CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial

DISSERTAÇÃO
apresentada ao CEFET-PR
para obtenção do título de

MESTRE EM CIÊNCIAS

por

MAURICIO KUGLER

UMA CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE
INTERFACES CÉREBRO-COMPUTADOR UTILIZANDO
POTENCIAIS VISUALMENTE EVOCADOS

Banca Examinadora:

Presidente e Orientador:
PROF. DR. HEITOR SILVÉRIO LOPES

CEFET-PR

Examinadores:
PROF. DR. JOHN OERSTED WISBECK

UFRGS

PROFª. DRª. LÚCIA VALÉRIA ARRUDA

CEFET-PR

PROF. DR. DOUGLAS P. B. RENAUX

CEFET-PR

Curitiba, fevereiro de 2003

RESUMO:
Interfaces cérebro-computador (BCI – Brain-Computer Interface) são sistemas que
utilizam a atividade eletroencefalográfica (EEG) de um indivíduo como meio de
comunicação entre este indivíduo e um microcomputador, tendo como principal aplicação a
interação de pessoas portadoras de deficiência física severa com o ambiente. Este trabalho
investiga a utilização de potenciais visualmente evocados por foto-estimulação intermitente
como fator modulante para a implementação de uma interface BCI. O sistema proposto
compõe-se dos módulos de foto-estimulação, baseada em uma matriz de LEDs, aquisição
de sinais, processamento dos sinais de EEG e reconhecimento e classificação de padrões.
Este último é constituído de redes neurais do tipo LVQ (Learning Vector Quantization Quantização de Vetores por Aprendizagem), que recebem os dados de um preditor baseado
no cálculo de um espectrograma dos sinais contendo os potenciais evocados. Alguns blocos
do sistema classificador foram descritos em linguagem VHDL, para uma futura
implementação em hardware operando em tempo-real. Os experimentos foram realizados
em parte com um amplificador de sinais de EEG próprio e em parte utilizando-se um
eletroencefalógrafo comercial. Os resultados mostraram que a utilização de LEDs como
dispositivos foto-estimuladores é bastante eficiente, permitindo a melhora das
características dos potenciais evocados através da variação de alguns parâmetros dos pulsos
de estimulação. A análise de potenciais evocados em estado estável e estado transitório
forneceu informações importantes quanto ao modo de geração destes potenciais evocados
visando-se sua utilização na implementação de interfaces cérebro-computador. A utilização
de análise no domínio da freqüência apresentou baixa repetibilidade entre os voluntários,
além de baixa separabilidade dos estímulos simultâneos com estimulação monocromática.
O uso de uma cadeia de redes neurais LVQ para o reconhecimento dos padrões no sinal de
EEG sem promediação mostrou boa eficiência para sinais de alta amplitude em relação à
atividade de fundo. Os resultados encorajam a continuidade da construção de uma interface
BCI baseada em potenciais visualmente evocados por foto-estimulação intermitente.
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RESUMO

Interfaces cérebro-computador (BCI – Brain-Computer Interface) são sistemas que
utilizam a atividade eletroencefalográfica (EEG) de um indivíduo como meio de comunicação
entre este indivíduo e um microcomputador, tendo como principal aplicação a interação de
pessoas portadoras de deficiência física severa com o ambiente. Este trabalho investiga a
utilização de potenciais visualmente evocados por foto-estimulação intermitente como fator
modulante para a implementação de uma interface BCI. O sistema proposto compõe-se dos
módulos de foto-estimulação, baseada em uma matriz de LEDs, aquisição de sinais,
processamento dos sinais de EEG e reconhecimento e classificação de padrões. Este último é
constituído de redes neurais do tipo LVQ (Learning Vector Quantization - Quantização de
Vetores por Aprendizagem), que recebem os dados de um preditor baseado no cálculo de um
espectrograma dos sinais contendo os potenciais evocados. Alguns blocos do sistema
classificador foram descritos em linguagem VHDL, para uma futura implementação em
hardware operando em tempo-real. Os experimentos foram realizados em parte com um
amplificador de sinais de EEG próprio e em parte utilizando-se um eletroencefalógrafo
comercial. Os resultados mostraram que a utilização de LEDs como dispositivos fotoestimuladores é bastante eficiente, permitindo a melhora das características dos potenciais
evocados através da variação de alguns parâmetros dos pulsos de estimulação. A análise de
potenciais evocados em estado estável e estado transitório forneceu informações importantes
quanto ao modo de geração destes potenciais evocados visando-se sua utilização na
implementação de interfaces cérebro-computador. A utilização de análise no domínio da
freqüência apresentou baixa repetibilidade entre os voluntários, além de baixa separabilidade
dos estímulos simultâneos com estimulação monocromática. O uso de uma cadeia de redes
neurais LVQ para o reconhecimento dos padrões no sinal de EEG sem promediação mostrou
boa eficiência para sinais de alta amplitude em relação à atividade de fundo. Os resultados
encorajam a continuidade da construção de uma interface BCI baseada em potenciais
visualmente evocados por foto-estimulação intermitente.
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ABSTRACT

Brain-Computer Interfaces (BCI) are systems that use the electroencephalographic
(EEG) activity of a subject as a communication way among this subject and a microcomputer,
which main application is the interaction of seriously handicapped people with the world.
This work investigates the utilization of visually evoked potentials by intermittent photicstimulation as the modulation factor to the implementation of a BCI interface. The proposed
system is composed by the modules of photic-stimulation, based on a LED matrix, signal
acquisition, EEG signal processing and pattern recognition and classification. The last one is
constituted by LVQ (Learning Vector Quantization) neural networks, which receive data from
a feature generator based on the calculation of a spectrogram of the signals that contains the
evoked potentials. Some of the classification system blocks were described in VHDL
language, for their future implementation in a hardware-based real-time system. Some of the
experiments were made using an EEG signals amplifier constructed specifically for the work,
and others were made using a commercially available electroencephalograph. Results show
that the use of LEDs as photic-stimulation elements is very efficient, permitting an increment
of the evoked potentials characteristics by the change of some parameters of the stimulation
pulses. The transient and steady-state visually evoked potentials analysis give important
information about the way evoked potentials can be properly generated aiming their
utilization in BCI systems. The use of frequency-domain analysis has shown low repeatability
among volunteers and low separability of the simultaneous stimuli using monochromatic
stimuli. The use of a chain of LVQ neural networks for pattern recognition of EEG signals
without averaging has shown good efficiency for signals with high relative amplitude
regarding the background activity. Results encourage the continuity of the implementation of
a BCI interface based in visually evoked potentials by intermittent photic stimulation.
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CAPÍTULO 1
1 INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÕES
Atualmente, é crescente a preocupação com a qualidade de vida das pessoas. As
grandes empresas têm percebido o aumento de produtividade dos funcionários quando estes
dispõem de boas condições de trabalho e os governantes percebem que um povo saudável
gera menos despesas para o Estado.
O número de deficientes físicos aumenta a cada ano, aumentando também os custos
para se manter pessoas desabilitadas, as quais têm dificuldade para conseguir espaço no
mercado de trabalho atual. Segundo as estatísticas, existem atualmente cerca de 7.600 a
10.000 novos casos de deficientes físicos por lesão na medula por ano nos Estados Unidos,
totalizando cerca de 230.000 lesionados em 20001. Na EEC, o número anual chega a 11.000,
com 330.000 pessoas por ano2, e no Japão, o número anual é de 5.000 pessoas com algum
tipo de deficiência por lesão na medula3. Deve-se somar a isso pessoas com esclerose
múltipla, as quais somam cerca de 2.500.000 no mundo todo4. No Brasil não existem dados
recentes, já que a única estimativa foi realizada no ano de 1991. Essa estatística indica mais
de 600.000 pessoas com algum tipo de deficiência motora (Tabela 1).
Tabela 1 - Estimativa do número de deficientes físicos no Brasil5
Tipo de deficiência

Número

Hemiplegia

208.572

Paraplegia

201.592

Tetraplegia

46.998

Falta de membro(s) ou parte dele(s)

145.168

Total

602.330

1

Fonte: <http://www.neurolaw.com/spine.html> Acesso em: 03 jun. 2002.

2

Fonte: <http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc02/EDOC9401.htm> Acesso em: 04 jun. 2002.

3

Fonte: <http://members.tripod.com/~oguraji/6.htm> Acesso em: 19 jun. 2002.

4

Fonte: <http://www.imaginis.com/multiple-sclerosis> Acesso em: 04 jun. 2002.

5

Fonte: IBGE (1991).
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Essa estatística, porém, não reflete a situação atual. Estima-se que o número seja
muito maior, já que o Brasil é recordista mundial em acidentes de trânsito6 e apresenta um
índice considerável de acidentes de trabalho7.
Na maioria dos casos, os deficientes físicos conservam seu raciocínio e os sentidos
básicos para a percepção dos eventos que os cercam. O problema consiste em como
estabelecer uma comunicação eficaz entre este indivíduo e o meio. O caso mais difícil é o de
pacientes aos quais não resta nenhum movimento muscular se não o dos globos oculares.
Nestes casos, qualquer capacidade de fala, gesto ou mesmo expressão facial é impossível.
Assim, é necessário que sejam desenvolvidos métodos que utilizem esta única forma de
expressão como forma de comunicação.
Das técnicas existentes, a mais simples consiste em se colocar um quadro transparente
com símbolos, o qual é colocado entre o paciente deficiente físico e um observador. O
paciente olha para o símbolo desejado, tendo os movimentos dos olhos acompanhados pelo
observador. Este percebe o símbolo observado, identificando o desejo do paciente. Esse
sistema, chamado de ETRAN (nome derivado das letras mais utilizadas no idioma inglês) foi
criado por Jack H. Eichler8. Este sistema, apesar de simples e de fácil aprendizagem por parte
do paciente, é dependente da disponibilidade e habilidade de um observador, além de
apresentar um número limitado de símbolos e ser de utilização muito lenta.
Outras técnicas utilizam o monitoramento do globo ocular para a movimentação de
um cursor na tela do computador. Câmeras devidamente calibradas e instaladas em frente ao
usuário monitoram o globo ocular e, através de algoritmos de processamento de imagem,
determinam as coordenadas do olhar do usuário. Existem versões comerciais destes sistemas à
venda, como, por exemplo, o sistema Quick Glance, da empresa EyeTech Digital Systems9.
Esse sistema, associado ao recurso de acessibilidade dos sistemas operacionais modernos,
como a emulação de teclado na tela, possibilita o uso de um computador com relativa
eficiência. Porém, este sistema exige recalibração cada vez que o usuário for colocado em
frente ao computador, o que requer a presença de uma outra pessoa. Também fica limitado ao
uso de um computador pessoal, sendo difícil de adaptar para o controle de outros dispositivos.

6

Fonte: <http://www.unifesp.br/comunicacao/jpta/ed140/pesqui0.htm> Acesso em: 23 set. 2002.

7

Fonte: <http://www.senai.br/sb27/acao27.htm> Acesso em: 23 set. 2002.

8

Fonte: <http://dana.ucc.nau.edu/~deh7/independ.html> Acesso em: 23 set. 2002.

9

Fonte: <http://www.eyetechds.com> Acesso em: 05 jun. 2002.
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Este tipo de sistema apresenta custo elevado para a maioria dos usuários, além de apresentar
uma baixa taxa de caracteres por minuto.
Os exemplos anteriores, como a maioria dos dispositivos comerciais, ainda requerem
alguma capacidade motora. Assim, são pouco úteis para indivíduos totalmente paralisados.
Uma alternativa para este problema é a utilização dos sinais do eletroencefalograma (EEG)
como base para um sistema que substitui totalmente a atividade motora do indivíduo. Esses
dispositivos, conhecidos como Interfaces Cérebro-Computador (BCI – Brain Computer
Interface), apenas recentemente têm recebido atenção dos pesquisadores. Os esforços atuais
para se desenvolver uma interface baseada nos sinais de EEG procuram converter os sinais
(ou alguns de seus aspectos) num meio de comunicação entre o indivíduo e seu ambiente
(VAUGHAN, WOLPAW e DONCHIN, 1996).
As potencialidades do uso de sinais de EEG no auxílio a indivíduos com deficiência
física severa são imensas. Porém, ainda é necessário muita pesquisa até que se chegue em
aplicações práticas e comerciais. Esses fatores, associados à real necessidade de tais
dispositivos por deficientes físicos severos, justificam e motivam a realização do presente
trabalho.
1.2 OBJETIVOS
O objetivo geral do trabalho é o estudo de parâmetros de aplicação de potenciais
visualmente evocados, gerados por foto-estimulação intermitente, na implementação de
interfaces cérebro-computador, com objeto de estudo na forma de um teclado protético.
Como objetivos específicos, têm-se o estudo, teste e compreensão das técnicas de
foto-estimulação intermitente e aquisição de sinais de EEG, levantamento dos efeitos
causados nos potenciais evocados devido a variações das características dos pulsos de
estimulação, o desenvolvimento de um software de treinamento e avaliação do sistema
classificador de padrões e a definição de um sistema de processamento digital de sinais e
reconhecimento de padrões em tempo-real para uma implementação prática.
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação está organizada em 5 capítulos. No Capítulo 2 faz-se uma revisão da
literatura e uma apresentação dos tópicos teóricos necessários à boa compreensão do trabalho.
Inicialmente, é apresentado o funcionamento básico do sistema visual humano, suas principais
características e o funcionamento básico do córtex visual, para a compreensão dos princípios
de geração e medição dos potenciais evocados por foto-estimulação intermitente. Diversas
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aplicações de sinais de eletroencefalografia são apresentadas, mostrando-se as possibilidades
de aproveitamento deste tipo de sinal para a implementação de sistemas de comunicação entre
um indivíduo e um computador. São também apresentados os princípios básicos das redes
neurais artificiais, técnica utilizada neste trabalho para a realização do reconhecimento dos
padrões dos potenciais evocados nos sinais de eletroencefalografia. Os algoritmos genéticos,
utilizados na implementação de parte do hardware utilizado no trabalho, são apresentados
resumidamente. Por fim, são apresentados os princípios de funcionamento dos dispositivos
lógicos programáveis, utilizados na definição do sistema de processamento em tempo-real.
O Capítulo 3 descreve detalhadamente o desenvolvimento das diversas partes
componentes da interface BCI proposta. Os sistemas de estimulação, aquisição de sinais e
classificação de padrões são descritos nos seus detalhes de implementação e funcionamento.
No Capítulo 4 relatam-se os experimentos realizados e os resultados obtidos. Nos
experimentos com aquisição de sinais em sessões de foto-estimulação intermitente, são
descritos os protocolos de estimulação e aquisição de sinais, as características dos voluntários
e as características dos sinais coletados para cada tipo de sessão realizada. O desempenho do
sistema classificador é apresentado para várias combinações de parâmetros. Por fim, são
apresentados os resultados das simulações dos códigos em linguagem de descrição de
hardware desenvolvidos para uma implementação em tempo-real.
Finalmente, o Capítulo 5 apresenta a discussão dos resultados, as conclusões do
trabalho e as propostas de trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA

2.1 INTERFACES CÉREBRO-COMPUTADOR
Na década de 90, através do estudo dos sinais elétricos gerados pelo cérebro,
denominado sinal de eletroencefalograma (EEG), foi observada a possibilidade de criar novas
técnicas de interação homem-máquina para o benefício humano. Os dispositivos de
comunicação baseados no EEG são denominados de Sistemas de Interface CérebroComputador (BCI - Brain-Computer Interface) (PFURTSCHELLER et al., 1996; WOLPAW
e MCFARLAND, 1994). Esta tecnologia é potencialmente aplicável a dispositivos protéticos
para deficientes físicos, interfaces homem-máquina em equipamentos de realidade virtual ou
de videojogos.
2.1.1 Características dos sinais de EEG
As células do sistema nervoso central responsáveis pelo armazenamento e transmissão
de informação são os neurônios. Toda comunicação neural envolve um fluxo de íons,
principalmente sódio e potássio, através da parede celular de cada neurônio. Como estes íons
possuem uma certa carga elétrica, é possível detectar potenciais elétricos dentro e fora do
neurônio.
Os registros elétricos colhidos da superfície do encéfalo ou do escalpo mostram a
atividade elétrica contínua do encéfalo. Tanto a intensidade como o padrão dessa atividade
elétrica são determinados, em grande parte, pelo nível global da atividade encefálica,
resultante do sono, da vigília e de doenças nervosas como a epilepsia e, até mesmo, de certas
psicoses. As ondulações desses registros de potenciais elétricos são chamadas de ondas
cerebrais e a totalidade do registro é o eletroencefalograma (EEG) (GUYTON, 1992d). O
sinal de EEG encontra-se distribuído nas regiões frontal, central, parietal e occipital do
escalpo. As intensidades das ondas cerebrais registradas do escalpo variam entre 0 V e 200
V e sua faixa de freqüência vai de 0,3 Hz a 100 Hz.
Segundo GUYTON (1992d), na maior parte do tempo, essas ondas são irregulares,
sem que se possa definir seu padrão geral no EEG. Todavia, por vezes, podem surgir padrões
distintivos. Alguns deles são característicos de anormalidades específicas de encéfalo, como a
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epilepsia. Outros aparecem em pessoas normais, podendo ser classificados como ondas alfa,
beta, teta, mu e delta. A Tabela 2 apresenta a classificação dos sinais de EEG.
Tabela 2 - Classificação dos ritmos cerebrais
Faixa de

Faixa de

freqüência

amplitude

Alfa

8 - 13 Hz

1 - 50 V

Pessoa normal relaxada.

Beta

> 14 Hz

< 30 V

Pessoa normal submetida a estímulos sensoriais.

Delta

0,3 – 3,5 Hz

< 200 V

Mu

8 - 12 Hz

< 50 V

Ritmo

Condição

Sono profundo, em crianças com menos de um ano e
em doenças cerebrais graves.
Estado de desperto bloqueado / atenuado pela
movimentação dos membros.
Adultos durante o sono; quando submetidos a

Teta

4 - 7 Hz

< 100 V

hiperventilação; em estado desperto com estresse;
em casos patológicos.

2.1.2 Projetos de interface cérebro-computador
Em 1994 o 13º workshop anual da Rehabilitation Engineering Society of North
América (RESNA) reuniu psicólogos, neurofisiologistas, engenheiros, matemáticos,
profissionais de reabilitação e médicos neurologistas para examinar o estado atual e futuro da
comunicação com base no EEG (VAUGHAN, WOLPAW e DONCHIN, 1996). Neste
workshop, foram definidas duas classes metodológicas principais no desenvolvimento de
projetos de BCI, os métodos que utilizam potenciais de EEG evocados por um evento externo
sensorial específico ou aqueles que utilizam os potenciais naturalmente presentes no sinal de
EEG.
2.1.3 Métodos por potenciais evocados
FARWELL e DONCHIN (1988) utilizaram o ERP (Event-Related Brain Potential –
Potencial Cerebral Relacionado a Eventos) P300, medido no sistema somatosensor, no
eletrodo Pz do sistema 10-20 (JASPER, 1958). O potencial P300, o qual recebe este nome por
ser um potencial positivo com duração de cerca de 300 ms, está relacionado com a ocorrência
de eventos, sendo que sua amplitude é diretamente proporcional à relevância do evento
esperado e inversamente proporcional à probabilidade deste evento ocorrer. Nos experimentos
realizados, as 26 letras do alfabeto e alguns comandos eram apresentados em uma matriz de
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6x6 posições em uma tela de computador. Enquanto o usuário olhava fixamente para o
símbolo a ser selecionado, uma varredura aleatória fazia a intensidade luminosa de uma linha
ou de uma coluna ser ampliada por 100 ms, em intervalos de 125 ms ou 500 ms. O conjunto
de linhas e colunas era varrido totalmente várias vezes na mesma seqüência aleatória,
realizando-se então a média dos sinais de EEG coletados. Os sinais analisados foram filtrados
em 0,02 Hz e 35 Hz e amostrados a uma taxa de 50 Hz.
Através da análise da amplitude do potencial P300 associado a cada linha e a cada
coluna, eram selecionados os dois maiores potenciais de linha e coluna, determinando-se, com
isso, o símbolo desejado pelo usuário. A determinação da intensidade do potencial P300 foi
realizada através de quatro diferentes algoritmos: SWDA (Stepwise Linear Discriminant
Analysis – Análise Linear de Discriminação Gradativa), detecção de picos, cálculo de área e
covariância. Foram analisadas as taxas de acerto dos quatro métodos para diferentes
quantidades de sinais promediados, para cada um dos quatro voluntários, obtendo-se
diferentes taxas de acerto e tempos decorridos na escrita de uma palavra de cinco letras. Para
este dispositivo, relatou-se uma comunicação confiável, com cerca de 95% de acerto, em uma
taxa de um caractere a cada 26 s (2,3 caracteres/min). Ainda que bastante confiável, este
método apresenta-se extremamente lento devido ao fato de utilizar a média dos sinais medidos
para aumentar a relação sinal-ruído.
SUTTER (1992) desenvolveu uma interface que utiliza os potenciais visualmente
evocados produzidos em resposta a estímulos visuais de curta duração, registrados sobre o
córtex visual. Os eletrodos de captação do EEG foram colocados dentro do crânio, no espaço
entre o crânio e a meninge, na região occipital, em um local determinado por prévia medição
do EEG no escalpo. Com isso, o sinal de EEG captado era de 10 a 15 vezes maior,
praticamente isento de artefatos musculares, já que o osso do crânio apresenta uma alta
resistividade e isola o cérebro desses artefatos.
O sistema completo baseava-se na foto-estimulação intermitente através da alternância
de um padrão quadriculado nas cores verde e vermelho. Essa estimulação intermitente era
realizada por uma matriz quadriculada de 64 regiões (símbolos), acionadas na forma de
varredura por seqüências binárias não correlacionadas de estimulação intermitente com taxa
de 40 Hz a 70 Hz. O usuário deveria olhar fixamente para o símbolo que desejava selecionar
durante um tempo estabelecido. Através da correlação entre o estímulo e o sinal temporal de
EEG, era possível detectar-se, pelo momento da geração do potencial em comparação com a
varredura de geração dos estímulos, qual era o símbolo desejado. Foram obtidas taxas de
produção de 10-12 palavras/min., com cerca de 90% de acertos.
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McMILLAN et al. (1995) treinaram a capacidade de indivíduos no controle de
amplitude de um VEP (Visually Evoked Potential – Potencial Visualmente Evocado) em
regime permanente, induzido por uma lâmpada fluorescente piscando numa freqüência de
13,25 Hz. Para a medição das alterações na amplitude do sinal de EEG, eletrodos foram
colocados no córtex occipital. As mudanças na amplitude, analisadas em tempo real, eram
transformadas em saídas de controle. Se o indivíduo mantivesse o nível de sinal acima ou
abaixo de certos limiares, eram geradas saídas discretas que, quando aplicadas na direção de
rolagem (para a direita ou para a esquerda) de um avião em um simulador de vôo, obtiveram
taxas de acerto de cerca de 80% após 6 horas de treinamento. Aplicadas ao controle
neuromuscular para a extensão do joelho, os indivíduos obtiveram taxas de acerto de 95%
após 3 a 5 sessões de treinamento.
2.1.4 Métodos por potenciais espontâneos
Estes métodos se baseiam no reconhecimento da sincronização relacionada a eventos
(ERS - Event-Related Synchronization) e da dessincronização relacionada a eventos (ERD Event-Related Desynchronization) do sinal de EEG que são produzidos pelo preparo da
atividade motora, pela realização da atividade motora, após o movimento e pela imaginação
do movimento. Podem também se basear no aprendizado, por parte do voluntário, em
controlar a intensidade de determinada componente do sinal de EEG em alguma região do
escalpo, associando-a a alguma tarefa específica, através da realimentação (visual, auditiva ou
outra) do efeito causado por esta variação (biofeedback).
KEIRN e AUNON (1990) utilizaram a assimetria entre sinais de EEG tomados de
ambos os hemisférios do cérebro na realização de determinadas tarefas mentais para se
detectar qual a tarefa executada. Foram tomados os sinais das derivações O1, O2, P3, P4, C3 e
C4 do sistema 10-20 e mais uma derivação para se detectar os momentos em que o voluntário
piscou o olho. Os sinais foram adquiridos a uma taxa de 250 Hz durante sessões de 10s, nas
quais cada tarefa mental foi repetida cinco vezes. Foram realizadas duas sessões separadas por
um intervalo de uma semana para cada voluntário. Os voluntários foram treinados em cinco
diferentes tarefas: a primeira era simplesmente o repouso do indivíduo enquanto se
monitorava o nível médio do sinal de EEG. A segunda consistia em um problema não trivial
de multiplicação a resolver. Para a terceira tarefa, o desenho de uma forma tridimensional era
apresentado ao voluntário, o qual, após 30 s de estudo, era instruído a imaginar tal forma
sendo rotacionada em um eixo. A composição mental de uma carta a um amigo ou parente
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consistia na quarta tarefa. Finalmente, a quinta tarefa consistia na visualização de números
sendo escritos em um quadro-negro, sendo a escrita do próximo número precedida do
apagamento do primeiro.
A assimetria dos sinais de EEG em cada uma destas tarefas foi medida em todas as
combinações de derivações da direita em relação à esquerda; além disso, mediu-se a
amplitude de cada derivação nas faixas alfa, beta, delta e teta. Com isso, foram formados
vetores de 60 características. Cada característica do vetor consiste na relação R  L R  L ,
na qual R representa a área sob a curva de densidade espectral de uma determinada faixa de
freqüência no hemisfério direito e L representa o mesmo valor para o hemisfério esquerdo do
cérebro. Os vetores foram aplicados em um classificador Bayesiano para treinamento e
classificação. Foram utilizados dois tamanhos diferentes de segmentos de sinais, um com 2 s
de largura e outro com 0,25 s, com o objetivo de se determinar a quantidade de informação
necessária para se obter boas taxas de acerto na classificação dos sinais. Na análise com
segmentos de 2 segundos, todos os casos apresentaram taxas superiores a 90%. Considerandose a combinação das duas sessões, apenas 6 casos em 100 apresentaram resultados inferiores a
80%. No caso dos segmentos de 0,25 s, apenas 2 casos em 200 apresentaram taxas de acerto
inferiores a 90%, enquanto na combinação das sessões, 11 casos em 100 ficaram abaixo de
80% com menor valor igual a 70%. Com esses resultados, foi possível mostrar a possibilidade
de distinção com grande precisão da ocorrência de cada uma das tarefas mentais apresentadas,
as quais podem ser utilizadas na construção de um alfabeto simples de comunicação para
pessoas com deficiência severa.
WOLPAW e MCFARLAND (1994) desenvolveram pesquisas no treinamento dos
ritmos mu (córtex sensorimotor, na região central do escalpo) para controlar o movimento de
um cursor na tela de um computador. Este movimento era baseado na amplitude dos sinais da
faixa de 8-12 Hz de ambos os hemisférios do cérebro. Os voluntários praticaram o controle
desse cursor ao longo de várias sessões, nas quais observavam um cursor numa tela de 80
posições verticais por 25 posições horizontais tentando deslocá-lo para um alvo determinado.
A amplitude da soma desses sinais realizava o controle vertical do cursor, onde somas de
pequeno valor faziam o cursor se deslocar para baixo, enquanto altos valores de soma faziam
o cursor deslocar-se para cima. O eixo horizontal era controlado pela amplitude da diferença
desses sinais, onde valores mais negativos (ou menos positivos) deslocavam o curso para a
esquerda e valores mais positivos (ou menos negativos) deslocavam o cursor para a direita.
A análise foi realizada pela amplitude da raia de freqüência centrada em 10 Hz,
realizada com uma FFT de 32 pontos numa janela de 128 pontos, amostrada em 640 Hz.
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Utilizou-se também o valor da componente de 12 Hz calculada com os mesmos parâmetros da
FFT, a uma amostragem de 512 Hz. Para alguns dos indivíduos que realizaram o treinamento
(cinco no total) foram obtidas taxas de acerto de até 70%, com certas diferenças na eficiência
de controle dos eixos vertical e horizontal. Ficou demonstrada a possibilidade do uso de EEG
multicanal na implementação de uma interface BCI.
PFURTSCHELLER et al. (1996) averiguaram a correlação entre o movimento de
membros e o comportamento de algumas componentes do sinal de EEG (banda mu e beta).
Durante os experimentos, o voluntário era colocado em frente a um monitor de vídeo, no qual
era mostrada uma cruz onde o usuário fixava seu olhar. Seguindo um protocolo definido,
eram mostradas setas aleatoriamente na esquerda ou na direita da cruz, indicando que o
voluntário deveria efetuar um movimento com a mão esquerda ou direita, respectivamente.
Nas sessões em que a análise era efetuada em tempo real, era fornecida uma realimentação do
padrão de movimento reconhecido.
Os sinais foram adquiridos com os eletrodos posicionados em C3 e C4, com referência
em Fz, do sistema 10-20. O sinal foi filtrado entre 0,5 Hz e 30 Hz e amostrado a uma taxa de
64 Hz. Além da promediação e da filtragem de cada segmento com padrões associados e das
amostras serem elevadas ao quadrado, foi realizada a média de cada oito amostras, a fim de
reduzir os vetores de entrada para oito pontos por segundo. Na classificação dos sinais foi
utilizada uma rede neural DSLVQ (Distinction Sensitive Learning Vector Quantization –
Quantização de Vetores por Aprendizagem Sensível a Distinção), uma modificação da
tradicional rede LVQ capaz de distinguir entre as características de entrada mais relevantes e
ponderá-las baseando-se nesta informação. Como entrada da rede, foram utilizadas as 18 raias
de freqüência contidas no intervalo de 7 Hz a 24 Hz calculadas através da Transformada de
Fourier, sendo as amplitudes dos intervalos de 1 Hz a 6 Hz e de 25 Hz a 31 Hz utilizados para
a validação dos intervalos em relação à existência de artefatos musculares. As redes neurais
foram inicializadas com o algoritmo de agrupamento c-means. Após o treinamento, foi
possível detectar qual o lado do movimento da mão com taxas de acerto que variaram entre
89% e 100%, para quatro dos seis voluntários testados.
2.2 FOTO-ESTIMULAÇÃO INTERMITENTE
Um método bastante utilizado na geração de potenciais evocados no sinal de EEG é o
uso de estímulos luminosos intermitentes de curta duração. Esse tipo de estimulação é
conhecido como Foto-Estimulação Intermitente (FEI). A alternância de luminosidade provoca
picos e depressões nos sinais provenientes do córtex visual do indivíduo (região occipital), os
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quais podem ser detectados através do registro dos sinais de EEG. As características de
seletividade do sistema visual, apresentadas a seguir na seção 2.2.1, e a regularidade dos
potenciais evocados por FEI tornam esse tipo de estímulo particularmente interessante para
sua utilização como fonte de padrões de controle para um sistema de BCI.
2.2.1 Sistema visual
O olho, cuja estrutura interna é mostrada na Figura 1, é opticamente equivalente a uma
câmara fotográfica comum, uma vez que possui um sistema de lentes, um sistema de abertura
variável (a pupila) e a retina (que corresponde ao filme fotográfico) (GUYTON, 1992a). A
retina é a parte fotossensível do olho. Nela estão contidos os cones, que são responsáveis pela
visão em situação de boa luminosidade e pela percepção de cores, e os bastonetes, que são
principalmente responsáveis pela visão sob baixa luminosidade, porém, não são sensíveis a
cores. Quando os cones e os bastonetes são excitados, os sinais são transmitidos através de
neurônios sucessivos, localizados na própria retina, chegando, finalmente, às fibras do nervo
óptico e ao córtex cerebral. A mácula é uma pequena área sobre a retina que contém células
bastante sensíveis à luz. É a mácula que possibilita a visão de detalhes (GUYTON, 1992b).

Fonte: adaptada de GUYTON (1992a).

Figura 1 - Secção transversal do olho humano
Aproximadamente no centro da retina encontra-se a fóvea, região que apresenta a mais
alta densidade de cones, caindo rapidamente em direção à periferia, conforme mostrado na
Figura 2. Com isso, a sensibilidade luminosa é mais alta no centro da retina, como pode ser
observado no mapeamento topográfico do eletroretinograma (ERG) mostrado na Figura 3. No
experimento realizado para a obtenção do ERG da Figura 3, foram usados 241 pequenos
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hexágonos luminosos, os quais piscavam de forma independente a 67 Hz enquanto o
observador fixava o olhar em um ponto fixo central. A matriz de hexágonos abrangia uma
área de 23° no campo visual do indivíduo e seus elementos foram dimensionados para
compensar o decaimento da resposta devido à excentricidade. Com isto, foi possível medir a
sensibilidade ao longo da área da retina. A maior sensibilidade no centro do campo visual
possibilita o uso de FEI simultânea em vários pontos luminosos próximos, já que apenas o
ponto focalizado pelo indivíduo (dentro de uma área de aproximadamente 2° espaciais)
produzirá uma resposta significativa a ser transmitida pelo nervo ótico (SUTTER, 1992).

Fonte: adaptada de <http://webvision.med.utah.edu/facts.html> Acesso em: 30 dez. 2002.

Figura 2 - Curva de distribuição de cones e bastonetes na retina

Fonte: adaptada de SUTTER (1992).

Figura 3 - Resposta do ERG à FEI pontual
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A Figura 4 ilustra as principais vias visuais que saem das duas retinas em direção ao
córtex visual. Após deixarem as retinas, os impulsos nervosos seguem em direção centrípeta
pelos nervos ópticos. No quiasma óptico, todas as fibras das metades nasais das retinas
cruzam para o lado oposto, onde se juntam às fibras das metades temporais contralaterais das
retinas para formar os feixes ópticos. As fibras de cada feixe óptico fazem sinapse no núcleo
geniculado lateral dorsal. Desse núcleo saem as fibras geniculocalcarinas que, pelo feixe
geniculocalcarino, se dirigem ao córtex visual primário situado na área calcarina10 do lobo
occipital do cérebro.

Fonte: adaptada de MACHADO (1988c).

Figura 4 - Principais vias visuais dos olhos ao córtex

10

Calcarino: próximo ao Calcar Avis, elevação situada abaixo do bulbo e formada por uma prega da parede

determinada pelo sulco calcarino (MACHADO, 1988a).
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As fibras visuais também se dirigem a áreas pré-corticais mais antigas11 do cérebro.
Algumas fibras originadas dos feixes ópticos se dirigem:


Para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, presumivelmente relacionadas com o
controle dos ritmos circadianos12;



Para os núcleos pré-tactais, relacionadas com alguns movimentos reflexos para
focalização dos olhos sobre objetos de importância e também com a ativação do
reflexo pupilar;



Para o colículo superior, relacionadas com o controle dos movimentos direcionais
rápidos dos dois olhos (movimentos conjugados);



Para o núcleo geniculado lateral ventral e, daí, para as regiões basais cerebrais
vizinhas, presumivelmente relacionadas com o auxílio do controle de algumas funções
comportamentais.
Assim, as vias visuais podem ser divididas, a grosso modo, em um sistema antigo para

o mesencéfalo e áreas prosencefálicas basais, e um sistema novo que transmite os sinais
diretamente ao córtex visual. No homem, o sistema novo é responsável pela percepção de
praticamente todos os aspectos das formas visuais, cores e outros tipos de percepção visual
consciente. Por outro lado, em muitos animais inferiores, mesmo a forma visual é detectada
pelo sistema antigo, com o colículo superior desempenhando o mesmo papel executado pelo
córtex visual em mamíferos.
A Figura 5a mostra que o córtex visual está localizado primariamente no lobo
occipital. Da mesma forma que as representações corticais dos outros sistemas sensoriais, o
córtex visual é dividido em um córtex visual primário e áreas visuais secundárias.
O córtex visual primário (Figura 5b) se localiza na área da fissura calcarina e se
estende até o pólo occipital, na parte medial de cada córtex occipital. Essa área é o ponto final
de chegada dos sinais visuais mais diretos provenientes das retinas. Sinais provenientes da
área macular da retina terminam nas vizinhanças do pólo occipital, enquanto os sinais
provenientes da retina mais periférica terminam em círculos concêntricos, em posição anterior
ao pólo, e ao longo da fissura calcarina. A parte superior da retina é representada
superiormente e a parte inferior é representada inferiormente (GUYTON, 1992c).

11

Áreas mais antigas se referem às áreas do cérebro que evoluíram há mais tempo, presentes no cérebro desde o

homem primitivo, geralmente responsáveis por tarefas mais básicas.
12

Ritmos Circadianos: variação da quantidade dos hormônios serotonina, melatonina e hidroxi-indol-o-metil-

transferase (HIOMT) dentro de um ciclo determinado de 24 horas (MACHADO, 1988b).
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(a)

(b)
Fonte: adaptadas de GUYTON (1992c).

Figura 5 - (a) Córtex visual primário e (b) transmissão dos sinais para as áreas secundárias
Na Figura 5a, a área especialmente extensa representa a mácula. É para essa região
que a fóvea transmite seus sinais. A fóvea é responsável pelo mais alto grau de acuidade
visual e, tomando-se por base a área retiniana, a fóvea tem várias centenas de vezes mais
representação no córtex visual primário do que as porções periféricas da retina (GUYTON,
1992c; SUTTER, 1992). Na Figura 6 pode-se observar a resposta obtida no EEG e a
topografia da densidade de resposta medido no córtex visual para o mesmo tipo de
estimulação pontual realizado na Figura 3 sobre a área da retina.

Fonte: adaptada de SUTTER (1992).

Figura 6 - Resposta topográfica do córtex visual à FEI pontual
As áreas visuais secundárias, também chamadas de áreas visuais de associação,
localizam-se em posições anterior, superior e inferior ao córtex visual primário. Sinais
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secundários são transmitidos para essas áreas para uma análise adicional para o entendimento
dos sinais visuais. A importância de todas essas áreas reside no fato de que os vários aspectos
da imagem visual são progressivamente dissecados e analisados em cada uma delas
separadamente.
2.2.2 Potenciais evocados relacionados à foto-estimulação intermitente
As características dos potenciais evocados por FEI são muito dependentes da forma
com que o estímulo é realizado e das características do indivíduo. Dependendo da faixa de
freqüências utilizada, estes potenciais são muito contaminados com sinais naturais do cérebro,
além dos ruídos causados por artefatos musculares e ruídos externos, como ruído da rede
elétrica e ondas eletromagnéticas de sinais de comunicação.
ARAKAWA et al. (1999) estudaram as diferenças entre os potenciais evocados em
estado contínuo utilizando-se estimulações com alternância de padrões de cores com
luminosidade constante (R-G) e alternância de padrões de alto contraste (B-W). Foram
analisadas as diferenças destas duas formas de estimulação para diferentes freqüências
espaciais13 de foto-estimulação (0,5 c/deg a 8,0 c/deg) a uma taxa de alternância de 4 Hz (8
inversões por segundo) para 13 voluntários normais com idades entre 18 e 24 anos. A
estimulação intermitente foi gerada por um tubo de raios catódicos, a uma distância de 120cm
dos voluntários, gerando estímulos em uma área de 11,9° x 7,8°. Os sinais, tomados da região
occipital central, foram amostrados a uma taxa de 500 Hz, com promediação de 35 sinais de
2s. Foram analisadas as variações do segundo (2F) e do quarto (4F) harmônicos dos sinais
coletados.
Os resultados mostram comportamentos distintos dos dois harmônicos para os dois
parâmetros analisados, quando variada a freqüência espacial de foto-estimulação. No caso da
foto-estimulação R-G, a amplitude do 2F apresentou uma resposta semelhante a um filtro
passa-baixas com corte em 4 c/deg, enquanto que para a estimulação B-W, a resposta foi
semelhante a um filtro passa-faixas, com centro aproximadamente em 3 c/deg. No caso do 4F,
a variação da freqüência espacial para a estimulação R-G não apresentou variação
significativa, enquanto para a estimulação B-W, apresentou uma resposta semelhante a um
filtro passa-altas com corte em 2 c/deg. No caso da fase, foram encontradas funções nãomonótonas com a variação da freqüência espacial. O comportamento diferenciado dos

13

Freqüência espacial: número de pontos por área espacial do campo visual, medida em pontos (ou círculos) por

grau (c/deg).
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harmônicos 2F e 4F reforçam a hipótese inicial de que estes dois harmônicos são gerados por
duas áreas anatomicamente diferentes do cérebro, responsáveis por diferentes aspectos da
percepção visual.
MIRANDA DE SÁ e INFANTOSI (2000) investigaram a influência da FEI no ritmo
alfa. Foram comparados os sinais no domínio da freqüência antes e durante a FEI, para
freqüências de estimulação de 4, 5, 6 e 15 Hz. Observou-se que estimulações com harmônicos
próximos à faixa do ritmo alfa levaram, na maioria dos indivíduos, a um deslocamento no
pico deste ritmo ou à sua redução associada ao aparecimento de novos picos espectrais nas
freqüências destes harmônicos.
KUGLER et al. (2001, 2002) mostraram ser possível a identificação de freqüências
com intervalos tão pequenos quanto 1 Hz nos sinais de EEG, dentro da faixa de 8 Hz a 18 Hz.
Foram realizadas sessões com dez voluntários. O experimento era composto de uma matriz de
8x8 LEDs (Light Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz) dividida em quatro quadrantes sem
separação, cada qual emitindo uma FEI de freqüência diferente, separadas de intervalos de 2
Hz, simultaneamente, com duty-cycle de 50%. Cada voluntário era instruído a olhar para cada
um dos quadrantes durante 4s, quando era emitido um aviso sonoro para que olhasse para o
quadrante seguinte. Em um dos casos, duas matrizes foram utilizadas, com oito freqüências
separadas de 1 Hz. Os sinais foram tomados de forma diferencial na região occipital do
escalpo, a uma taxa de amostragem de 512 Hz, com filtragem analógica de 8 Hz a 18 Hz. Para
a análise dos sinais, foi realizado o cálculo do espectrograma dos sinais coletados, através da
justaposição de sucessivas transformadas de Fourier, gerando-se uma superfície. Assim, foi
possível observar a variação do espectro nos momentos em que o olhar do voluntário se
deslocava de uma freqüência de estimulação para outra. Na maioria dos casos, foi possível
distinguir visualmente as freqüências de estimulação no espectrograma, nos mesmos períodos
de tempo em que o indivíduo as observou na matriz de estimulação, além do aparecimento de
harmônicos das freqüências de estimulação utilizadas.
2.2.3 Riscos associados a FEI
Em indivíduos normais, a FEI produz uma forma de onda repetitiva no sinal de EEG
com taxa igual à taxa de estimulação e/ou em harmônicos superiores e inferiores. Em algumas
pessoas, porém, várias respostas atípicas podem ocorrer. Estas incluem a ocorrência de pontas
sincronizadas com o sinal de estimulação, ondas lentas assíncronas posteriores e descargas de
pontas ou de múltiplas pontas e ondas lentas, ambas confinadas à região posterior do cérebro
ou generalizadas com uma ênfase frontal. Algumas dessas respostas são estatisticamente
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associadas com epilepsia, particularmente a resposta constituída de atividade de ponta-e-onda
generalizada ou de múltiplas pontas. Isto é conhecido por resposta foto-convulsiva (RFC). A
freqüência de estimulação é um fator crítico e determinante da ocorrência de respostas fotosensitivas (ENTEZARI-TAHER e DEAN, 2000).
A epilepsia foto-sensitiva (EFS) é uma condição relativamente rara que afeta
aproximadamente 1 em cada 4000 pessoas da população, e é mais comum em mulheres (2:1)
(HARDING, 1998). Em pacientes epiléticos, a incidência é de 2% a 7%. A foto-sensibilidade
pode ser expressa como a faixa de freqüências de foto-estimulação na qual são induzidos
ataques epiléticos (LEIJTEN et al., 1998, p. 387).
LEIJTEN et al. (1998) estudaram os efeitos da difusão da luz na geração de RFC.
Partindo-se do fato de que as RFC são evidenciadas quando os olhos permanecem fechados
durante a FEI, foi testada a hipótese de que isto se deve à difusão da luz provocada pela
pálpebra. Através do estudo de 25 pacientes com epilepsia foto-sensível, foram testadas as
condições de “olhos abertos”, “olhos fechados”, “olhos semi-abertos” e “olhos com um
difusor de luz” sob FEI de 2 a 60 Hz. Também foi analisada a influência do uso de um difusor
de cor vermelha e do efeito da fixação do olhar. O estudo mostrou que a foto-sensibilidade
dos pacientes é maior com o uso do difusor, principalmente com o difusor de cor vermelha.
Para a condição de “olhos com um difusor de luz”, os limites médios da faixa de fotosensibilidade ficaram aproximadamente entre 10 Hz e 60 Hz, enquanto que para as outras
condições as médias dos limites ficaram aproximadamente entre 15 Hz e 40 Hz, sendo a faixa
um pouco menor para a condição de “olhos abertos”.
TAKAHASHI e TSUKAHARA (1998) estudaram as RFC provocadas por FEI de
padrões de pontos, analisando sua freqüência espacial ótima de ativação. Foram estudados 21
pacientes com epilepsia foto-sensível em idades entre 9 e 40 anos. Estes foram submetidos a
sessões de FEI com padrões de pontos de freqüência espacial igual a 0,5, 0,8, 1,5, 2,1 e 4,9
c/deg. Foram usadas 6 freqüências de estimulação: 5, 10, 15, 20, 25 e 30 Hz. Os pacientes
foram submetidos a sessões de 5s para cada combinação de freqüência espacial e freqüência
de intermitência. Foi constatado que as freqüências espaciais de 2,1-1,5 c/deg e as freqüências
de estimulação de 15-20 Hz mostraram ser as faixas mais eficientes para se disparar RFC.
TAKAHASHI e TSUKAHARA (2000) estudaram o efeito da FEI de padrões de
pontos no centro e na periferia do campo visual. Foram estudados 20 pacientes com epilepsia
foto-sensível com idades entre 7 e 48 anos. Estes foram submetidos a sessões de FEI de 20
Hz, usando-se padrões de pontos de 0,5, 1, 2, 4 e 6mm (4,9, 2,1, 1,5, 0,8 e 0,5 c/deg), sendo a
estimulação realizada no centro (num quadrado de 1111°) e na periferia (11-3011-30°).
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Para as freqüências espaciais de 2,1 c/deg e 4,9 c/deg, a eficiência na indução de RFC foi
maior para o estímulo na periferia, enquanto que para a freqüência espacial de 0,8 c/deg a
geração de RFC foi mais eficiente para os estímulos no centro.
Acidentes de larga escala já foram provocados por desconhecimento dos efeitos da
FEI. Na noite de 16 de dezembro de 1997, aproximadamente 700 crianças japonesas foram
hospitalizadas devido a ataques convulsivos ou vômitos ocorridos ao assistir a um programa
de animação popular da televisão. O programa incluía estímulos azuis e vermelhos que se
alternavam a 12 flashes por segundo. Em um caso, uma menina de 11 anos desenvolveu uma
alucinação no campo visual direito e uma convulsão subseqüente no lado direito de seu rosto,
acompanhado de perda da fala. Ela não tinha nenhum histórico de convulsões. Seu
eletroencefalograma mostrou atividade normal de fundo e nenhuma descarga epileptiforme. A
foto-estimulação intermitente provocou uma resposta foto-convulsiva. Seu diagnóstico clínico
foi um espalhamento convulsivo, do lobo occipital esquerdo em direção ao lobo frontal
esquerdo, induzido pela cintilação da televisão (KOBAYASHI et al., 1999).
As freqüências temporais mais eficientes para se evocar uma resposta neural no
cérebro foram reportadas por estudos clínicos. Estes estudos apontam as freqüências na faixa
de 10 Hz a 30 Hz, dependendo das condições: a iluminação ambiente e a cor da luz
intermitente, a idade da pessoa, o fato dos olhos estarem abertos ou fechados, dentre outros.
Estes estudos também apontam que a intermitência da luz vermelha é muito mais perigosa
que a intermitência de outras cores, e que imagens monocromáticas são seguras (NOMURA,
1999).
2.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
Uma rede neural artificial é um sistema de processamento de informações que possui
certas características de funcionamento semelhantes às redes neurais biológicas. Redes
neurais artificiais foram desenvolvidas como generalizações de modelos matemáticos de
cognição humana, e/ou de modelos da neurobiologia, baseando-se nos seguintes princípios:


O processamento de informações ocorre em vários elementos simples chamados de
neurônios;



Os sinais são transferidos entre os neurônios por conexões entre eles;



Cada conexão tem um peso associado, o qual, em uma rede neural típica, é
multiplicado pelo sinal transmitido;
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Cada neurônio aplica uma função de transferência (normalmente não-linear) à soma
das entradas ponderadas para determinar uma saída.

A Figura 7 apresenta uma rede neural simples, com três unidades de entradas (X1, X2 e
X3), uma unidade escondida Y e duas unidades de saída (Z1 e Z2). Os parâmetros que
caracterizam uma rede neural artificial são o padrão de suas conexões (arquitetura da rede), o
método de determinação dos pesos das conexões (chamado de treinamento) e a função de
ativação dos neurônios.
X1

X2

X3

w1
w2

v1

Z1

v2

Z2

Y

w3

Fonte: adaptada de FAUSETT, (1994a).

Figura 7 - Exemplo de uma rede neural simples
Uma tarefa para qual uma rede neural pode ser aplicada e treinada é a classificação de
padrões. Nos problemas de classificação de padrões, cada vetor de entrada (padrão) pertence
(ou não) a uma classe ou categoria em particular. Se o vetor de entrada pertencer à classe em
questão, a saída da rede neural fornecerá um valor igual a 1; se não pertencer, o valor de saída
será igual a 0 (ou –1, no caso de uma função bipolar de ativação dos neurônios) (FAUSETT,
1994a).
A eficiência de uma rede neural é dada pela medida da taxa de acerto obtida para um
determinado conjunto de amostras. Deve-se diferenciar desempenho de treinamento e
desempenho de validação: uma rede neural pode obter ótimo desempenho no treinamento e
péssimo desempenho para vetores de validação (vetores diferentes daqueles usados no
treinamento). Essa situação indica um sobre-aprendizado, no qual a rede ficou especializada
nos vetores de treinamento, perdendo sua capacidade de generalização (ou tolerância a
falhas).
2.3.1 Treinamento supervisionado e não-supervisionado
Segundo HAYKIN (2001a), existem dois paradigmas de aprendizagem, a
aprendizagem com professor, também chamada de treinamento supervisionado, e a
aprendizagem não-supervisionada, subdividida em treinamento não-supervisionado e
aprendizagem por reforço ou neurodinâmica.
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No treinamento supervisionado existe um professor com conhecimento do ambiente
no qual a rede neural está inserida. Este conhecimento é representado por pares de entrada e
saída. A rede, porém, não possui tal conhecimento, apresentando uma resposta diferente da
desejada para cada vetor de entrada. Baseando-se no conhecimento prévio do professor e no
erro da resposta dada inicialmente pela rede, é possível ajustar os pesos das conexões da rede
para que, numa próxima iteração, este erro seja menor do que o apresentado inicialmente.
Quando o erro apresentado pela rede está abaixo de um determinado patamar, não é mais
necessário treinamento, já que a rede é capaz de fornecer respostas corretas para os vetores de
entrada nela aplicados. A Figura 8 apresenta um diagrama em blocos do treinamento
supervisionado.
Professor

Resposta Desejada

+
Ambiente

Rede Neural
Artificial

Resposta
Real

Atualização

Sistema de
Aprendizagem

-



Vetor
descrevendo o
estado do
ambiente
Sinal de erro

Fonte: adaptada de HAYKIN (2001a).

Figura 8 - Diagrama em blocos da aprendizagem supervisionada
Na aprendizagem sem professor, porém, não existe conhecimento prévio do ambiente.
Assim, não existem exemplos de respostas nos quais a rede neural pode se basear. A primeira
maneira de se realizar um treinamento sem professor é a aprendizagem neurodinâmica. Nesta
forma de aprendizado, cujo diagrama em blocos é mostrado na Figura 9, o mapeamento de
entrada e saída é realizado através da interação contínua com o ambiente, visando-se
maximizar um índice de desempenho. Um bloco com o papel de crítico converte o sinal de
reforço primário recebido do ambiente em um sinal de reforço de melhor qualidade,
denominado sinal de reforço heurístico, ambos escalares. Assim, o sistema aprende por
reforço atrasado, o que significa que o sistema observa uma seqüência temporal de estímulos,
também recebidos do ambiente, que resultam na geração de um sinal de reforço heurístico. O
objetivo da aprendizagem é minimizar uma função de custo baseada no custo acumulativo de
ações tomadas ao longo de uma seqüência de operações, e não somente em um custo
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imediato. Essa forma de aprendizagem se baseia na Lei do Efeito de Thorndike14. A maior
dificuldade da implementação deste tipo de treinamento é a atribuição a uma ação do conceito
de “bom” ou “ruim”, ao invés de se avaliar se o resultado está “certo” ou “errado”.
Reforço primário
Vetor de estado
(entrada)
Ambiente

Crítico

Rede Neural
Artificial

Reforço heurístico

Resposta
Atualização

Sistema de
Aprendizagem

Ações

Fonte: adaptada de HAYKIN (2001a).

Figura 9 - Diagrama em blocos da aprendizagem neurodinâmica
A segunda maneira de se realizar um treinamento sem professor é a aprendizagem
não-supervisonada propriamente dita, na qual são dadas condições à rede neural para esta
realizar uma medida de qualidade da representação que a rede deve aprender independente da
tarefa. Uma vez que a rede tenha se ajustado às regularidades estatísticas dos dados de
entrada, ela desenvolve a habilidade de formar representações internas para codificar as
características da entrada e, assim, criar automaticamente novas classes. A Figura 10
apresenta a representação em blocos da aprendizagem não-supervisionada.

Rede Neural
Artificial

Ambiente
Vetor
descrevendo o
estado do
ambiente

Resposta

Sistema de
Aprendizagem

Atualização

Fonte: adaptada de HAYKIN (2001a).

Figura 10 - Diagrama em blocos da aprendizagem não-supervisionada
Fazendo uma associação de conceitos com a Psicologia, as formas de treinamento de
redes neurais têm relação direta com os conceitos de comportamento (ou reflexo)
condicionado (treinamento supervisionado), na qual a ocorrência de ações aprendidas são
determinadas por estímulos do ambiente, e comportamento operante (treinamento
neurodinâmico), no qual as ações são controladas em função do efeito que causam no
ambiente. Um terceiro tipo, o comportamento não-condicionado, no qual as ações não são
14

Fonte: <http://www.indiana.edu/~intell/ethorndike.html> Acesso em: 20 set. 2002.
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aprendidas, mas previamente determinadas, corresponde às redes cujo treinamento é realizado
de maneira analítica.
2.3.2 Classificação das redes neurais
LIPPMANN (1987) realizou a taxonomia de seis tipos de redes neurais (Figura 11),
dividindo-as, inicialmente, em redes com entrada contínua e entrada binária. Logo abaixo, as
redes são divididas pela sua forma de treinamento, supervisionado e não-supervisionado.
Redes treinadas com supervisão, como a rede de Hopfield e os perceptrons, são usadas como
memórias associativas e classificadores. Redes treinadas sem supervisão, como os mapas de
Kohonen, são usadas como quantizadores de vetores e criação de agrupamentos.

Classificadores baseados em redes neurais para padrões fixos

Entrada Binária

Supervisionadas

Rede de
Hopfield

Entrada Contínua

Não-supervisionadas

Supervisionadas

Não-supervisionadas

Rede de
Hamming

Classificador de
Carpenter /
Grossberg

Perceptron
Simples

Perceptron
Multicamadas

Mapas autoorganizáveis de
Kohonen

Classificador
Ótimo

Algoritmo
Agrupamento
por Liderança

Classificador
Gaussiano

k-Vizinho
Mais-Próximo

Algoritmo de
Agrupamento
c-Means

Fonte: adaptada de LIPPMANN (1992).

Figura 11 - Taxonomia dos principais tipos de redes neurais
Abaixo da taxonomia de redes neurais da Figura 11 são mostrados os algoritmos
clássicos que se aplicam aos mesmos tipos de problemas das redes associadas. Em alguns
casos a rede neural implementa exatamente o algoritmo clássico, como a rede de Hamming,
que é uma implementação neural do algoritmo do classificador ótimo. Também pode ser
demonstrado que o Perceptron realiza o cálculo requerido pelo classificador Gaussiano, onde
pesos e limiares são selecionados apropriadamente. Em outros casos, o algoritmo neural é
diferente do algoritmo clássico. Por exemplo, redes treinadas com o procedimento de
convergência dos Perceptrons têm comportamento diferente dos classificadores Gaussianos,
embora realizem a mesma tarefa. Também os mapas de Kohonen não implementam
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exatamente o algoritmo c-means. Ao invés disso, cada padrão de entrada é apresentado apenas
uma vez e os pesos são modificados a cada nova apresentação.
2.3.3 Quantização de vetores por aprendizagem
Uma forma alternativa de se trabalhar com reconhecimento de padrões em redes
neurais é considerar cada vetor de entrada um ponto no espaço. O número de dimensões deste
espaço será igual ao número de componentes do vetor de entrada. Assim, para se determinar
se um vetor pertence ou não a uma classe, usa-se o método da distância mínima. As classes
são divididas por superfícies de decisão definidas pelos pontos eqüidistantes das duas classes
às quais esta superfície se refere. Esta forma de representação é particularmente interessante
quando se utilizam métodos de treinamento baseados em quantização de vetores.
A Quantização de Vetores de Aprendizagem (LVQ - Learning Vector Quantization)
(KOHONEN, 1997) é um método de treinamento de redes neurais para classificação de
padrões no qual cada saída da rede representa uma classe em particular (porém, várias saídas
também podem ser usadas para uma única classe). Cada classe é referenciada a um vetor de
pesos, os quais representam os centros de clusters que definem as superfícies de decisão das
classes. Uma classe pode ser definida por um ponto único ou por um conjunto de pontos (para
uma melhor representação no caso de superfícies de decisão irregulares). Este tipo de rede
assume que um conjunto de padrões de treinamento de classificação conhecida é disponível,
junto com uma distribuição inicial dos vetores de referência. Não é possível classificar as
redes LVQ na taxonomia de Lippmann (Figura 11), já que, apesar de ser derivada dos mapas
auto-organizáveis de Kohonen, as redes LVQ são redes de treinamento supervisionado.
No treinamento, a classe T previamente definida de cada amostra de entrada x é
comparada à classe C representada pelo centro do cluster w mais próximo de cada amostra. O
valor de w é atualizado da seguinte forma:


Se T = C então wnovo = wanterior + α·[x – wanterior] (uma amostra semelhante ao cluster o
atrai);



Se T ≠ C então wnovo = wanterior – α·[x – wanterior] (uma amostra diferente do cluster o
afasta);

onde α é o fator de aprendizagem da rede neural. O treinamento é executado para todas as
variáveis de entrada repetidas vezes, sempre com a ordem das variáveis alterada para uma
seqüência aleatória, podendo ser encerrado por um número máximo de iterações ou pela
estabilidade dos clusters (HAYKIN, 2001b).
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2.3.4 Medidas de similaridade entre dois pontos
A medida de similaridade ou de dissimilaridade entre dois pontos x e y pode ser
implementada como a distância geométrica entre esses dois pontos. Das várias normas de
distância existentes, a mais comum é a medida ponderada métrica dp (THEODORIDIS e
KOUTROUMBAS, 1999d), mostrada na equação [1]:
1

p
 n
p
[1]
d p x, y     wi  xi  yi 
 i 1

sendo n o número de dimensões do espaço em questão e w a ponderação de cada dimensão.

Os casos mais habituais são as distâncias Euclidiana e de Manhattan, quando faz-se,
respectivamente, p=2 e p=1, com pesos wi  1 (medida não-ponderada). Apesar da distância
Euclidiana ser mais habitual, a simplificação dos cálculos quando da utilização da distância de
Manhattan a torna mais eficiente para aplicações em tempo-real, reduzindo a fórmula
mostrada na equação [2]:
n

d1 x, y    xi  yi
i 1

[2]

A distância de Manhattan foi a medida de similaridade utilizada em todo o trabalho.
2.3.5 Agrupamento de classes (clustering) em redes neurais
As técnicas de agrupamento normalmente referem-se aos casos de treinamentos nãosupervisionados, onde não se tem um conhecimento prévio da classe à qual pertence cada um
dos vetores de entrada. Neste caso, as técnicas de agrupamento servem para revelar as
similaridades existentes entre certos vetores, criando grupos sensíveis à classificação.
No caso dos vetores com classificação previamente atribuída, a classificação dos
vetores já é conhecida, não sendo adequado, portanto, a aplicação de um método de
agrupamento. Porém, não é interessante representar cada classe com apenas um centro de
cluster, pois isto tornaria quase impossível a obtenção de uma boa taxa de acerto do
classificador. O problema torna-se, então, como inicializar os vários centros de cluster de
modo que o tempo de treinamento seja reduzido, porém, sem perder a classificação inicial.
Isto pode ser resolvido separando-se cada classe em espaços independentes, criando-se, então,
vários problemas de agrupamento independentes. Tal técnica será aqui denominada de
subclustering, ou subagrupamento. Nestes espaços isolados, os centros de clusters gerados
são, na verdade, centros de subclasses, possuindo cada um uma classe mestra igual à classe do
espaço na qual foi criado. Deve-se sempre considerar a diferença entre subclasse e classe
mestra, pois essa diferença terá influência nos processos de treinamento e validação das redes
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neurais. Considerando cada classe isolada em um novo espaço, pode-se agrupar os vetores
utilizando-se qualquer técnica de agrupamento conhecida, dentre as quais foram testadas as
seguintes (FRIEDMAN e KANDEL, 1999):
a) O método TOD (Threshold Order Dependent – Ordem Dependente de Limite) (ANEXO
2a) é o mais simples para se realizar um agrupamento e baseia-se na distância de uma
amostra aos centros de cluster já determinados. A primeira amostra do espaço torna-se
centro de um cluster e, a partir dessa, cada amostra que estiver a uma distância menor do
que um limiar (threshold) de algum cluster já atribuído é classificada como pertencente
àquele cluster ou, no caso contrário, torna-se centro de um novo cluster. Apesar de
simples e rápido, já que cada variável é testada apenas uma vez, este algoritmo é
extremamente dependente das variáveis de entrada, apresentando resultados diferentes
para cada seqüência de amostras diferente. Isto não é relevante no caso de conjuntos de
amostras com distâncias intraclasse pequenas e distâncias interclasses grandes. Porém,
para situações onde as distâncias intra e interclasse são da mesma ordem de grandeza, os
resultados são muito menos satisfatórios. Uma possível solução para este problema é se
realizar repetidos agrupamentos com diferentes ordens de entrada, tomando-se a média
dos centros de clusters encontrados. Isto, porém, acaba com a vantagem de velocidade do
algoritmo;
b) O algoritmo MMD (Max-Min Distance – Máxima Distância Mínima) (ANEXO 2b) é
outro método baseado no conceito de distância. A primeira amostra é definida como o
primeiro centro de cluster. Escolhe-se então a amostra mais longe deste como segundo
centro de cluster. A seguir, é encontrada a amostra de maior produto de distâncias
mínimas aos centros de cluster já atribuídos. Se a distância dessa amostra aos clusters já
atribuídos for maior que o threshold definido, essa amostra define um novo cluster e
repete-se o procedimento para a próxima amostra. Caso contrário, não há mais clusters a
serem criados. Finalmente, classifica-se cada amostra nos clusters encontrados, usando-se
o método de distância mínima, e desloca-se o centro dos clusters para a média aritmética
das amostras a ele pertencentes. Como melhoria em relação ao método de threshold
simples, este algoritmo depende apenas da primeira amostra fornecida, apesar de requerer
maior esforço computacional. Essa dependência faz, na maioria das vezes, variar apenas a
ordem de criação dos clusters. Este método, assim como o TOD, também é puramente
heurístico (já que não segue nenhum processo de otimização, mas apenas um conjunto de
regras), tendo as mesmas limitações de agrupamento de clusters com pequena distância
interclasses relativa;
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c) O algoritmo iterativo c-means (ou k-means) (ANEXO 2c), apesar de ser um método
heurístico, é baseado num processo de minimização de um índice de desempenho.
Atribuem-se como centros de clusters variáveis aleatórias de acordo com o número de
centros desejados e classifica-se o restante das amostras pelo método da distância mínima.
Deslocam-se então os centros de cada cluster para o centro geométrico das amostras a ela
pertencentes. Se houve mudanças nas coordenadas dos centros, as amostras são
reclassificadas por distância mínima e os centros são novamente deslocados. Apenas
quando os clusters não apresentarem modificações, o algoritmo é encerrado. Apesar de se
basear num índice de desempenho, o algoritmo c-means necessita previamente do número
de clusters desejados, o que nem sempre é um dado conhecido ou possível de se obter a
priori;
d) O algoritmo ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique Algorithm –
Algoritmo de Técnica Iterativa de Análise Auto-Organizável de Dados) (ANEXO 2d)
tenta solucionar os problemas do método c-means, tendo como principal vantagem o fato
de poder criar e também destruir clusters ao longo das iterações. Basicamente, clusters
com poucas amostras são eliminados ou agrupados entre si, enquanto clusters com
grandes desvios-padrão são divididos em clusters menores. O algoritmo é encerrado
quando, além dos centros de clusters não terem sofrido alterações significativas, não é
possível realizar agrupamentos ou divisões entre eles. Os resultados gerados por este
algoritmo são geralmente melhores, porém, necessita que sejam configurados
corretamente dez parâmetros de entrada, o que pode ser complicado quando não se tem
um bom conhecimento do comportamento das amostras. Outra desvantagem é a
complexidade, o que o torna difícil de se implementar e lento para processar.
2.4 ALGORITMOS GENÉTICOS
Muitos problemas científicos podem ser formulados como problemas de otimização,
nos quais uma série de parâmetros influenciam o desempenho do sistema. Estes parâmetros
podem assumir uma quantidade finita de valores e devem atender a certas restrições. A busca
da melhor solução se resume a encontrar a melhor combinação destes valores de tal modo que
o desempenho do sistema atinja seu valor máximo. Isto pode ser formulado de acordo com a
equação [3]:
x* f ( x* )  f ( x), x  S

[3]
sendo x* é a solução ótima buscada, x representa cada uma das soluções do problema, f é a
função de adequabilidade e S é o espaço de busca disponível.
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Porém, os métodos numéricos, analíticos e enumerativos normalmente utilizados em
problemas de otimização não podem ser aplicados satisfatoriamente, respectivamente, em
problemas multimodais, problemas representados por funções não-deriváveis e problemas
com espaços de busca extremamente grandes. Nestes casos, é possível aplicar os métodos
heurísticos da Computação Evolucionária, em especial os Algoritmos Genéticos
(TANOMARU, 1995).
Algoritmos Genéticos (AG) são métodos computacionais de busca baseada nos
mecanismos de evolução natural e na genética. Em AG, uma população de possíveis soluções
(indivíduos) para o problema em questão evolui de acordo com os conceitos da seleção
natural, onde os indivíduos melhor adaptados ao ambiente têm mais chance de se
reproduzirem. Os algoritmos genéticos operam com uma população finita de indivíduos
codificados, dos quais são extraídas informações usadas no cálculo do seu desempenho na
solução do problema em questão, não necessitando de outro tipo de conhecimento, como
equações de funções ou derivadas. Também, os AG não possuem restrições quanto ao
tamanho do espaço de busca (TANOMARU, 1995).
Os AG são processos iterativos nos quais a população de indivíduos é modificada a
cada iteração (geração). Se cada iteração for designada por um índice g, tem-se a seqüência
genérica de execução mostrada na Figura 12:
Início
 g  0
 Inicializar a população P(g)
 Avaliar P(g)
 Enquanto a condição de parada não for satisfeita:
Início
 g  g+1
 Selecionar P’(g) a partir de P(g-1)
 Recombinar e mutar probabilisticamente P’(g)
 Avaliar P(g)
Fim
Fim

Figura 12 - Seqüência básica de execução de um AG
A população é normalmente inicializada com indivíduos gerados aleatoriamente.
Observa-se que as alterações na população são realizadas por dois operadores básicos:
recombinação e mutação sobre os indivíduos selecionados. A seleção reproduz os efeitos da
seleção natural, onde os indivíduos melhor adaptados têm mais chance de serem selecionados
para a reprodução, fazendo com que, na média, os novos indivíduos gerados sejam mais bem
adaptados do que seus predecessores, enquanto que os piores sejam extintos ao longo da
evolução (GOLDBERG, 1989).
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O operador de recombinação, conhecido como operador de crossover, permuta
fragmentos de dois indivíduos, combinando suas partes para a formação de dois novos
indivíduos (Figura 13a). O operador de mutação altera fragmentos de um indivíduo
aleatoriamente (Figura 13b). Estes dois operadores atuam sobre os indivíduos escolhidos pela
seleção e são aplicados de acordo com valores especificados de probabilidade. O operador de
crossover realiza uma busca local, enquanto que o operador de mutação aumenta a variedade
genética, realizando uma busca global.
A

B

A

Mutação

Crossover

A'

A'

B'

(a)

(b)

Figura 13 - Representação dos operadores de crossover (a) e mutação (b)
A codificação dos indivíduos pode ser realizada de várias maneiras: binária, inteira,
real ou outras codificações particulares. A representação binária é a mais tradicional, sendo
cada indivíduo da população representado por um vetor de bits. Nesta representação, a
aplicação dos operadores se torna bastante simples, sendo o crossover a troca simples de parte
dos vetores e a mutação a inversão de um dígito binário. Nas representações inteiras, reais e
outras, os operadores devem ser particularizados para o problema. Por exemplo, a mutação
pode constituir-se do incremento ou decremento de um elemento do vetor de uma quantidade
aleatória pequena. Essas representações são mais complexas de se implementar e nem sempre
apresentam bons resultados pela dificuldade de se definir bons operadores, mas podem ser
particularmente interessantes em determinados tipos de problema (GOLDBERG, 1989).
O desempenho de um indivíduo é calculado através de sua função fitness, ou
adequabilidade. Essa função fornece um valor que representa o quão bem adaptado está o
indivíduo ao ambiente, ou seja, indica a qualidade da solução para o problema. A função de
fitness é obtida subtraindo-se da função objetivo (a qual indica a qualidade do indivíduo
independente de sua validade) as funções de restrição do problema. As funções de restrição
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são multiplicadas por coeficientes que representam a relevância das violações representadas
por elas (LOPES, 1999).
2.5 DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMÁVEIS
Dispositivos Lógicos Programáveis (PLD – Programmable Logic Device) são
dispositivos semicondutores que podem ser programados para executar uma funcionalidade
específica. Diferente dos microprocessadores e microcontroladores, que executam um
software com instruções seqüenciais em uma arquitetura pré-definida (Von Neumann,
Harvard, etc), os PLDs têm sua arquitetura interna definida pelo projetista, permitindo que a
estrutura e as funcionalidades do hardware do dispositivo sejam particularizadas para o
sistema em questão. Uma das grandes vantagens dos PLDs é a possibilidade de se definir
vários blocos de hardware que operam em paralelo (combinacionais e/ou seqüenciais),
aumentando muito a eficiência do sistema, aliada à maior flexibilidade em relação à
implementação utilizando-se ASICs (Application-Specific Integrated Circuits – Circuitos
Integrados de Aplicação Específica) ou componentes digitais discretos.
A utilização de PLDs é limitada basicamente pela quantidade de lógica interna
disponível no dispositivo em questão e pela velocidade de operação máxima deste dispositivo.
Dispositivos de pequeno e médio porte são comumente referenciados, respectivamente, por
SPLDs (Simple Programmable Logic Devices – Dispositivos Lógicos Programáveis Simples)
e CPLDs (Complex Programmable Logic Devices – Dispositivos Lógicos Programáveis
Complexos); os dispositivos de grande porte atualmente disponíveis são referenciados por
FPGAs (Field Programmable Gate Arrays - Matriz de Portas Programáveis em Campo). As
aplicações destes dispositivos vão desde circuitos de pequeno porte, como a integração de
lógica combinacional simples (decodificação de endereços e interface entre componentes),
passando por aplicações de médio porte, como a implementação de hardware específico e a
integração de diversas funcionalidades de hardware de baixa complexidade presentes num
sistema, até as aplicações de grande porte, como a integração de várias unidades de
processamento em paralelo em um único componente e a implementação de hardware
específico de alto desempenho (aplicações de processamento digital de sinais em tempo-real,
algoritmos de soft-computing, algoritmos de seqüenciamento genético, dentre outros).
Alguns fatores caracterizam e muitas vezes limitam o uso de PLDs:


Tensão de alimentação: devido à alta escala de integração dos dispositivos atuais e à
grande velocidade que estes dispositivos operam, sua tensão de operação tem sido
reduzida no sentido de se limitar o consumo de potência do componente, que pode
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facilmente alcançar dezenas de watts. Essas tensões reduzidas dificultam o
interfaceamento com dispositivos mais antigos;


Forma de programação: os dispositivos de mais alta capacidade são baseados em
memórias voláteis, devido à maior escala de integração permitida por este tipo de
tecnologia. Isso exige, porém, que o sistema seja capaz de reprogramar o PLD a cada
vez que o dispositivo for alimentado. Essa programação pode ser realizada de várias
maneiras, como por um dispositivo específico ou por um computador pessoal;



Velocidade de operação: a velocidade de operação dos blocos internos é limitada pelo
tempo de propagação da lógica interna do componente. Muitas vezes circuitos de
mesma funcionalidade apresentam diferentes limitações de velocidade de operação
devido às diferentes maneiras de implementação utilizadas.
O princípio básico de funcionamento de um PLD é a utilização de células básicas de

lógica combinacional associadas ou não a elementos de registro (flip-flops), as quais têm suas
conexões internas e externas configuradas pelo projetista para a implementação da função
desejada. Além das conexões internas e externas às células básicas, também podem ser
configuradas as conexões dessas células com os terminais externos do componente,
permitindo, assim, um melhor mapeamento de pinos, o que facilita o roteamento da placa de
circuito impresso onde o componente será inserido. Ainda que não imprescindível, o
conhecimento da estrutura desses elementos básicos auxilia muito a implementação de
circuitos mais eficientes (JASINSKI, 2001).
2.5.1 Linguagens de descrição de hardware
Com o aumento da complexidade dos circuitos a serem implementados em PLDs,
tornou-se inviável o projeto destes circuitos através da descrição direta da sua estrutura. Ao
invés disto, percebeu-se que a descrição do comportamento do circuito era muito mais rápida
e fácil de ser realizada, surgindo então as chamadas linguagens de descrição de hardware.
Além de várias linguagens criadas por cada fabricante de componentes, existem três
linguagens padronizadas básicas: Verilog, System-C e VHDL, sendo esta última a mais
utilizada atualmente.
A linguagem VHDL (Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description
Language – Linguagem de Descrição de Hardware de Circuitos de Velocidade Muito Alta) é
diferente de uma linguagem de programação convencional utilizada na escrita de software. As
linguagens de programação de software definem uma lista seqüencial de instruções a serem
executadas por um processador. Em VHDL, são definidas entidades (correspondentes a
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símbolos em um esquema elétrico, como o flip-flop D da Figura 14a) e suas arquiteturas
(definindo o comportamento de uma entidade, como na Figura 14b) que podem funcionar
simultaneamente em uma situação real. As operações descritas na arquitetura de uma entidade
não são executadas necessariamente na ordem em que foram escritas. Ao contrário, o que
determina a ordem de execução das operações definidas é a ordem de ocorrência dos sinais
aos quais aquela entidade é sensível (PERRY, 1998).
ENTITY flipflop_d IS
PORT (
d: IN bit;
clk: IN bit;
q: OUT
std_logic
);
END flipflop_d;
(a)

ARQUITECTURE comportamento OF flipflop_d IS
BEGIN
PROCESS(clk)
BEGIN
IF(clk'EVENT AND clk = '1') THEN
q <= d;
END IF;
END PROCESS;
END comportamento;
(b)

Figura 14 - Exemplo de um componente em VHDL: (a) entidade e (b) arquitetura
Neste capítulo, foram apresentados os principais tópicos teóricos para a boa
compreensão do funcionamento da interface BCI desenvolvida. Foram abordadas as
principais características de funcionamento do sistema visual e do córtex visual humano,
definindo as técnicas de geração e medição dos potenciais evocados. A redes neurais
artificiais são utilizadas na implementação do sistema classificador desenvolvido neste
trabalho e tiveram seus princípios básicos descritos neste capítulo. Os algoritmos genéticos,
utilizados na implementação de parte do sistema estimulador, também foram apresentados.
Por fim, para a compreensão da descrição do sistema em tempo-real proposto, foram
apresentados os dispositivos lógicos programáveis e a linguagem de descrição de hardware
VHDL, utilizada na sua programação.
No próximo capítulo, será descrito em detalhes o desenvolvimento da interface BCI
proposta, abordando-se cada uma de suas partes componentes (sistemas de estimulação,
aquisição de sinais e classificação de padrões), além das descrições de partes destes sistemas
em linguagem VHDL.
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CAPÍTULO 3
3 METODOLOGIA
METODOLOGIA

3.1 INTRODUÇÃO
A estrutura básica de projetos BCI é constituída de quatro módulos básicos:
estimulação, aquisição e pré-processamento, reconhecimento de padrões e controle (PILLA
JÚNIOR, 1999). Seguindo-se essa especificação, dividiu-se a implementação do teclado
protético nos blocos mostrados na Figura 15.
Teclado FotoEstimulador

Estimulação

EEG

Amplificador de
Sinais de EEG

Sistema de
Aquisição de
Sinais

Classificador
Neural

Filtragem Digital

Aquisição e Pré-processamento

Reconhecimento de Padrões

Aplicação

Controle

Figura 15 - Estrutura do sistema BCI
Um teclado protético consiste em um gerador de estímulos em que cada estímulo
visual corresponde a uma tecla que representa um comando ou símbolo. O usuário deverá
olhar em direção à tecla que deseja acionar e, através do padrão provocado pelo estímulo
visual associado a esta tecla no sinal de EEG, é possível reconhecer o símbolo ou comando
desejado.
Os sinais contendo os padrões associados aos estímulos gerados são amplificados e
filtrados para então serem convertidos para a forma digital por um sistema de aquisição de
sinais. Após passar por um novo processo de condicionamento, o sinal, já digitalizado, é
aplicado ao sistema de reconhecimento de padrões, o qual determinará o provável padrão
contido no sinal. A presença do padrão pode ser então utilizada na aplicação em questão.
3.2 PROJETO DO TECLADO FOTO-ESTIMULADOR
Um teclado foto-estimulador é um dispositivo formado por elementos luminosos
formando uma matriz, onde cada grupo representa um símbolo diferente. Esses elementos são
acionados de forma independente, para que se possa obter uma freqüência de intermitência
diferente para cada um, porém, simultaneamente.
Essas freqüências são utilizadas como estimulação luminosa para se evocar padrões no
sinal de EEG de uma pessoa que esteja olhando para o teclado. Os diferentes padrões gerados
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por cada freqüência são identificados no sinal adquirido no escalpo do usuário, na região do
córtex visual, através de processamento digital de sinais.
Fatores importantes no desempenho do sistema são a precisão das freqüências geradas
e a correta distribuição das freqüências ao longo da matriz de símbolos. Se duas freqüências
próximas no espectro ou múltiplas são posicionadas no teclado uma ao lado da outra, torna-se
mais difícil a diferenciação dos padrões no processamento do sinal adquirido, principalmente
devido ao sistema de seleção de características utilizado, explicado na seção 3.4.2. O
problema consiste em se encontrar a melhor distribuição, levando-se em conta a proximidade
das freqüências no espectro e sua multiplicidade, de modo que nenhuma freqüência tenha
como vizinha uma freqüência múltipla ou uma freqüência muito próxima.
3.2.1 Geração da lista de freqüências
As freqüências a serem geradas pelo teclado foto-estimulador devem atender a
algumas limitações. A primeira delas é que todas as freqüências devem estar contidas na faixa
de resposta do amplificador de sinais de EEG utilizado. Além disso, devem respeitar a
freqüência de amostragem do sistema de aquisição, de acordo com o teorema de Nyquist. A
taxa de amostragem do sistema é de 512 Hz, sendo de 256 Hz a maior freqüência possível de
ser captada pelo sistema, estando a máxima freqüência de resposta do sistema visual muito
abaixo deste valor. Outra faixa a ser evitada é a faixa de 55 Hz a 65 Hz, a qual contém a
freqüência de 60 Hz relativa ao ruído da rede elétrica, faixa esta eliminada pelo amplificador
de sinais.
Outra restrição para as freqüências geradas é que estas não podem apresentar desvios
muito grandes (da ordem de 10% do valor do intervalo mínimo das freqüências geradas) em
relação aos valores inteiros de freqüência. Sendo a taxa de amostragem igual a 512 Hz e o
número de pontos utilizados na transformada de Fourier utilizada na análise dos sinais igual a
512, a resolução do sistema de processamento é de 1 Hz (igual ao quociente do número de
pontos pela freqüência de amostragem). Se for gerada alguma freqüência não inteira, ocorrerá
um espalhamento de freqüências no espectro calculado, dificultando a análise e o
reconhecimento dos padrões de interesse. Assim, deve ser definida uma tolerância máxima
para as freqüências geradas, que no trabalho em questão foi de 10%. Esta tolerância, porém,
muitas vezes não pode ser atendida, pois o sistema de geração utilizado calcula as freqüências
de estimulação através de divisores inteiros de uma freqüência-mestre. Com isto, muitos
números não podem ser gerados, principalmente aqueles cuja decomposição em fatores
primos apresenta algum fator muito elevado (ou seja, quando o valor de freqüência é múltiplo
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de um número primo muito grande, por exemplo, maiores que um terço da freqüência a ser
gerada). Para se gerar tais números, seria preciso uma freqüência-mestre muito maior, o que
geraria divisores elevados, os quais não poderiam ser comportados pelo método utilizado na
geração das freqüências descrito a seguir. O caso extremo é a determinação de uma tolerância
igual a zero. Assim, o menor valor possível para a freqüência-mestre é o mínimo múltiplo
comum das freqüências a serem geradas, que normalmente corresponderá a um valor muito
maior que a freqüência máxima de operação dos componentes utilizados na geração das
freqüências.
Desta maneira, foi implementado um método de busca exaustiva que inicia sua busca
pelos parâmetros básicos de freqüências mínima e máxima atribuídas, o intervalo de
freqüências desejado, o número de freqüências, a precisão e a freqüência-mestre desejada.
Esta freqüência-mestre deve ser dividida por um valor comum, gerando-se uma freqüência
auxiliar. Desta freqüência auxiliar serão geradas as freqüências de cada símbolo do teclado.
Assim, a freqüência auxiliar é iniciada pela máxima freqüência desejada menos 1 Hz, sendo o
divisor para se obter esta freqüência auxiliar dado pela Equação [4].

Div AUX 

FM
FMAX  1

[4]

sendo FM: freqüência-mestre desejada;
FMAX: máxima freqüência desejada;
DivAUX: divisor para se obter a freqüência auxiliar a partir da freqüência-mestre.
Se não for possível a geração do número de freqüências desejado com a precisão
necessária, o valor do divisor auxiliar é então incrementado e a freqüência auxiliar é
novamente testada. Este processo se repete até que, para uma determinada freqüência auxiliar,
seja possível gerar todas as freqüências do teclado dentro da precisão especificada. Se o valor
do divisor auxiliar for igual a 1 e mesmo assim não forem encontradas as freqüências
desejadas, a solução é impossível e uma freqüência-mestre maior deve ser utilizada.
3.2.2 Distribuição de freqüências
Dada uma lista de freqüências, a distribuição destas freqüências no teclado consiste
em um problema de maximização, onde a adequabilidade de uma solução varia de zero a um
valor ótimo não conhecido. Quanto maior forem as distâncias entre as freqüências vizinhas,
melhor é a solução considerada.
Para a obtenção de uma distribuição de freqüências otimizada, foi utilizada técnica de
algoritmo genético. Tal técnica foi escolhida devido ao enorme espaço de busca do problema
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em questão. Para uma matriz de símbolos de 65 posições, tem-se um total de 65
possibilidades de freqüência para o primeiro símbolo, 64 para o segundo, e assim
sucessivamente. Multiplicando-se todas as possibilidades, o número de possíveis soluções
alcança 65! = 8,24771090 soluções diferentes. Quando se considera a possibilidade do uso de
apenas 5 freqüências extras para uma melhor distribuição, esse espaço chega a cerca de 10100
soluções. Obviamente, é inviável a busca exaustiva da melhor solução. Os parâmetros do
algoritmo genético implementado são descritos a seguir.
3.2.2.1 Conjunto de variáveis
As variáveis do problema são as posições relativas de cada freqüência (da lista de
freqüências disponíveis) na distribuição da matriz. Esta lista de freqüências deve conter, pelo
menos, um elemento a mais do que o número de posições da matriz de símbolos. Quanto mais
freqüências esta lista contiver, maior será a possibilidade de se encontrar uma melhor
distribuição de freqüências, ainda que o espaço de busca se torne maior, tornando o
processamento mais lento.
3.2.2.2 Codificação
O conjunto de soluções possíveis em um AG forma uma população de soluções, onde
cada uma delas é chamada de indivíduo da população. Cada indivíduo é representado por uma
matriz de números inteiros sem sinal, de dimensão igual ao teclado foto-estimulador, no caso,
13x5 elementos. Esta representação foi escolhida, ao invés da representação binária
tradicional, por simplificar a codificação do problema em linguagem C, além de facilitar o
processo de decodificação, o que simplifica a depuração do software, pois não foram
utilizadas ferramentas específicas de desenvolvimento de AG. Na Figura 16 é observado um
indivíduo, no qual os símbolos marcados na cor vermelha representam pares de distância
mínima15 e os símbolos de cor verde representam pares de freqüências múltiplas. Os símbolos
amarelos representam freqüências em que ambos os casos ocorrem e os símbolos em cinza
são representam freqüências que não apresentam nenhum problema. Na direita da janela onde
é mostrado o indivíduo, pode-se observar, de cima para baixo, o índice do indivíduo na
população, seu valor de fitness, a distância mínima deste indivíduo e o número de pares de
freqüências múltiplas.

15

Um par de distâncias mínimas são dois símbolos vizinhos cuja diferença de freqüência entre eles é a menor

diferença encontrada entre dois símbolos vizinhos em toda a matriz de símbolos, inclusive na diagonal.
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Figura 16 - Exemplo de um indivíduo
3.2.2.3 Restrições
O problema apresenta apenas uma restrição, a qual impede que freqüências múltiplas
sejam vizinhas. Não há diferença no fato de um par de freqüências serem múltiplos próximos
ou distantes no espectro, por isto, o cálculo da restrição é baseado apenas na quantidade de
pares de freqüências múltiplas. Ao valor da restrição é associado um peso determinado pelo
usuário (por exemplo, 2, conforme o exemplo da Figura 19b).
O número de pares de freqüências múltiplas é contado, realizando-se a ponderação
para as freqüências dos cantos e das bordas. Assim, como as freqüências internas podem ter
até 8 vizinhos múltiplos, as das bordas até 5 e as dos cantos até 3, as quantidades foram
multiplicadas, respectivamente, por 15, 24 e 40, sendo necessário a divisão do somatório por
120. Para se normalizar esta restrição, basta dividir o total pelo número de freqüências do
indivíduo, ficando o cálculo da restrição como mostrado na equação [5].
m
W
120  65 m
sendo: m: quantidade de pares de freqüências múltiplas;
h( x ) 

[5]

Wm: peso associado à restrição de freqüências vizinhas múltiplas.
3.2.2.4 Função objetivo
A função objetivo é baseada na quantidade de pares de distância mínima existentes em
um indivíduo. Durante a evolução da população, é armazenada a maior distância mínima
encontrada em um indivíduo da população. Então, as distâncias são comparadas sempre a esta
distância mínima global para serem classificadas como distâncias mínimas ou não. Se um
indivíduo apresentar uma distância mínima maior do que a distância mínima global atual, esta
é atualizada para o novo valor. Porém, no caso de um indivíduo que, durante a evolução,
tenha passado de uma distância mínima de, por exemplo, 1 para 2, o número de pares de
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distância mínima para esta nova distância mínima global poderá ser maior do que os
indivíduos que tenham distâncias mínimas igual a 1. Assim, este novo indivíduo seria
classificado como pior do que os outros indivíduos. A Figura 17 ilustra este exemplo, na qual
todos os pares não mostrados têm distância muito maior que a global atual. Na Figura 17a, o
indivíduo „A‟ tem três pares de distância mínima, enquanto que o indivíduo „B‟ tem apenas
um par, sendo a distância mínima global igual a 2. Depois de sofrer uma mutação (Figura
17b), o indivíduo „B‟‟ passa a ter quatro pares de distância mínima igual a 3 (três dos quais
estavam inativos na Figura 17a, por não serem pares de distância mínima). Porém, não se
pode dizer que este indivíduo é pior do que o indivíduo „A‟, já que seus pares de distância
mínima apresentam valor de distância maior do que os pares do indivíduo „A‟. Por este
motivo, o valor da freqüência mínima do indivíduo também compõe a função objetivo16, a
qual é dada pela equação [6].
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Figura 17 - Exemplo de aumento da distância mínima global
g ( x) 

f min

 Qd min

 1  Wmin

 2

sendo: fmin: freqüência mínima do indivíduo;

[6]

Qdmin: quantidade de pares de freqüência com distância mínima entre eles;
Wmin: peso associado ao fator de distância mínima, determinado pelo usuário.
Outras formas de se avaliar a qualidade do indivíduo foram testadas. A primeira foi o
uso do valor da distância total (somatório de todas as distância entre freqüências vizinhas)
como um valor de adequabilidade. Quanto maior o somatório das distâncias, melhor seria o
indivíduo. Isto, porém, melhora a média das distâncias, mas não necessariamente elimina

16

A função objetivo não é normalizada nesta implementação.
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pares de distâncias mínimas. Foi tentado também o uso do produtório das distâncias, o que
também não apresentou um resultado satisfatório.
3.2.2.5 Função de fitness
A função de fitness consiste na subtração da função de restrição da função objetivo. A
função completa é dada pela equação [7].
f ( x) 

f min
 Qd min

 1  Wmin

 2




m
W
120  65 m

[7]

Após o cálculo, o valor do fitness é multiplicado por um valor de escala para ser mais
bem representado nos gráficos de evolução.
3.2.2.6 Método de seleção
O método de seleção implementado foi uma variação do método do torneio estocástico
(BLICKLE, 1995), devido à sua eficiência e fácil implementação. Neste método, são
selecionados alguns indivíduos (cuja quantidade é determinada pelo usuário, baseando-se no
tamanho da população) aleatoriamente, e destes são escolhidos os dois melhores para serem
cruzados e sofrerem mutação. O número de indivíduos participantes do torneio é selecionado
pelo usuário, devendo, obviamente, ser um valor entre 2 e o tamanho da população.
No caso de apenas dois indivíduos no torneio, tem-se uma busca aleatória dentro da
população, fazendo com que a evolução seja muito lenta ou até mesmo não ocorra. Se for
colocada toda a população no torneio, o melhor indivíduo será sempre selecionado, causando
um elitismo muito grande, fazendo com que o algoritmo convirja para um máximo local.
3.2.2.7 Operadores genéticos
Devido à representação não usual dos indivíduos, foi necessário desenvolver
operadores particularizados para o algoritmo. Esses operadores são variações dos operadores
tradicionais de crossover e mutação:


Crossover: o crossover de dois indivíduos bidimensionais consiste em se escolher,
aleatoriamente, um par de coordenadas x e y para se realizar dois cortes ortogonais (um
vertical e outro horizontal) em cada indivíduo, produzindo-se, então, quatro quadrantes
em cada um. Destes quatro, um é escolhido aleatoriamente para ser trocado entre dois
indivíduos, conforme mostra a Figura 18. Porém, depois da simples troca de quadrantes,
muitas vezes ocorre a repetição de freqüências entre a parte nova e a remanescente do
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indivíduo. A única solução possível é a correção artificial dos indivíduos. Inicialmente é
realizada uma verificação seqüencial no novo quadrante do indivíduo procurando-se
freqüências que já ocorram na parte remanescente. Se uma freqüência repetida é
encontrada, esta é trocada por uma das freqüências restantes na lista de freqüências.
Inicialmente era escolhida uma freqüência aleatória dentre as não usadas. Este
procedimento foi substituído por uma troca inteligente, onde é escolhida, dentre as
restantes, a que apresentar a maior distância mínima sem apresentar múltiplos vizinhos.
Este processo, porém, torna-se lento caso a lista de freqüências seja muito grande.
(x,y)

A

(x,y)

B

Figura 18 - Exemplo de uma operação de crossover bidimensional


Mutação: a mutação, no caso de representações não-binárias, torna-se um procedimento
particularizado para cada representação. Deve-se, porém, lembrar que o objetivo da
mutação é provocar uma perturbação no indivíduo para que seja aumentada a diversidade
genética da população. Assim, a forma de mutação inicialmente escolhida foi a
substituição de algumas das freqüências do indivíduo pelas freqüências da lista de
freqüências restantes. Esta substituição é ou não realizada em cada gene do indivíduo de
acordo com a probabilidade de mutação selecionada pelo usuário. O efeito do valor da
probabilidade de mutação depende da quantidade de freqüências excedentes disponíveis.
Este procedimento, porém, não se mostrou muito eficiente, pois fazia o fitness médio
oscilar muito e a evolução era excessivamente lenta e desordenada. A troca aleatória foi
substituída por uma substituição que impede que a qualidade do indivíduo seja reduzida.
Isso é garantido realizando-se um teste, de modo que a freqüência a ser substituída
necessariamente aumente a distância mínima sem a geração de pares múltiplos. Este
operador se mostrou bastante eficiente, fazendo a evolução se tornar muitas vezes mais
rápida do que a mutação aleatória, sem, contudo, piorar o resultado final.
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3.2.2.8 Implementação
Devido ao fato do valor de fitness de toda a população ser alterado no momento em
que um indivíduo apresenta uma distância mínima maior do que a distância mínima global
atual, conforme explicado na seção 3.2.2.4, os gráficos de evolução apresentam
descontinuidades. Sempre que o fitness do melhor indivíduo diminuir, uma distância mínima
maior foi alcançada.
Para o cálculo das freqüências, são fornecidos os valores mostrados na Figura 19a.
Após o cálculo das freqüências, são configurados os parâmetros da execução do algoritmo, de
acordo com o mostrado na Figura 19b.

(a)

(b)

Figura 19 - Opções do cálculo de freqüências (a) e do algoritmo genético (b)
Depois de configurados os parâmetros do algoritmo, é gerada a população, na qual os
indivíduos são criados aleatoriamente, mas com a garantia de não haver genes duplicados em
nenhum indivíduo.
A Figura 20 apresenta o melhor indivíduo inicial para um exemplo de execução com
70 valores de freqüência entre 20 Hz e 200 Hz, (erro de 0,1 Hz), intervalos de 2 Hz e as
configurações da Figura 19b. Raramente são criados aleatoriamente indivíduos com distância
mínima maior que o intervalo mínimo entre os valores da lista de freqüências.

Figura 20 - Melhor indivíduo de uma população inicial
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Após 200 gerações, com uma população de 100 indivíduos, o melhor indivíduo da
população é apresentado na Figura 21. A evolução da população é observada na Figura 22.
Como explicado anteriormente, nos pontos do gráfico de evolução onde o fitness do melhor
indivíduo diminui, uma distância mínima maior foi encontrada em algum indivíduo. Os traço
em azul, vermelho e violeta representam, respectivamente, a evolução do fitness do melhor
indivíduo, o fitness médio e o pior fitness da população ao longo das evoluções.

Figura 21 - Melhor indivíduo da população final para 100 indivíduos e 200 gerações

Figura 22 - Evolução da população para 100 indivíduos e 200 gerações
Como comparação, foram realizadas outras experiências, sendo uma delas a execução
do algoritmo para os mesmos dados do exemplo anterior, porém com 1000 indivíduos e 5000
gerações, a uma probabilidade de mutação de 50% e 80 indivíduos no torneio. Como na
avaliação do fitness de um indivíduo são realizadas centenas de operações, grandes
populações tornam a execução extremamente lenta. Para a configuração descrita, foi
necessário cerca de 20 horas de processamento num microcomputador com processador
Pentium III 700M Hz e 512Mbytes de memória RAM (Random Access Memory – Memória
de Acesso Aleatório). Porém, o resultado alcançado não foi muito superior ao alcançado com
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populações menores em menos gerações. Na Figura 23 observa-se o melhor indivíduo da
execução da população de 1000 indivíduos com 5000 gerações. Este foi o melhor resultado
obtido para os valores de exemplo mostrados.

Figura 23 - Melhor indivíduo da população final para 1000 indivíduos e 5000 gerações
Para se ilustrar a eficiência do algoritmo, realizou-se a execução com uma população
de apenas 20 indivíduos, durante 500 gerações, com apenas 4 indivíduos no torneio. O melhor
indivíduo pode ser observado na Figura 24, e a evolução é vista na Figura 25.

Figura 24 - Melhor indivíduo da população final para 20 indivíduos e 500 gerações

Figura 25 - Evolução da população para 20 indivíduos e 500 gerações
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3.2.3 Projeto de hardware do teclado foto-estimulador
O teclado de estimulação é constituído de uma matriz de diodos emissores de luz (LED –
Light Emitting Diode), onde cada grupo de LEDs será acionado de forma independente, sendo
o acionamento de todos os grupos controlados por uma FPGA (Field Programable Gate
Array). A matriz de LEDs é, na verdade, uma distribuição de grupos de quatro LEDs como o
teclado de um microcomputador, onde cada grupo representa uma tecla.
A matriz de LEDs é constituída por um total de 256 LEDs, arranjados em grupos de
quatro, cada grupo posicionado na placa de forma semelhante à posição das teclas de um
teclado de microcomputador convencional padrão QWERTY americano. No problema de
distribuição de freqüências da seção 3.2.2, foram consideradas as 65 freqüências da matriz
13x5 utilizada na implementação. Na implementação prática, o símbolo do canto superior
direito será descartado, totalizando 64 freqüências diferentes, que foi o número escolhido para
a implementação do hardware do teclado. Com este número, todas as principais teclas de um
teclado de um microcomputador podem ser representadas. Os grupos de LEDs serão aqui
referenciados como símbolos. Em cada símbolo, os LEDs das duas diagonais de cada grupo
podem ser acionados com freqüências diferentes, totalizando 128 linhas de controle
requeridas.
Foram utilizados LEDs de cor verde devido a vários fatores. Segundo NOMURA
(1999), a cor vermelha é a mais perigosa no sentido de geração de reações foto-convulsivas
em indivíduos com epilepsia foto-sensível, sendo, portanto, descartada da utilização no
teclado foto-estimulador. Os LEDs de cor azul apresentam queda de tensão muito elevada (da
ordem de 4V), além de preço mais elevado e baixa absorção pela retina. Das cores restantes, a
cor verde é a que apresenta maior sensibilidade pelo olho humano de acordo com as curvas de
absorção dos cones da retina, conforme a Figura 26.
Nos LEDs de alto brilho de cor verde, a queda de tensão é de cerca de 2,2V,
sendo que uma corrente de 10mA fornece uma intensidade luminosa de 9mcd para os LEDs
utilizados (LEDs AA3022SGC-4.5SF, fabricados pela empresa Kingbright17, com ângulo de
emissão de 90°). A tensão de alimentação VS dos conjuntos de LEDs é de 5V. Ainda que os
pinos da FPGA suportem fornecer até 25mA individualmente, o componente não tem
capacidade de dissipação de potência para fornecer essa corrente em todas as linhas
simultaneamente, o que faz necessário um transistor de acionamento. O transistor escolhido é

17

Endereço Eletrônico: <http://www.kingbright.com> Acesso em: 24 abr. 2002.
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o BC848C, para o qual a tensão VCEsat é de aproximadamente 0,1V. Assim, o cálculo do
resistor em série RC necessário para se obter a corrente desejada é dada pela equação [8].

RC 

VS  2  VLED  VCEsat 5  2  2,2  0,1

 50
IC
10  10 3

[8]

Fonte: Adaptada de <http://palaeo-electronica.org/2000_1/retinal/fig_7.htm> Acesso em: 24 ago. 2002.

Figura 26 - Absorção de luz pelos receptores de cores da retina humana
Usando o valor comercial mais próximo de 47Ω, tem-se uma corrente nos LEDs
de 10,64mA, a qual é adequada para o brilho desejado. Para se garantir a saturação de um
transistor, usa-se uma corrente de base de 3 a 15 vezes maior que a necessária para se acionar
a corrente de coletor desejada, a qual é calculada dividindo-se a corrente de coletor pelo
ganho  do transistor em corrente contínua. Assim, considerando a tensão VP de acionamento
da base do transistor de 2,5 V, calcula-se o resistor de base através da equação [9].
RB 

VP  VBE
2,5  0,66

 5,15k
IC
10  10 3
10 
15 

420

[9]

Usando-se o valor comercial de 4,7kΩ, garante-se a saturação do transistor, com um
consumo de corrente de cada pino da EPLD dado pela equação [10].

IP 

VP  VBE 2,5  0,66

 391,5A
RB
4,7k

[10]

O consumo de corrente total para a tensão de 5V é de cerca de 1,36A, para os
momentos em que todos os LEDs estejam acesos simultaneamente, além do consumo da
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FPGA, o que resulta numa dissipação de potência maior que a capacidade do regulador de
tensão utilizado (LM7805), igual a 1A. Assim, a alimentação de 5V foi dividida entre três
reguladores independentes, cada qual alimentando cerca de um terço da matriz.
A geração das freqüências para o acionamento dos LEDs é realizado por um
dispositivo de lógica programável do tipo FPGA. Esta é a alternativa mais viável na geração
das freqüências, já que o grande número de freqüências distintas que devem ser geradas
dificulta o uso de um microprocessador convencional, que geralmente têm apenas um ou dois
timers internos.
A FPGA a ser utilizada deve ter, no mínimo, os pinos de I/O necessários para o
acionamento da matriz (128 pinos). O dispositivo selecionado foi a EPF1K50QC208-3, da
família ACEX1k da Altera18. Este dispositivo possui 147 pinos de I/O num encapsulamento
PQFP128 e lógica suficiente para a implementação desejada.
A descrição do circuito interno da FPGA foi realizada em linguagem VHDL,
sendo basicamente composto de um divisor de freqüências mestre e vários divisores
subseqüentes para cada freqüência individual. Na implementação, foi descrito um divisor
genérico, o qual tem como argumento de cada instância o fator de divisão a ser implementado.
O comportamento do divisor foi descrito de forma que o divisor mestre tenha sua saída de
freqüência com duty-cycle igual a 50% e os divisores individuais tenham a onda de saída com
tempo alto igual ao valor de largura de pulso determinado na janela de configuração da Figura
19a. O fator limitante do tamanho dos divisores individuais utilizados é número de células
lógicas internas da FPGA, pois divisores maiores necessitam de um maior número de bits
para serem sintetizados. Idealmente, divisores maiores poderiam gerar freqüências mais
exatas, porém, exigiriam muitas células lógicas da FPGA. Por este motivo, é realizado o
procedimento de cálculo descrito na seção 3.2.1.
Como os pinos de saída digital da FPGA podem ser intercambiados livremente
entre si, foram distribuídos de forma a facilitar as conexões físicas na placa de circuito
impresso. A conexão dos pinos da FPGA na placa de circuito impresso é utilizada na geração
do seu arquivo de programação a partir da distribuição de freqüências gerada conforme
descrito na seção 3.2.2. Para cada configuração de freqüências e distribuição, o código VHDL
e o arquivo de configuração da distribuição de pinos são gerados novamente de forma
automática. O método de programação utilizado foi a conexão através da interface JTAG
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Endereço Eletrônico: <http://www.altera.com> Acesso em: 15 ago. 2002.
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(Joint Test Action Group – padrão de comunicação e depuração de componentes de grande
complexidade).
A placa de circuito impresso do teclado foto-estimulador foi desenvolvida com as
ferramentas Mentor Graphics19. A placa possui quatro camadas, sendo as externas, as
camadas de sinais, e as internas, os planos de alimentação e referência do sistema. Os
conjuntos de LEDs e seus componentes associados foram distribuídos de forma regular na
face superior da placa, sendo a FPGA, os componentes de alimentação e os conectores de
programação posicionados na face inferior. A Figura 27 mostra a placa já montada.

(a)

(b)

Figura 27 - Placa do teclado foto-estimulador: (a) face superior e (b) face inferior
3.3 AQUISIÇÃO DE SINAIS E PROTOCOLOS DE ESTIMULAÇÃO
Os sinais de EEG relativos a potenciais evocados por foto-estimulação intermitente
são utilizados em diversos diagnósticos clínicos, como, por exemplo, detecção de problemas
de visão em crianças, detecção de epilepsia foto-sensível, dentre outros. Porém, não existe
uma base de dados deste tipo de sinais devido à enorme variação que se pode ter quanto à
forma de estimulação e às condições em que o exame é realizado. Assim, é necessária a
aquisição de sinais apropriados ao desenvolvimento deste trabalho.
19

Endereço Eletrônico: <http://www.mentor.com> Acesso em: 08 mai. 2001.
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O uso de um sistema de aquisição próprio permite a obtenção de sinais de EEG sob
diversas condições diferentes, possibilitando uma vasta gama de experimentos e variações nos
parâmetros de estimulação e aquisição. Estas variações tornam possível o estudo dos
parâmetros mais relevantes na obtenção de sinais apropriados ao desenvolvimento do teclado
protético.
A aquisição de sinais de EEG deve levar em consideração uma série de fatores, desde
a boa qualidade do sistema de aquisição de sinais (principalmente o amplificador de
biopotenciais utilizado) até a definição de protocolos coerentes de estimulação / aquisição. No
caso de sinais de EEG muito ruidosos, seja devido à má qualidade do equipamento ou a erros
de ligação dos eletrodos no escalpo do indivíduo, a tarefa de classificação de padrões será
prejudicada, não alcançando bons índices de desempenho.
Os protocolos de aquisição de sinais consistem na combinação da forma com que são
realizadas as seqüências de foto-estimulação com as instruções de comportamento dadas aos
voluntários no decorrer das sessões. Protocolos mal definidos podem levar à obtenção de
dados inconsistentes, dos quais não é possível extrair-se parâmetros para o projeto do sistema
de classificação. Os protocolos utilizados serão descritos no Capítulo 4, na apresentação dos
experimentos realizados.
3.3.1 Projeto de um amplificador de biopotenciais
Num sistema BCI, o primeiro estágio presente é o amplificador de sinais de EEG, o
qual faz a interface entre os eletrodos posicionados no escalpo do voluntário e o dispositivo de
conversão analógico/digital. Este amplificador tem por objetivo adequar o nível do sinal
presente no escalpo (da ordem de alguns microvolts) ao fundo de escala do conversor A/D,
melhorando a resolução das medições. Outra função do amplificador é eliminar as faixas de
freqüência não relevantes ao experimento realizado, bem como eliminar ruídos do ambiente,
como sinais de alta freqüência e ruídos da rede elétrica. O bom funcionamento de um sistema
BCI depende enormemente da qualidade do amplificador de sinais utilizado.
No início do trabalho, foi utilizado um amplificador de sinais construído para um
trabalho de detecção de padrões eletroencefalográficos relacionados ao movimento (PILLA
JÚNIOR, 1999). Neste trabalho, a faixa de freqüência de interesse era de 8 Hz a 18 Hz, o que
possibilitou a análise de potenciais evocados apenas na faixa de 9 Hz a 16 Hz. Além disto, a
resposta em freqüência era extremamente irregular e a qualidade do sinal era baixa. Um novo
amplificador com uma faixa de freqüência maior e mais regular se fez necessário.
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O projeto do novo amplificador seguiu as indicações habituais de amplificadores de
biopotenciais descritas na literatura (WEBSTER, 1998). O amplificador deve possuir as
seguintes características:


Alta impedância de entrada;



Baixo consumo (já que será alimentado por baterias);



Banda de passagem linear;



Isolação entre indivíduo e o restante do sistema;



Baixo ruído e baixa distorção do sinal;



Alto ganho de tensão: ~100000.
Um diagrama em blocos básico do amplificador é mostrado na Figura 28.
O primeiro estágio, o amplificador de instrumentação, consiste num amplificador

diferencial que tem outro amplificador operacional conectado a cada uma de suas entradas na
configuração de buffer, aumentando a impedância de entrada do circuito para valores na
ordem de 1010. Seguindo o amplificador de instrumentação, um estágio amplificador
aumenta o nível do sinal para que seja aplicado aos filtros.
Entrada

Saída
Amplificador de
Instrumentação

Estágio
Amplificador

Filtros

Estágio
Amplificador

Amplificador
Isolador

Figura 28 - Diagrama em blocos do amplificador de sinais de EEG
Os filtros implementados foram projetados no software Filter Wiz PRO 3.0, da
Schematica Software20, consistindo de um estágio passa-altas elíptico de quarta ordem com
freqüência de corte em 20 Hz21 (com ganho de -50 dB na faixa de corte) e um filtro de Bessel
corta-faixa de quarta ordem centrado em 60 Hz com faixa de corte de 10 Hz22 (com ganho
aproximado de -60 dB na faixa de corte). Os dois filtros possuem ganho de tensão
aproximadamente unitário na faixa de passagem. A curva de resposta medida do conjunto de
filtros pode ser vista na Figura 29. Após os estágios dos filtros, um novo estágio de
amplificação condiciona o sinal à escala apropriada ao conversor A/D. O esquemático do
amplificador implementado é mostrado no ANEXO 4. Cada bloco numerado de 1 a 8
representa um estágio semelhante ao mostrado na segunda página do ANEXO 4. Por este
20

Endereço Eletrônico: < http://www.schematica.com> Acesso em: 27 dez. 2002.

21

Até o momento do projeto dos filtros do amplificador de biopotenciais, pretendia-se trabalhar com potenciais

evocados acima de 20 Hz, o que foi posteriormente alterado.
22

Posteriormente foi incluído um filtro passa-baixas com freqüência de corte em 200 Hz, devido ao excesso de

ruído captado pelo amplificador.

50
motivo, os valores dos componentes destes blocos são dados em uma tabela na segunda
página, onde cada coluna correspondendo a um estágio de filtro. Não foram utilizados todos
os estágios possíveis da placa, estando oito estágios disponíveis para tornar o circuito
genérico para outras aplicações.
Diversos problemas dificultaram o projeto do amplificador de biopotenciais. O
principal foi a baixa qualidade dos componentes disponíveis no mercado local. Componentes
discretos (principalmente capacitores) com altas tolerâncias tornaram o ajuste dos filtros
muito difícil. Amplificadores operacionais com altas tensões de offset (da ordem de vários
milivolts) também dificultam o funcionamento do amplificador, pois o ganho de tensão da
ordem de 100000 fazia com que os amplificadores operacionais saturassem a saída dos
últimos estágios devido às diferenças de offset dos mesmos.
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Figura 29 - Curva de resposta dos filtros do amplificador de EEG
3.3.2 Aquisição de sinais com um eletroencefalógrafo
Devido aos problemas de funcionamento do amplificador de sinais de EEG construído
para o experimento, foi buscada alternativa para a aquisição dos sinais. Num acordo com o
Setor de Eletroencefalografia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná,
coordenado pelos médicos Dr. Luciano de Paola e Dr. Carlos Eduardo Silvado, foi
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possibilitado o uso de um eletroencefalógrafo Nihon Kohden23 modelo Neurofax EEG4421K, que, apesar de ser um equipamento antigo, atende perfeitamente às necessidades deste
trabalho. Além do uso do equipamento, a equipe de técnicos de EEG também foi colocada a
disposição para a conexão dos eletrodos nos voluntários e a operação do equipamento durante
a realização dos experimentos.
O eletroencefalógrafo EEG-4421K apresenta como principais características: 21 canais
de medição, configuráveis para quaisquer combinações de derivações, filtro passa-baixas
configurável de 15 Hz a 3 kHz (-12dB/oitava), filtro para o ruído da rede elétrica em 50 Hz ou
60 Hz, filtro passa-altas configurável de DC a 160 Hz, e ganho estável em toda a faixa de
passagem configurada (NIHON KOHDEN, 1988). O equipamento registra os sinais medidos
em formulário contínuo impresso por penas, mas também disponibiliza os sinais já
amplificados e filtrados em um conector auxiliar. As várias combinações de derivações
podem ser livremente atribuídas a qualquer canal do eletroencefalógrafo e, conseqüentemente,
para o conector auxiliar.
As saídas analógicas do conector auxiliar do eletroencefalógrafo foram conectadas ao
painel externo da placa de aquisição do microcomputador utilizado para a aquisição de dados,
de acordo com a Figura 30. A placa de aquisição, modelo AT-MIO-16E10, da National
Instruments24, é controlada por um software de sincronismo de estimulação/aquisição de
desenvolvimento próprio, descrito na seção 3.3.4. Esta placa de aquisição apresenta como
características básicas 16 canais de entrada e dois de saída analógica com precisão de 16 bits,
dois temporizadores independentes com precisão de 50ns e 8 linhas digitais configuráveis.

Painel de Eletrodos
Foto-estimulador

Conector
auxiliar

Painel da placa de
aquisição
Eletroencefalógrafo

Figura 30 - Conexão dos equipamentos do sistema de aquisição
23

Endereço Eletrônico: <http://www.nihonkohden.com> Acesso em: 02 nov. 2002.

24

Endereço Eletrônico: <http://www.ni.com> Acesso em: 02 out. 2002.

Microcomputador +
placa de aquisição
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3.3.3 Conexão dos eletrodos
O sistema de arranjo de eletrodos para o monitoramento de sinais de EEG mais
utilizado é o Sistema 10-20, recomendado pela Federação Internacional de EEG (JASPER,
1958). A Figura 31 apresenta duas ilustrações do Sistema 10-20. As siglas A, F, C, P, O, Fp,
representam, respectivamente, as regiões auricular, frontal, central, parietal, occipital, pólo
frontal e nasofaringeal do crânio. A letra z indica a linha central. Os números pares
identificam eletrodos localizados no hemisfério direito e os ímpares no hemisfério esquerdo.
Apesar de não serem descritas no sistema 10-20 original, as derivações Oz (ponto médio entre
os pontos O1 e O2) e Fpz (ponto médio entre os pontos Fp1 e Fp2) são comumente utilizadas
na prática, inclusive nos experimentos deste trabalho.

Fonte: adaptadas de GEDDES e BAKER (1989).

Figura 31 - Sistema Internacional 10-20 de conexão de eletrodos
As derivações eletroencefalográficas para a aquisição de EEG próximo ao córtex
visual foram tomadas sobre o couro cabeludo nas posições O1 e na linha central Oz em 10% a
partir do ínio25, entre as posições O1 e O2, com referência no ponto Fpz, de acordo com o
Sistema 10-20. Para a determinação destas derivações, seguindo-se o sistema 10-20
modificado (o qual utiliza também um compasso para as medições ao invés de apenas usar a
fita métrica), foram adotados os seguintes procedimentos:
i.

Medir o comprimento do crânio do násio ao ínio com a fita métrica, marcando o
ponto médio (primeira referência para Cz);

ii.

Com a fita métrica na mesma posição, marcar 10% do valor total a partir do násio,
definindo o local do ponto Fp (entre Fp1 e Fp2);

25

Ínio: ponto mais proeminente da protuberância occipital externa.
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iii.

Com a fita partindo de Fp, marcar 20% do valor total em direção ao ínio (primeira
referência para Fz);

iv.

Com a fita partindo de Cz marcar mais 20% em direção ao ínio (primeira
referência para Pz) e novamente mais 20%, que será a primeira referência para Oz;

v.

Centralização dos pontos: coloca-se a fita partindo da auricular esquerda A1,
passando pelo ponto Fz, até chegar à auricular direita A2, marcando-se o ponto
médio. Procede-se da mesma forma com os pontos Cz, Pz e Oz;

vi.

Medida da linha transversa: Posicionar a fita em A1 passando por Cz chegando em
A2. Marcar, a partir do trago26 esquerdo, 10% desta medida (primeira referência
para T3). A partir de T3 medir a distância até Cz e marcar o ponto médio (primeira
referência para C3). Mesmo procedimento para o hemisfério direito;

vii.

Medida do perímetro encefálico: a fita deve ser posicionada sobre os pontos T3,
Oz, T4 e Fp, partindo de T3 e chegando novamente em T3. Coloca-se 10% desse
valor no compasso;

viii.
ix.

Centraliza-se o compasso no ponto Fp, marcando-se assim os pontos Fp1 e Fp2;
Com a ponta seca em Fz marca-se a primeira referência para F3, confirmando-a
com Fp1;

x.

Com a ponta seca em F3 confirma-se C3;

xi.

Com a ponta seca em C3, faz-se a primeira referência para P3, que será
confirmado com Pz;

xii.

Com a ponta seca em P3, faz-se a primeira referência para O1;

xiii.

Retorna-se para a região frontal: com a ponta seca em F3, faz-se referência para F7
o qual será confirmado com Fp1;

xiv.

Com a ponta seca em F7 confirma-se T3;

xv.

Com a ponta seca em T3, faz-se a primeira referência para T5, confirmando-o
com P3;

xvi.

Finalmente, com a ponta seca em T5, confirma-se a primeira referência de O1 que
havia sido feita a partir do P3;

xvii.

Realiza-se o procedimento análogo para marcar o outro hemisfério;

xviii.

A distância entre O1 e O2 deve ser a mesma que Fp1 e Fp2, ou seja, os 10% do
perímetro encefálico. Oz ficará entre O1 e O2.

26

Trago: saliência cartilaginosa, anterior, de cada meato auditivo externo, a qual se cobre de pêlos quando se

chega à meia-idade.
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Antes da instalação dos eletrodos, os mesmos são limpos com álcool e os pontos de
conexão no couro cabeludo são escarificados para um melhor contato dos eletrodos. A pasta
eletrolítica deve ser aplicada no local da conexão no couro cabeludo, sendo o eletrodo
colocado sob um pequeno pedaço de gaze.
3.3.4 Aplicativo de sincronismo de estimulação e aquisição
Para se garantir a consistência dos protocolos de aquisição de sinais utilizados, foi
desenvolvido um software de sincronização de estimulação e aquisição de sinais, cujo
diagrama de casos de uso é mostrado na Figura 32. Os casos de uso do diagrama serão
explicados no decorrer da seção. Este software apresenta como principais características:


Interface direta com a placa de aquisição AT-MIO-16E10, permitindo a programação
dos canais de aquisição analógicos, dos temporizadores e das linhas digitais;



Interface com os módulos externos de geração de sincronismo sonoro e geração de
foto-estimulação;



Possibilidade de criação de sessões de foto-estimulação com diversas configurações;



Gerenciamento e organização dos sinais adquiridos para sua análise posterior.
.
inc
Configurar sistema

Configurar
eletrodos

inc.
Configurar
aquisição

.
inc
Realizar sessão de
foto-estimulação

Adquirir sinais

inc.

.
inc

Administrador

Gerar
estimulação

Gravar arquivos
de sinais

.
inc
Criar sessões

Placa de aquisição

inc.

in
c.

Foto-estimulador

Criar sessão de
estímulo simples

Criar sessão
de estímulo
simultâneo

Criar sessão de
pulso único

Gerador de
estímulos sonoros

Figura 32 - Diagrama de casos de uso do software de estimulação e aquisição
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O sistema de estimulação e aquisição de sinais possui dois módulos externos, o
módulo de geração de avisos sonoros para sincronismo das sessões e o módulo de geração de
estímulos. O primeiro consiste em um buzzer controlado por um microcontrolador
PIC16F84A, da Microchip27, o qual recebe dados do aplicativo através das saídas digitais da
placa de aquisição em um protocolo próprio. Este módulo externo é necessário devido ao fato
das funções de acesso da placa de aquisição não retornarem o comando ao aplicativo de
sincronização enquanto não terminarem sua execução. Assim, não é possível gerar os avisos
sonoros de sinalização simultaneamente à aquisição. Os intervalos de tempo nos quais os
avisos devem ser gerados são programados no microcontrolador na forma de uma tabela.
Quando recebe um comando para iniciar os intervalos de tempo, este gera a sinalização
correta da sessão de foto-estimulação.
O segundo módulo consiste em um painel de 8x8 LEDs, mostrado na Figura 33,
acionado pelas saídas dos temporizadores da placa de aquisição. Os LEDs, de cor verde, têm
5mm de diâmetro, ângulo de emissão de 20° e são acionados por uma corrente de 20mA,
fornecendo uma intensidade luminosa de cerca de 290mcd por LED. Este painel é dividido
em quatro quadrantes, onde cada um pode ser acionado separadamente. Como a placa dispõe
de apenas dois temporizadores, os quadrantes foram conectados dois a dois diagonalmente. A
alimentação de 12V para o acendimento dos LEDs vem diretamente da fonte de alimentação
do microcomputador. Os temporizadores da placa de aquisição podem operar de várias
maneiras diferentes, seja para a geração de ondas de freqüência e duty-cycle definidos ou a
geração de pulsos únicos de largura programável, possuindo resolução de 50ns nos tempos
estipulados.
O software de sincronização faz interface direta com a placa de aquisição através do
device driver e biblioteca NI-DAQ, fornecida pela National Instruments. Além dos
parâmetros a serem configurados no momento da execução de uma sessão, outros parâmetros
devem ser configurados para o correto funcionamento da placa e a aquisição consistente dos
sinais de EEG. A Figura 34 mostra a janela de configuração, na qual pode-se configurar o
device number da placa (o número pelo qual o device driver identifica cada dispositivo de
aquisição de dados), a taxa de amostragem desejada, o ganho dos canais analógicos, além da
atribuição de derivações do sistema 10-20 para cada canal (utilizada para se nomear os
arquivos gravados).
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Endereço Eletrônico: <http://www.microchip.com> Acesso em: 23 mar. 2002.
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Figura 33 - Painel foto-estimulador de 8x8 LEDs

Figura 34 - Janela de configuração da placa de aquisição
O software permite que sejam criados três modos de sessões de foto-estimulação:


Sessões de Estímulo Simples: nesta sessão, escolhe-se o tempo de duração de cada
estímulo, a freqüência do estímulo (igual para toda a matriz de LEDs) e o duty-cycle
do sinal de estimulação;



Sessão de Estímulos Sincronizados: nesta sessão, determinam-se as duas freqüências
de estimulação a serem geradas simultaneamente nas diagonais da matriz de fotoestimulação, o duty-cycle de ambos os sinais, o tempo total de estimulação e o
intervalo dos avisos sonoros a serem gerados durante a estimulação;



Sessão de Pulso Único: nesta sessão, destinada a análises temporais dos potenciais
evocados, configura-se a largura do pulso a ser gerado, o tempo total de aquisição e o
atraso inicial de geração do pulso.
Em cada uma das sessões, várias combinações dos parâmetros disponíveis formam

uma tabela cujo tamanho depende apenas do tamanho da variável configurada para receber os
dados da aquisição. Na versão atual, a tabela tem 200KBytes, permitindo a aquisição de 16
canais analógicos, durante 32 s, a uma taxa de amostragem de 512 Hz. A Figura 35 mostra a
janela de configuração de sessões para a sessão de estímulos sincronizados.
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Quando a aquisição de sinais é iniciada, o software varre a tabela de estímulos da
sessão e, a cada linha, configura os temporizadores, o módulo externo de sinalização e os
canais analógicos de acordo com os parâmetros indicados. Após as configurações, realiza a
aquisição dos sinais e converte os valores binários adquiridos para valores de tensão,
gravando os sinais em arquivos temporários em formato texto.

Figura 35 - Janela de configuração de sessões de estimulação
Após todas as linhas da tabela de estímulos serem executadas, o software pede uma
confirmação se o usuário deseja mesmo salvar os sinais adquiridos. Em caso afirmativo, o
software grava os arquivos seguindo uma seqüência única, cuja base fica gravada em arquivo.
Os arquivos são nomeados seguindo essa numeração e transferidos para um diretório também
numerado por esta seqüência. Também é gerado um arquivo texto com a extensão “.SIG”
contendo informações sobre os arquivos, como, por exemplo, a descrição da sessão e
principalmente a qual derivação de eletrodos cada um dos arquivos pertence, além de
informações básicas sobre o voluntário (nome, idade e sexo) e data e hora em que os arquivos
foram coletados. Estas informações sobre o voluntário são informadas em uma janela no
momento de gravação dos arquivos relativos a uma sessão de foto-estimulação.
3.4 PROJETO DO SISTEMA CLASSIFICADOR DE PADRÕES
Segundo THEODORIDIS e KOUTROUMBAS (1999a), o projeto de um classificador
de padrões deve seguir, basicamente, os passos mostrados na Figura 36:
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Figura 36 - Estágios básicos do projeto de um sistema classificador
Ainda que genérico, este modelo é bem aplicável ao problema da classificação de
padrões dos sinais de EEG. A seguir, com exceção do estágio do sensor, apresentado
anteriormente, serão consideradas as várias fases do projeto do classificador, detalhando-se
seus principais pontos e demonstrando como foram implementados neste trabalho.
O sistema de classificação de padrões relativo aos sinais de EEG foi implementado em
software, utilizando-se o ambiente Borland C++ Builder 5.0. Todas as janelas e
implementações apresentadas correspondem ao software implementado. Os sinais de entrada
do classificador devem ser sincronizados e ter a mesma duração para a obtenção de resultados
consistentes, já que os procedimentos envolvem o cálculo da média destes sinais.
3.4.1 Geração de características
Nem sempre é eficiente se identificar os padrões de interesse analisando-se diretamente
os vetores de entrada, por exemplo, numa simples análise temporal dos sinais de EEG. Neste
caso, certas características necessitam serem enfatizadas ou extraídas através do uso de
algoritmos de processamento digital de sinais.
A geração de características tem por objetivo enfatizar os padrões a serem reconhecidos
pelo classificador. Para tanto, procura-se eliminar as informações redundantes dos vetores de
entrada utilizando-se diferentes métodos, dentre eles, as transformações lineares.
O objetivo da utilização de transformações lineares é a transformação de um conjunto de
medidas de entrada, cujas amostras são altamente correlacionadas, em um novo conjunto de
características. Essas novas características concentram as informações redundantes contidas
no sinal original em um menor número de características de maior relevância. Dentre as
transformadas lineares existentes, uma das mais populares é a Transformada Discreta de
Fourier (THEODORIDIS e KOUTROUMBAS, 1999b).
A transformada de Fourier parte do princípio da série de Fourier, pela qual qualquer sinal
no tempo pode ser representado pela soma de infinitas parcelas de sinais senoidais e
cossenoidais, com amplitudes e freqüências características. Em teoria, é necessário um
número infinito de termos para que o sinal original seja reproduzido, mas, geralmente, uma
boa aproximação pode ser obtida com a soma de um número finito de termos. A integral de
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Fourier é uma derivação da série de Fourier, com a qual é possível determinar uma função que
define a envoltória do espectro de freqüências de um sinal. Da integral de Fourier define-se a
transformada de Fourier, a qual fornece a amplitude de cada uma das componentes de
freqüência de um sinal periódico (PROAKIS e MANOLAKIS, 1995).
Porém, quando o sinal é amostrado, ou o sistema deve ser analisado em um
microcomputador digital, deve ser utilizada a representação finita e discreta da transformada
de Fourier. A transformada discreta de Fourier (DFT – Discrete Fourier Transform), ainda
que conserve a maioria das propriedades da transformada contínua, apresenta algumas
diferenças significativas, como a repetição do espectro a cada intervalo igual à freqüência de
amostragem, sendo, portanto, uma representação corrompida da transformada original. Estas
diferenças, porém, não são relevantes na maioria das aplicações de processamento digital de
sinais (BERGLAND, 1969).
O cálculo direto de uma DFT, porém, é de alto custo computacional. Um método mais
eficiente para esse cálculo é o algoritmo da transformada rápida de Fourier (FFT – Fast
Fourier Transform), o qual reduz drasticamente o número de operações necessárias para se
chegar ao mesmo resultado da DFT. Enquanto numa DFT de N pontos o número de operações
necessárias (adições, subtrações e multiplicações) é proporcional a N 2 , numa FFT esta razão
de proporção é reduzida para log 2 N . No ANEXO 1 encontra-se a dedução do algoritmo da
FFT através do método de mapeamento de índices binários, a qual auxilia na compreensão da
utilização deste algoritmo como gerador de características bem como sua implementação em
hardware.
No caso dos sinais de EEG relativos a FEI, a geração de características é realizada a
partir do cálculo de um espectrograma do sinal. Um espectrograma é um gráfico em forma de
superfície que representa a variação do espectro de freqüência de um sinal ao longo do tempo.
Apresenta nos eixos x, y e z, respectivamente, tempo, freqüência e amplitude do módulo da
transformada de Fourier do sinal. No cálculo de um espectrograma, define-se inicialmente a
precisão desejada no eixo da freqüência, determinando-se, para isso, a quantidade de pontos
2N (N = 1, 2, 3...) a ser usada nas FFTs calculadas. Este número de pontos é o tamanho da
janela a ser aplicada ao sinal no domínio do tempo. Define-se, então, a quantidade s de
amostras que essa janela desliza a cada novo cálculo de FFT. Este número pode ser menor do
que o tamanho da janela de pontos, o que é desejável, já que a sobreposição de segmentos
aumenta a precisão no eixo do tempo. A cada novo deslocamento, uma nova FFT é calculada.
A justaposição das FFTs forma a superfície do espectrograma.
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A Figura 37 apresenta um exemplo de espectrograma calculado a partir de um sinal de
EEG relativo a uma sessão de FEI contendo quatro picos de freqüência. Porém, nesta
representação, não é possível se observar com precisão simultaneamente a freqüência e o
tempo de ocorrência dos picos relativos aos estímulos, para qualquer rotação que seja dada no
gráfico. A Figura 38 apresenta o mesmo espectrograma da Figura 37, mostrado em forma
bidimensional, onde as cores representam as amplitudes de acordo com a escala normalizada
mostrada na Figura 39. Na Figura 38 o tempo está no eixo das abscissas e a freqüência no
eixo das ordenadas, com a origem no canto superior esquerdo. Neste trabalho, será utilizada a
representação bidimensional, a qual é gerada pelo próprio software de reconhecimento de
padrões desenvolvido e permite uma observação mais precisa dos picos de eventos.
O cálculo de espectrograma apresenta um compromisso entre a precisão no eixo do
tempo e a precisão no eixo da freqüência. Para um sinal de L amostras, com taxa de
amostragem de FS, o número IT de intervalos de freqüência presentes no espectrograma é dado
pela Equação [11] e o menor intervalo de freqüências é dado pela Equação [12].
IT 

L  2N
s

[11]

FS
2N

[12]

RF 

sendo: s: número de amostras que a janela desliza no domínio do tempo;
N: número de pontos de cada transformada de Fourier calculada.
Quanto maior o tamanho s da janela da FFT, maior é a resolução no domínio da
freqüência, mas o espectrograma será dividido em um menor número de intervalos,
diminuindo a resolução no domínio do tempo. De maneira inversa, se o número de pontos da
FFT diminui, a resolução no domínio da freqüência é menor, porém, o espectrograma terá um
maior número de menores intervalos de tempo.
A correlação entre raias de freqüência adjacentes do espectrograma é menor do que a
correlação entre amostras adjacentes no domínio do tempo. Cada raia do espectrograma
carrega a informação isolada da energia de cada padrão de freqüência presente no sinal de
EEG, tornando o vetor de dados mais apropriado para sua aplicação no sistema classificador.
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Figura 37 - Representação tridimensional de um espectrograma

Figura 38 - Representação bidimensional de um espectrograma
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Figura 39 - Escala de cores da representação bidimensional do espectrograma
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3.4.2 Seleção de características
O desempenho de um sistema classificador depende de dois fatores básicos: a
quantidade de vetores de treinamento N e o número l de características a serem consideradas
pelo classificador. Quanto maior a relação N l menor é o erro estimado do sistema
classificador. Porém, um número muito pequeno de características torna o classificador
ineficiente por limitar seu poder de discriminação entre as classes. Além disto, a quantidade
de características implica diretamente na quantidade de parâmetros do classificador (pesos
sinápticos, no caso de uma rede neural), o que se traduz diretamente para esforço
computacional no processamento do classificador (THEODORIDIS e KOUTROUMBAS,
1999c). No caso dos sinais de EEG relativos a FEI, a quantidade de características traduz-se
pela dimensão do vetor de pontos tomados do espectrograma. Se for utilizado um vetor muito
pequeno, não é possível caracterizar a ocorrência de um evento de potencial evocado em
relação a transições de ruído. Por outro lado, vetores muito grandes tornam o tempo de
processamento inviável, além de misturar diferentes eventos num mesmo vetor.
Outro fator a ser considerado é a atribuição de classes aos vetores de treinamento.
Como o treinamento do classificador neural é feito de forma supervisionada, não deve haver
inconsistências na associação dos vetores de entrada com a classe à qual pertencem. Para este
fim, foi utilizado o conceito de eventos, os quais correspondem às regiões do EEG no qual são
verificadas atividades neurológicas correspondentes às sessões de FEI.
Os eventos são definidos nas regiões do espectrograma relativo ao sinal de EEG nas
quais são observados picos ou regiões de atividade difusa, correspondendo, respectivamente,
às classes FREQUENCY (classe relativa à existência de potencial evocado) e à classe
UNDEFINED (classe relativa à existência de atividade neurológica difusa). As regiões não
relacionadas a nenhum evento são associadas à classe NOTHING. Na fase de preparação, os
eventos são marcados num espectrograma calculado sobre a média28 de todos os sinais a
serem usados para o treinamento. No treinamento, esses eventos são aplicados nos
espectrogramas calculados sobre cada sinal isolado. Deve-se lembrar que apenas a marcação
de eventos é realizada sobre a média dos sinais, sendo o reconhecimento de padrões
propriamente dito realizado sobre cada sinal separadamente, sem promediação. A Figura 40
mostra a janela de marcação dos eventos, que são selecionados com o mouse diretamente
sobre o espectrograma. Diferentes conjuntos de eventos podem ser criados e salvos em

28

Média realizada somando-se, ponto a ponto, os n sinais e dividindo, ponto a ponto, o sinal resultante por n.
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arquivo (em formato texto, com extensão “.EVT”), para sua posterior associação com os
vetores de entrada.

Figura 40 - Janela de marcação de eventos
3.4.3 Classificação por rede neural única
Uma alternativa para o reconhecimento dos padrões dos sinais de EEG foi a
implementação de uma única rede neural, que tinha as suas classes associadas não apenas à
presença ou não de atividade neurológica, mas também com a freqüência da atividade
presente. Com isto, a rede possuía tantas classes quantos fossem os símbolos a serem
reconhecidos mais a classe relativa à ausência de atividade e a classe relativa a uma resposta
indefinida.
Tal implementação apresentou resultados muito inferiores à cadeia de redes neurais
descrita na seção 3.4.4. A presença de uma enorme quantidade de informação redundante a
ser considerada pela rede prejudicou seu funcionamento, mesmo tendo o sinal passado por
uma transformação linear de geração de características. Outro fator que desencorajou mais
experiências com essa estrutura foi a lentidão do processamento ocasionada pela dimensão
dos vetores de entrada, que chegavam a ter mais de 25000 pontos.
3.4.4 Classificação por cadeia de redes neurais LVQ
O uso de redes neurais para a classificação de sinais de EEG é particularmente
interessante devido às características destes sinais, que são altamente não-lineares,
apresentando grande variabilidade, componentes aleatórias, e, principalmente, uma grande
colinearidade. Particularmente para os potenciais evocados por foto-estimulação intermitente,
não existe uma descrição exata do comportamento dos sinais de EEG para as diversas faixas
de freqüências. Com isto, as características de tolerância a falhas das redes neurais são muito
adequadas para seu processamento. Outro fator importante é a enorme quantidade de dados a
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ser processada, chegando a dezenas de milhares de vetores de entrada, cada um com centenas
de pontos.
Os estímulos gerados pelo teclado foto-estimulador são realizados de forma que não
há correlação entre cada freqüência, já que os estímulos são gerados simultaneamente e a
chance do indivíduo observar cada um deles é a mesma. Assim, optou-se por dividir a tarefa
de classificação dos estímulos em vários classificadores mais simples, cada um atuando de
forma isolada com o conjunto de informações fornecido pela raia de freqüência
correspondente. O diagrama básico do classificador é observado na Figura 41.
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Figura 41 - Estrutura do classificador neural
O funcionamento da estrutura da cadeia de redes neurais se dá da seguinte forma:
inicialmente, o espectrograma do sinal de EEG relativo à sessão de FEI é calculado. Para cada
componente de freqüência, uma rede neural LVQ é criada para reconhecer a atividade
neurológica presente no espectrograma. Os vetores de treinamento para cada rede LVQ são
obtidos por uma janela deslizante com tamanho configurável de m pontos (para referência, 10
< m < 100). Para cada componente de freqüência, em cada instante de tempo, as m amostras
obtidas com esta janela comporão um vetor de entrada m-dimensional para a rede neural
correspondente (KUGLER e LOPES, 2002). Estes vetores m-dimensionais, juntamente com
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suas classes associadas (FREQUENCY, UNDEFINED ou NOTHING), cujo processo de
associação é explicado a seguir, são usados para o treinamento da rede correspondente à raia
de freqüência de entrada.
A associação de cada vetor extraído do espectrograma à sua classe correspondente é
realizada a partir de uma compilação prévia das informações dos eventos definidos conforme
explicado na seção 3.4.2. Para cada raia de freqüência a ser processada, são separados os
eventos com influência naquela raia. Para cada janela deslizante de formação dos vetores de
treinamento são verificados quais eventos têm porções contidas nesta janela29. Se nenhum
evento estiver presente, atribui-se a classe NOTHING. Se dois ou mais eventos foram
marcados pelo usuário em instantes de tempo sobrepostos, a janela contendo a sobreposição
(ou parte dela) é classificada na classe UNDEFINED. No caso de apenas um evento estar
associado à janela, é verificada a parcela da janela contida no intervalo de tempo do evento.
Se menos de um terço da janela estiver contida no intervalo de tempo do evento, ela é
classificada como NOTHING. Caso um terço a dois terços da janela estiverem contidos no
intervalo de tempo do evento, esta recebe a classe UNDEFINED. Apenas se mais de dois
terços da janela estiverem contidos no intervalo de tempo do evento, esta é classificada como
pertencente à classe FREQUENCY. Estes limiares foram determinados através de
experimentação. No caso do evento estar totalmente contido na janela, esta é classificada
como classe FREQUENCY, mas tal situação não deve ocorrer, pois significa a definição de
um evento de duração muito curta. A Figura 42 ilustra os diferentes casos de atribuição de
classes.
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Figura 42 - Associação de classes ao vetores de entrada das redes neurais LVQ
No software de classificação de padrões, a criação dos vetores de entrada da cadeia de
redes neurais é feita a partir de uma lista dos sinais de entrada a serem treinados, cada um
associado à lista de eventos definida anteriormente sobre a média dos conjuntos de arquivos
29

Para referência, o tamanho dos eventos deve ser sempre maior do que o tamanho da janela de varredura. As

janelas de varredura utilizadas nos experimentos finais foram de 100 e 200 amostras, tamanhos estes que
correspondem às dimensões das redes neurais LVQ.
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de sinais semelhantes. A Figura 43 mostra a janela de seleção de arquivos de treinamento e de
eventos. Os pares são formados por um arquivo de extensão “.SIG”, gerado pelo software de
aquisição de sinais descrito na seção 3.3.4, enquanto que o arquivo relacionado aos eventos
tem a extensão “.EVT” e é associado a cada um dos arquivos de sinal.

Figura 43 - Janela de seleção de arquivos de treinamento
Na fase de treinamento, os centros de cluster de cada classes são inicializados através
do algoritmo c-means de agrupamento de amostras, conforme descrito na seção 2.3.5, com
embaralhamento das amostras no início do agrupamento de cada classe. O treinamento das
redes LVQ propriamente dito segue o algoritmo de treinamento LVQ1 (KOHONEN, 1997),
com embaralhamento dos vetores de referência a cada época de treinamento. Este treinamento
se dá de forma supervisionada, onde, a cada época de treinamento, os centros de clusters são
atualizados e o desempenho (média geométrica entre sensibilidade e especificidade, conforme
será explicado adiante) da classe FREQUENCY é testado em relação à atribuição de classes
realizada no momento da geração dos vetores de treinamento. O treinamento é executado por
um número pré-determinado de épocas, sendo interrompido caso o desempenho da classe
FREQUENCY alcance 100%. Todas as características da cadeia de redes neurais LVQ, como
dimensão das redes, taxa de aprendizagem, número de subclusters por classe, número de
épocas de treinamento e intervalo dos vetores tomados do espectrograma podem ser
configuradas no software desenvolvido. A memória necessária para cada rede só é alocada no
momento da configuração das mesmas. Para cada rede neural, cada época de treinamento gera
um ponto em um gráfico de desempenho, para o controle do usuário. Um exemplo deste
gráfico é mostrado na Figura 44, onde cada linha colorida representa a evolução do
desempenho de uma rede neural diferente.
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Figura 44 - Gráfico de evolução do desempenho de treinamento das redes neurais LVQ
Devido à grande quantidade de vetores de treinamento, muita memória física do
microcomputador era necessária para a execução do treinamento da cadeia de redes neurais, o
que normalmente tornava a execução lenta (devido às trocas de páginas de memória virtual
em disco) e o sistema instável (ocasionando muitos travamentos). Por exemplo, calculando-se
o espaço de memória utilizado por uma rede neural LVQ através da equação [13],
considerando-se o tamanho padrão dos sinais de EEG utilizados para o treinamento e a
configuração básica das rotinas de análise, obtém-se o seguinte valor:
 T  Fs 

 16  512

E 
 m   m  1  A  B float  
 100   100  1  20  4  7465920
8
 s




[13]

onde: E: Espaço, em bytes, ocupado pelos vetores de treinamento;
T: tamanho do sinal no domínio do tempo, em segundos;
Fs: freqüência de amostragem, em Hz;
s: deslocamento da janela no cálculo do espectrograma, em amostras;
m: tamanho da janela, em amostras;
A: quantidade de sinais de treinamento;
Bfloat: espaço, em bytes, ocupado por cada variável do tipo ponto flutuante;
O espaço E corresponde a apenas uma rede neural e uma sessão de treinamento.
Considerando que o treinamento pode ser realizado para várias redes neurais e uma
quantidade muito maior de arquivos de treinamento, o espaço ocupado torna-se enorme,
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necessitando-se de vários computadores ou máquinas com grande capacidade de memória e
processamento. Para se contornar este problema, foi realizado um sistema de armazenamento
dos vetores em disco rígido, onde os vários arquivos que contém os dados de treinamento
estão registrados dentro do software. Conhecendo-se a dimensão da rede (igual ao tamanho m
da janela de criação dos vetores de treinamento), encontra-se qual arquivo e a posição neste
arquivo onde está guardado o ponto desejado. Se este arquivo já estiver na memória, retornase o ponto. Se o arquivo em memória for outro que não o desejado, carrega-se o arquivo
correto e então retorna-se o ponto. As operações de acesso aos pontos ficam então
transparentes ao programador, o qual trata o vetor de dados de treinamento como um conjunto
único de dados. Com este procedimento, a quantidade de dados possível de ser processada
pelo programa torna-se dependente do espaço em disco, e não da memória disponível do
computador. Em contrapartida, há um decréscimo no desempenho, já que periodicamente é
necessário se realizar acessos ao disco, muito mais lentos que o acesso à memória. Porém, tal
decréscimo não é tão grande, já que, na maioria das vezes, o acesso aos pontos é seqüencial,
enquanto que, para um computador com pouca quantidade de memória, o sistema operacional
teria que se encarregar de realizar sozinho a troca de páginas de memória com o disco, o que
também torna a execução lenta.
Na fase de avaliação, as redes neurais, após passarem pelo algoritmo de agrupamento cmeans e pelo treinamento, devem ser testadas com vetores de entrada diferentes daqueles
usados no treinamento, para que seja avaliado o desempenho da rede em condições reais de
utilização (com sinais não utilizados no treinamento). Novamente, são gerados pares de
arquivos de sinais e arquivos de eventos. Desta vez, porém, também é associado a estes pares
a rede que se deseja testar. É possível testar uma rede neural por vez.
Na fase de treinamento é calculada apenas a taxa de acerto simples da rede neural
(incluindo o gráfico da Figura 44). Porém, este valor não reflete a real eficiência da rede, já
que o número de vetores de treinamento e validação pertencentes à classe NOTHING é muito
maior que o número de vetores das outras classes. Assim, para uma real avaliação da
qualidade do treinamento, deve-se calcular a sensibilidade, a especificidade e o desempenho
de cada uma das classes separadamente. As equações [14], [15] e [16] mostram o cálculo
efetuado para cada uma dessas variáveis (PILLA JÚNIOR, 1999).

Sn 

VPn
VPn  FNn

[14]
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En 

VNn
V Nn  FPn

Pn  S n  En

[15]
[16]

onde: Sn: Sensibilidade da classe n;
En: Especificidade da classe n;
Pn: Desempenho da classe n;
VPn, VNn: Número de verdadeiros positivos e negativos30 da classe n, respectivamente;
FPn, FNn: Número de falsos positivos e negativos da classe n, respectivamente;
Os vetores classificados como verdadeiros positivos de uma classe são falsos positivos
das outras classes, enquanto que os verdadeiros negativos de uma classe são os falsos
negativos de outra classe (à qual o vetor realmente pertencia) e os falsos positivos das demais
classes. A sensibilidade representa a taxa de acerto simples para os casos em que as variáveis
pertencem a uma certa classe e a especificidade representa a taxa de acerto para os casos em
que as variáveis não pertencem àquela classe. Este sistema de avaliação de desempenho é
muito utilizado para aplicações médicas em sistemas de duas classes (HAND, 1997), mas
pode ser aplicado a qualquer número de classes. O produto de sensibilidade e especificidade
fornece uma medida de desempenho que só é maximizada com a maximização simultânea de
ambas as medidas (LOPES, 1996). A média aritmética deste produto, ao invés da simples
multiplicação, faz com que a escala da medida de desempenho corresponda à escala das
medidas de sensibilidade e especificidade separadas (PILLA JÚNIOR, 1999). De nada adianta
uma alta sensibilidade se a especificidade for baixa, o que significa que o classificador está
atribuindo as amostras indiscriminadamente a uma mesma classe, o que faz com que acerte a
maioria dos casos positivos, mas erre a maioria dos casos negativos. Apenas com a
maximização do desempenho (PN) é que se pode dizer que a rede apresenta um bom
treinamento e uma boa taxa de acerto. O gráfico gerado pelo software de classificação de
padrões com o valor dessas variáveis é mostrado na Figura 45.

30

Resultados de uma classe chamados verdadeiros são aqueles em que a rede neural fornece uma saída

concordante com a classe do exemplo, enquanto que resultados falsos representam saídas da rede discordantes da
classe em questão. Se a saída da rede corresponde à classe em questão, determina-se um resultado positivo
(correto) para aquela classe. Se corresponder a outra classe qualquer, determina-se como um resultado negativo
(incorreto) para a classe em questão.
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3.4.5 Combinação de resultados
A cadeia de redes neurais LVQ gera várias saídas independentes, que devem ser
combinadas de forma a se obter uma saída única, a qual indica o símbolo observado pelo
usuário no teclado foto-estimulador. Porém, além da freqüência do símbolo observado, estão
presentes no espectrograma outros picos de freqüência, relativos às freqüências periféricas do
símbolo observado e os harmônicos de suas freqüências. Numa análise visual, verificando-se
apenas as classes que apresentam saída positiva em cada rede, seria muito difícil o
discernimento entre duas redes com saídas ativadas simultaneamente, além de se ignorar as
redes com respostas da classe UNDEFINED. A melhor opção, então, é utilizar informações
do contexto onde esta rede será aplicada para auxiliar na decisão da freqüência observada pelo
usuário.

Figura 45 - Exemplo de gráfico de desempenho de validação
Uma proposta para a combinação das informações das redes LVQ é a implementação
de uma rede chapéu mexicano (FAUSETT, 1994b) bidimensional, neste trabalho referenciada
como rede do vizinho bonzinho. Esta rede faz uso da distribuição de freqüências descrita na
seção 3.2.2.
A rede do vizinho bonzinho é baseada em competição e apresenta pesos determinados
empiricamente, sem treinamento. Seu funcionamento baseia-se na seguinte regra: sempre que
um neurônio receber uma ativação, seus vizinhos recebem uma ativação igual a uma parcela
da recebida, sendo esta parcela decrescente com a distância (ou raio) em relação ao neurônio
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ativado. A Figura 46 mostra as conexões de um neurônio para os seus vizinhos de raio 1, raio
2 e alguns de raio 3 (considerando os raios medidos usando-se a distância de Manhattan).
No sistema em questão, cada neurônio representa um símbolo do teclado fotoestimulador e corresponde à saída de uma das redes neurais da cadeia de redes LVQ. Assim, a
matriz de neurônios da Rede do Vizinho Bonzinho tem as mesmas dimensões do teclado fotoestimulador mostrado na Figura 27.
N[x-1,y-2]

N[x,y-2]

N[x-1,y-1]

N[x,y-1]

N[x+1,y-2]

w3
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w3
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N[x-1,y]
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w1

w2

w3

w2

w3

w1

N[x,y]

w1
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w2

w1

w2

w2
w3
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N[x-1,y+1]

w2

N[x,y+1]

N[x+2,y+1
]

w3

N[x-1,y+2]

N[x,y+2]

N[x+1,y+2
]

Figura 46 - Estrutura da rede do vizinho bonzinho
A Tabela 3 representa uma saída de ativações das redes neurais LVQ, onde
cada par linha/coluna representa um símbolo na matriz do teclado foto-estimulador (os
elementos vazios representam ativação nula). A Tabela 4 apresenta os valores finais após a
aplicação dos pesos, determinados empiricamente, sendo estes iguais a 0,5, 0,33 e 0,25
respectivamente para os raios 1, 2 e 3, estando o valor vencedor destacado. Como exemplo,
considerando-se que o elemento (C7,L3) da matriz tenha ativação com valor igual a 2. Este
elemento recebe 0,5 vezes a ativação dos seus vizinhos de raio 1, como, por exemplo,
(C6,L3), mais 0,33 vezes a ativação dos seus vizinhos de raio 2, como, por exemplo, (C7,L1)
e 0,25 vezes a ativação dos seus vizinhos de raio 3, como, por exemplo, (C8,L5).
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C1

Tabela 3 - Representação das saídas das redes LVQ
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13

L1

1

L2
L3

1

L4
L5

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2
1

C1

C2

Tabela 4 - Aplicação dos pesos nas ativações
C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13

L1 0,00 0,25 0,58 1,08 1,67 3,00 4,33 3,58 1,67 0,50 0,00 0,00 0,00
L2 0,25 0,58 1,08 1,92 3,33 5,17 6,58 5,75 3,33 1,33 0,25 0,00 0,00
L3 0,58 0,83 1,75 2,83 3,92 6,25 7,50 6,92 3,92 1,92 0,50 0,00 0,00
L4 0,25 0,58 1,08 1,67 3,00 5,17 6,25 6,08 3,33 1,67 0,50 0,00 0,00
L5 0,00 0,25 0,58 0,83 1,33 2,75 3,92 4,00 1,92 0,83 0,25 0,00 0,00

Nota-se que, mesmo havendo mais de uma rede com ativação positiva, a rede do
vizinho bonzinho decidiu pelo símbolo que estava no centro da maioria das ativações. A
Figura 47 mostra uma representação tridimensional da matriz da Tabela 4 que torna mais
visível o efeito da colaboração entre os neurônios para a determinação da rede vencedora.

Figura 47 - Representação tridimensional da resposta da rede do vizinho bonzinho
Os exemplos anteriores mostram uma rede do vizinho bonzinho implementada com a
distância de Manhattan como norma para cálculo dos pesos em função do raio. Porém,
observando-se a Figura 27, verifica-se que a distribuição física dos símbolos não é
perfeitamente ortogonal. Ao contrário, cada linha é progressivamente deslocada para a direita.
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Assim, conforme mostra o detalhe da Figura 48, os símbolos a serem considerados para o
cálculo do raio estão distribuídos na forma de hexágonos concêntricos. Isto não altera o
funcionamento da rede, apenas o cálculo dos pesos em função da distância, pois,
considerando que a distribuição dos elementos não é mais ortogonal, altera-se o cálculo dos
raios. Por exemplo, na Figura 48, o elemento marcado com um círculo tem 6 vizinhos de raio
1, e não apenas 4, no caso da distribuição ortogonal.
Mesmo a configuração descrita ainda pode fornecer respostas múltiplas, caso a
ativação dos neurônios seja simétrica, como mostrado na Tabela 5. O resultado são duas
saídas ativadas positivas simultâneas Tabela 6. Tal fato não pode ser totalmente evitado,
devido à natureza da rede neural utilizada. Porém, outra proposta para se minimizar este efeito
é fazer com que o cálculo da resposta de um neurônio leve em conta não só a ativação dos
neurônios vizinhos no próprio instante de tempo, mas também a resposta daquele neurônio
nos instantes de tempo anteriores. Esse procedimento elimina ativações múltiplas causadas
por transientes, com a contrapartida de tornar mais lentas as transições entre símbolos.
Novamente, o cálculo dos pesos deve ser feito através de vários experimentos práticos.

Figura 48 - Forma do raio de vizinhança dos símbolos do teclado foto-estimulador

C1

Tabela 5 - Ativação simétrica da rede do vizinho bonzinho
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13

L1

1

L2

1

1

1

1

L3

1

2

2

1

L4

1

1

1

1

L5

1
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Tabela 6 - Resposta múltipla devido a uma ativação simétrica
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13

L1 0,00 0,00 0,00 0,25 1,08 2,50 3,58 4,08 2,67 1,17 0,50 0,00 0,00
L2 0,00 0,00 0,25 0,83 2,17 4,58 6,00 5,92 4,67 2,42 0,83 0,25 0,00
L3 0,00 0,00 0,25 1,33 2,83 5,33 7,25 7,25 5,33 2,83 1,33 0,25 0,00
L4 0,00 0,00 0,25 0,83 2,42 4,67 5,92 6,00 4,58 2,17 0,83 0,25 0,00
L5 0,00 0,00 0,00 0,50 1,17 2,67 4,08 3,58 2,50 1,08 0,25 0,00 0,00
3.5 IMPLEMENTAÇÃO EM TEMPO-REAL
O projeto de um sistema BCI deve levar em conta a praticidade e a eficiência que é
proporcionada ao usuário da interface. O sistema deve ser eficiente tanto na execução da ação
desejada pelo usuário quanto no fornecimento de um sinal de realimentação para o mesmo,
para que este tenha certeza de que a ação foi executada corretamente. Porém, a decisão de
qual ação deve ser tomada em função dos sinais adquiridos do voluntário quase sempre
envolve a execução de técnicas de análise e algoritmos complexos, os quais não podem ser
executados em sistemas de uso geral, tais como computadores de uso pessoal. Ao contrário,
exigem sistemas dedicados de alto desempenho na tarefa a ser executada.
Estes sistemas dedicados podem ser implementados de várias maneiras, a começar
pelo uso de microprocessadores e microcontroladores baseados em arquitetura Von Neumann
ou Harvard, como, por exemplo, os processadores digitais de sinais (DSP – Digital Signal
Processors). Estes dispositivos apresentam blocos de alta eficiência, tais como
multiplicadores combinacionais e instruções de multiplicação e acumulação, permitindo a
execução seqüencial otimizada de cálculos complexos. Alguns problemas, porém, necessitam
de um enorme paralelismo de funções mais simples, o que torna os DSPs menos apropriados
para sua resolução devido à execução seqüencial de suas instruções. Outra forma de
implementação de sistemas de processamento dedicado é o projeto de um hardware
específico para a aplicação, seja utilizando componentes de lógica digital de menor integração
(lógica discreta) ou através de dispositivos ASICs. Esta solução, porém, é geralmente cara e
pouco flexível.
Com a evolução das FPGAs, uma nova forma de implementação de sistemas
dedicados tem se tornado viável, combinando a eficiência de um hardware dedicado com a
flexibilidade dos sistemas baseados em software (DICK e HARRIS, 1998). Ainda que pouco
explorado, o uso de FPGAs em sistemas de processamento digital de sinais e processamento
de imagens tem encontrado seu espaço, mostrando-se uma alternativa técnica e
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economicamente viável nos casos onde um alto grau de paralelismo de processamento é
exigido.
Além destes fatores, o desenvolvimento de um sistema de processamento baseado em
FPGAs para o processamento dos sinais de EEG neste projeto foi incentivado pela limitada
quantidade de trabalhos existentes sobre o assunto e pelas muitas possibilidades de
implementação existentes devido à grande variedade de componentes disponíveis atualmente
no mercado. Espera-se, com isto, contribuir com o desenvolvimento de tecnologia na área,
inclusive em aplicações diversas deste trabalho.
O sistema de processamento de sinais de EEG a ser implementado segue a estrutura
mostrada na Figura 36. Dos blocos mostrados, o gerador de características e o classificador
neural foram os blocos selecionados para a implementação em hardware. O primeiro consiste
no cálculo de um espectrograma que, ao longo do tempo, se traduz como o cálculo seqüencial
de FFTs. O segundo consiste na implementação de uma rede LVQ (e posteriormente sua
instanciação para a implementação de uma cadeia de redes neurais), que trabalha com vetores
de referência treinados a priori na classificação dos dados fornecidos pelo bloco de cálculo de
espectrograma.
Todo o desenvolvimento foi realizado em linguagem VHDL, utilizando-se os softwares
Leonardo (Exemplar31), MAX+plus II (Altera) e Quartus II (Altera). O primeiro é utilizado na
compilação dos códigos VHDL e os dois últimos para a síntese física e simulação dos
circuitos implementados. Para o auxílio na geração das máquinas de estado e na união dos
blocos do sistema, utilizou-se o software Renoir (Mentor Graphics).
3.5.1 Implementação da transformada rápida de Fourier em hardware
A formulação matemática da DFT e a dedução das simplificações para se chegar no
algoritmo da FFT (descritas em detalhes no ANEXO 1) levam, inicialmente, à estrutura de
dizimação em freqüência do gráfico de borboletas mostrado na Figura 80 do ANEXO 1. Esta
estrutura, cujos índices dos elementos a serem operados são facilmente calculados em
software, não é eficiente para a implementação em hardware, já que não apresenta simetria na
sua estrutura, dificultando a implementação de blocos genéricos reutilizáveis. Uma arquitetura
mais adequada é a de geometria constante (RABINER e GOLD, 1975), mostrada na Figura
49. Nesta arquitetura, não é necessário se recalcular os índices dos elementos a serem
operados, já que estes são os mesmos em todas as iterações. Além disto, tal estrutura é

31

Endereço Eletrônico: <http://www.exemplar.com> Acesso em: 15 nov. 2002.
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derivada da arquitetura padrão de dizimação em freqüência, apenas trocando-se a posição dos
elementos dos passos intermediários, produzindo exatamente os mesmos resultados.
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Figura 49 - Arquitetura de geometria constante da FFT
O bloco básico do circuito implementado é a borboleta de dois pontos mostrada na
Figura 50, no qual são realizadas as operações mostradas, formando o primeiro nível de
paralelismo da FFT. Todas as somas são realizadas por lógica combinacional, levando apenas
o tempo de atraso do circuito para serem realizadas.
a  j b

x(0)

( a  c )  j  (b  d )

F(0)

Resultado final do primeiro termo
Dados de entrada

Coeficiente

w  j v

c  jd

x(1)

-1

W Nm

F(1)

( a  c )  j  (b  d )

w  ( a  c )  v  ( b  d )  

j  w  ( b  d )  v  ( a  c ) 

Resultado final do segundo termo

Resultado parcial do segundo termo

Figura 50 - Diagrama da borboleta de dois pontos da FFT
Toda a representação numérica dos circuitos implementados foi feita em ponto-fixo de
16 bits em complemento de 2, com um bit de sinal (sendo a escala decimal correspondente de
-1 a 0,99996948). As quatro multiplicações para o cálculo do termo F(1) são realizadas
simultaneamente por multiplicadores série-paralelo (AQUILES et al., 2001), baseados no
método de soma e deslocamento. Neste método, o multiplicador é verificado do bit 0 ao bit
15. Se o bit atual for „1‟, o multiplicando é adicionado ao produto parcial atual, o qual é então
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deslocado para a direita. Se o bit for „0‟, o produto parcial é simplesmente deslocado para a
direita em uma posição.
Um segundo bloco importante no processamento da FFT é o bloco que realiza o
módulo do resultado, o qual está originalmente na forma retangular. O cálculo do módulo
envolve, além de somas e multiplicações, o cálculo de uma raiz quadrada, operação de
altíssimo custo computacional. A realização em hardware de uma raiz quadrada tornaria
praticamente inviável a realização do circuito, visto que utilizaria mais elementos lógicos do
que todo o restante do sistema. Uma alternativa para este problema é a utilização de um
método indireto de rotação de coordenadas, chamado CORDIC (Coordinate Rotation Digital
Computer – Computador Digital de Rotação de Coordenadas) (BANERJEE, DHAR e
BANERJEE, 2001).
O algoritmo CORDIC baseia-se na rotação de um número complexo por sucessivas
multiplicações de valores complexos constantes de fase decrescente (ANDRAKA, 1998),
conforme explicado a seguir. Desta maneira, realiza-se um cálculo por aproximações
sucessivas cuja precisão depende apenas do tamanho da série de valores utilizada. Com este
procedimento é possível realizar qualquer operação trigonométrica simples ou hiperbólica,
além de multiplicações complexas e cálculos de potenciação e radiciação. O que torna este
algoritmo particularmente interessante para a utilização em hardware é a possibilidade da
tabela de valores a serem multiplicados ser formada por potências de 2, o que significa que as
multiplicações podem ser substituídas por sucessões de soma e deslocamento, que são
operações muito mais simples.
Para o cálculo da magnitude de um número complexo, através de uma simplificação
do algoritmo CORDIC, realiza-se os seguintes procedimentos:


Considerando um número complexo C  A  j  B , toma-se o valor absoluto das
partes real e imaginária, transferindo o número para o primeiro quadrante, já que o
valor da fase não é relevante no problema em questão;



Para cada iteração, é adicionado ou subtraído um valor de ângulo de fase cada vez
menor, seguindo a série K  2 i , onde K é o ângulo a ser adicionado ou subtraído e i é
o número da iteração;



O objetivo é zerar o ângulo de fase, ou zerar a parte imaginária QC. Assim, a parte real
IC do número fica igual à magnitude do número complexo original:
o Se o ângulo de fase atual for positivo, subtrai-se um valor de ângulo de fase;
o Se for negativo, soma-se um valor de ângulo de fase;
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A operação de soma ou subtração de ângulo de fase é realizada da seguinte forma:
o Para se subtrair um ângulo de fase:
A'  A  2 i  B
B '  B  2 i  A

[17]

o Para se somar um ângulo de fase:
A'  A  2 i  B
B '  B  2 i  A



[18]

Repete-se este procedimento até se atingir a precisão desejada.
Como a magnitude de cada valor complexo adicionado ou subtraído para se alterar o

valor do ângulo de fase é maior do que 1 (na forma (1  j  K ) ), o valor final da magnitude
calculada terá um ganho associado, o qual depende do número de iterações realizado,
convergindo para o valor aproximado de 1,64676. Este valor é uma constante associada à
série utilizada no cálculo da magnitude32 e não interfere na aplicação em questão, não
necessitando, portanto, ser corrigido.
Na implementação do algoritmo em linguagem VHDL, duas alternativas foram
testadas. A primeira, baseada na implementação de uma máquina assíncrona, realiza um
cálculo completo de magnitude com precisão interna de 32 bits em apenas um único ciclo de
clock, desde que respeitadas as restrições de clock máximo (cerca de 25M Hz) e tempos de
atraso do circuito. Esta solução, porém, ocupa cerca de 1500 células lógicas, o que não a torna
muito interessante, já que este tamanho é muito maior do que a própria FFT.
A segunda alternativa foi a implementação de uma máquina de estados síncrona, a
qual pode ser observada na Figura 51. Esta alternativa ocupa cerca de 400 células lógicas,
com a desvantagem de utilizar 60 ciclos de clock (120 bordas) para realizar o cálculo.
A diferença básica deste segundo método é a existência de apenas um circuito de
deslocamento, ao contrário do primeiro método, no qual cada largura de deslocamento era
implementada em um circuito diferente. Com apenas um circuito de deslocamento de 1 bit,
um número muito menor de células é necessário. Em contrapartida, é consumido um tempo
maior para executar os deslocamentos passo a passo. São necessárias (n  1)  n 2
deslocamentos, onde n é o número de iterações (ou a precisão) desejada no algoritmo. A
representação numérica utilizada foi de ponto-fixo de 32 bits, ao invés dos 16 bits utilizados
no restante do sistema. Isto se deve ao fato das somas dos valores deslocados provocarem um
grande erro de quantização no resultado, fazendo com que apenas metade da palavra digital
32

Fonte: <http://www.dspguru.com/info/faqs/cordic.htm> Acesso em: 23 jan. 2002.
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mantenha a precisão do resultado. Assim, com o uso de 32 bits internamente no bloco do
algoritmo CORDIC, a precisão alcançada é de 16 bits, compatível com o restante do sistema.
Copia o resultado final do cálculo
de magnitude para a saída e
ativa de fim do algoritmo

S5
sim
Desloca a diferença do ângulo
de fase para a direita;
Incrementa Deslocamento.

S3
não

Iteração = 15?

não
CORDIC_Start = 0

S0

Estado inicial;
Espera o sinal de
início do algoritmo.
Deslocamento=
Iteração?

S2
CORDIC_Start = 1

S1

sim

Copia da memória e divide por
2 os valores das partes real e
imaginária, armazenando em
vetores de 32 bits;
Iteração=0.

Executa a operação de
adição/subtração de ângulo
de fase no par complexo;
Incrementa Iteração;
Deslocamento=0.

Figura 51 - Máquina de estados do algoritmo CORDIC
O sistema completo da FFT pode ser observado na Figura 52. Além do bloco da
borboleta de dois pontos com os multiplicadores, que se encontra interno ao bloco FFT
principal, observa-se os blocos das memórias RAM (Random Access Memory – Memória de
Acesso Aleatório) de dados, a memória ROM (Read Only Memory – Memória Apenas de
Leitura) de coeficientes e a memória FIFO (First In - First Out – Primeiro a Entrar - Primeiro
a Sair) com os dados de entrada do sistema. Estes três blocos utilizam as células de memória
interna da FPGA. Os dois primeiros blocos foram implementados com instâncias de
componentes de biblioteca LPM33 (Library of Parameterized Modules – Biblioteca de
Módulos Parametrizados) da Altera, que contém blocos completos de vários tipos memória,
enquanto a FIFO foi implementada em linguagem VHDL.

33

Fonte: <http://www.altera.com/products/software/pld/products/maxplus2/sfw-lpm.html> Acesso em 18 dez.

2001.
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Figura 52 - Diagrama do sistema completo da FFT em hardware
A operação do sistema da FFT é controlada pela máquina de estados mostrada na
Figura 53. Inicialmente, os dados presentes na FIFO são transferidos para a memória RAM de
dados. Esta é composta de dois bancos independentes, os quais são alternados durante o
cálculo da FFT. Isto é possível pelo fato dos dados de cada coluna das borboletas da FFT não
serem utilizados mais de uma vez. Assim, a alternância de dados vai sobrepondo os valores ao
longo do cálculo com a alternância dos bancos. Após a transferência, são calculados os
valores de cada linha de cada coluna da FFT na seqüência. Devido a limitações de espaço das
FPGAs disponíveis para testes, não foi incluído paralelismo de borboletas, o que pode ser
implementado no caso de um componente de maior capacidade. A máquina de estados da
Figura 53 inclui estados utilizados para compensar os tempos de acesso da memória interna
da FPGA. Após todos os dados da FFT calculados, o bloco do algoritmo CORDIC calcula a
magnitude destes resultados, disponibilizando-os na saída do bloco principal. As estatísticas
de utilização de elementos lógicos internos da FPGA são mostradas na seção 4.5 junto com os
resultados de compilação e simulação, pois dependem da família de componentes utilizada na
compilação.
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Máquina de estados para o cálculo da magnitude
de cada resultado através do algoritmo CORDIC;
Decrementa cnt_linha para cada valor calculado;
Usa cnt_linha para endereçar a RAM de dados;
Sinaliza fim do CORDIC quando acabar;

cnt_linha=0

FFT_Start=0

S0

Estado Inicial
Banco de memória = 0
Inicializa os contadores:
cnt_256 = 0;
mask_col = '0000000'b

S16
cnt_linha: binário de 7 bits
cnt_256: binário de 8 bits
cnt_16: binário de 4 bits
mask_col: binário de 7 bits

cnt_linha>0
FFT_Start=1
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não

mask_col = 0?

Habilita a leitura da memória FIFO;
Sinaliza que a FIFO está ocupada;
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S1
cnt_256=0?
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não

S15
Sinaliza que a
FIFO está livre;
cnt_linha=0

S2
Escreve o valor lido da FIFO
na memória de RAM dados;

Baseado nos valores de banco
de memória, mask_col e cnt_line,
calcula-se o endereço das
memórias de dados e de
coeficientes, habilitando-se a
leitura de ambas;

S3

Espera que os dados se
tornem válidos na saída da
RAM de dados

Incrementa
cnt_linha

sim

S4
S14

não
Carrega o valor lido da memória de
coeficientes na variável W da
borboleta de dois pontos;
Mantém o endereço e a habilitação
da RAM de dados para garantir a
leitura correta

Desloca mask_col para a esquerda;
Inverte o banco de memória;
cnt_linha=0

cnt_linha = 0?

S13

cnt_16<15

Calcula o endereço de escrita na RAM;
Habilita a escrita na RAM de dados;
Grava o valor F1 na RAM;

S5
Calcula o endereço de escrita na RAM;
Habilita a escrita na RAM de dados;
Inverte o banco de memória;
Grava o valor F0 na RAM;
Inicia o cilclo dos multiplicadores;
cnt_16 = 0

S11

S12
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cnt_16
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S6

S10
S7
Carrega o valor lido da RAM na variável
X0 da borboleta de dois pontos;
Calcula o endereço da próxima variável
da RAM de dados

S8

Mantém o endereço e a
habilitação da RAM de dados
para garantir a leitura correta

S9

Carrega o valor lido da
RAM na variável X1 da
borboleta de dois pontos;

Espera que os dados se
tornem válidos na saída da
RAM de dados

Figura 53 - Máquina de estados de controle da FFT em hardware
3.5.2 Implementação de redes neurais LVQ em hardware
Sem considerar os algoritmos de treinamento, uma rede neural LVQ é basicamente um
comparador de distâncias, com o objetivo de encontrar o cluster que possui a menor distância
em relação à amostra que se deseja classificar. O fato de ser possível utilizar a distância de
Manhattan para o cálculo de distâncias, conforme descrito na seção 2.3.4, torna a estrutura de
uma rede LVQ simples de ser implementada em hardware. O bloco básico de cálculo e
armazenamento da distância de um cluster a uma amostra é mostrado na Figura 54.
Cada elemento do vetor de cada centro de cluster (cada um dos componentes dos
vetores de referência das redes neurais) é aplicado seqüencialmente na entrada do subtrator,
juntamente com as dimensões da amostra a ser classificada. O módulo da diferença destes
valores, que representa a distância dos pontos na dimensão em questão, é somada aos valores
acumulados de distância das outras dimensões no primeiro registrador. Todas essas operações
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são realizadas em apenas um ciclo de clock. A saída deste registrador é também aplicada à
entrada de um comparador, o qual tem na sua segunda entrada o valor da menor distância total
da amostra a um cluster encontrada até o momento. Se a nova distância é menor do que a
armazenada, esta é carregada no segundo registrador. Esta operação também gasta apenas um
ciclo de clock. Realizadas seqüencialmente para todos os clusters, essas operações permitem
que seja encontrado o cluster de menor distância à amostra, classificando-a segundo a sua
classe.
Para comparação, um microprocessador que siga o princípio das máquinas RISC
(Reduced Instruction Set Computer – Computador de Conjunto de Instruções Reduzido)
gastaria, no melhor caso, 5 ciclos de clock para executar a subtração condicional e a soma do
acumulador de distância. Este número, porém, não corresponde à realidade na maioria dos
casos, pois não leva em conta os problemas de conflitos de controle (que inclui o
preenchimento do pipeline34 do processador), conflitos estruturais (seqüências de instruções
que geram ciclos maiores de execução) e dependência de dados (o que exige que o resultado
de uma operação seja reescrito nos registradores para ser utilizado). Assim, num caso real, o
número de instruções necessárias provavelmente será maior do que o melhor caso,
dependendo do processador específico (HENNESSY e PATTERSON, 1996).

subtrator
condicional
17 bits

dimensão do cluster

A(15:0)
|A - B|(16:0)

somador
24 bits
A+B(23:0)
A(16:0)

dimensão da amostra
B(15:0)

B(23:0)

registrador de
diferenças acumuladas
D(23:0)
A(23:0) Q(23:0)

registrador
24 bits

comparador
24 bits
A(23:0)
cnt(6:0)
B(23:0)

registrador da mínima
distância encontrada
D(23:0) Q(23:0)

registrador
24 bits

A<B
& cnt = 100

contagem de dimensões
clock do sistema

Figura 54 - Módulo de cálculo e registro de distância da rede LVQ em hardware
O esquemático do sistema completo é mostrado na Figura 55. Este diagrama é muito
similar ao esquemático da FFT, apresentando uma memória ROM para o armazenamento dos
centros de clusters (que são definidos a priori por sessões de treinamento) e uma memória
FIFO para o recebimento das amostras do cálculo do espectrograma. Deve-se lembrar que a
memória FIFO recebe os dados de apenas uma raia de freqüência da FFT. O controle do
sistema é realizado pela máquina de estados mostrada na Figura 56.
34

Pipeline: técnica de construção de processadores que permite que múltiplas instruções sejam executadas

simultaneamente.
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Figura 55 - Diagrama do sistema completo da rede neural LVQ em hardware
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dist_final = '7FFF'h

S0

LVQ_Start=1

S9
sim

Armazena a nova distância
no lugar da anterior

Disponibiliza a classe do
cluster selecionado na saída;
Sinaliza que fim da LVQ

não

S8
Habilita a leitura da memória FIFO;
Sinaliza que a FIFO está ocupada;
Incrementa cnt_dim

S1
cnt_dim=100?

cnt_cluster=40?
sim

não
sim

S2
Escreve o valor lido da FIFO
na memória de RAM dados;

Sinaliza que a FIFO
está livre;
cnt_dim=0

S3

não
Baseado nos valores de cnt_dim e
cnt_cluster, calcula-se o endereço das
memórias de dados e de clusters,
habilitando-se a leitura de ambas

Carrega o valor lido da memória de clusters;
Mantém o endereço e a habilitação da RAM
de dados para garantir a leitura correta

S4

Distância
é menor que
anterior?

não
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Figura 56 - Máquina de estados de controle da rede neural LVQ em hardware
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Neste capítulo, foi apresentado em detalhes o desenvolvimento das várias partes que
compões a interface BCI proposta. O hardware do teclado protético, cujo desenvolvimento
envolveu a implementação de um software de cálculo e distribuição de freqüências, constitui
o sistema de estimulação. Um software de sincronização entre estimulação e aquisição de
sinais, associado ao hardware de conversão analógico-digital e geração de estímulos visuais e
sonoros, constitui o sistema de aquisição. O sistema de classificação de padrões foi
implementado em um software que reúne os sistemas de geração de características, seleção de
características e classificação neural, o qual permite o treinamento de uma cadeia de redes
neurais da qual pode-se variar uma série de parâmetros. Por fim, apresentou-se a descrição de
dois blocos componentes de um sistema em tempo-real da interface BCI, descritos em
linguagem VHDL.
No próximo capítulo, serão mostrados os resultados dos principais experimentos
realizados, iniciando-se com os experimentos com a geração de potenciais evocados por fotoestimulação intermitente. Em seguida, serão apresentados os desempenhos obtidos nos testes
do sistema classificador e os resultados das simulações dos códigos VHDL desenvolvidos.
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CAPÍTULO 4
4 RESULTADOS
RESULTADOS

4.1 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS
Alguns experimentos foram realizados com o uso de um amplificador de sinais de
EEG próprio, porém, a maioria foi realizada no Setor de Eletroencefalografia do Hospital de
Clínicas da UFPR com o uso de um eletroencefalógrafo Nihon Kohden modelo Neurofax
EEG-4421K. O voluntário permanecia em repouso, deitado, de maneira semelhante a um
exame de EEG convencional. As matrizes de estimulação eram presas no braço do fotoestimulador do eletroencefalógrafo para que pudessem ser posicionadas corretamente em
frente aos olhos do voluntário, a uma distância de aproximadamente 30cm. Após a montagem
dos eletrodos pelas técnicas de EEG conforme descrito na seção 3.3.3, o procedimento básico
era a observação da presença ou não de ondas alfa nas condições de olhos abertos e fechados,
para se comprovar a boa conexão dos eletrodos no escalpo do voluntário. O voluntário
também era instruído a não se mover, respirar calmamente, piscar apenas o necessário, não
falar e não contar o número de estimulações durante a aquisição. As salas onde foram
realizadas as sessões eram deixadas com iluminação natural (já que todas eram iluminadas por
lâmpadas fluorescentes, o que poderia gerar estímulos visuais indesejados na freqüência da
rede elétrica).
Os experimentos de potenciais evocados isolados foram todos realizados no Hospital
de Clínicas. Nestes experimentos, o voluntário foi instruído simplesmente a observar o centro
da matriz de estimulação durante o tempo da aquisição. Os tempos de intervalo entre as
sessões eram estipulados pelo voluntário, de acordo com sua tolerância aos estímulos visuais.
Nos experimentos de foto-estimulação intermitente com múltiplas freqüências, os voluntários
eram instruídos a observar cada símbolo de freqüência numa ordem determinada e repetitiva,
seguindo a sincronização gerada por um aviso sonoro. As sessões onde o voluntário cometeu
erros de observação, perdeu a concentração ou apresentou sonolência durante a estimulação
foram descartadas.
Para os diferentes experimentos foram utilizados vários voluntários, num total de 13
pessoas (10 homens e 3 mulheres), com idades entre 20 e 39 anos. Todos os voluntários foram
indivíduos normais, sem histórico de problemas como epilepsia ou outro problema que
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pudesse colocar seu bem-estar em risco ou prejudicar a validade dos experimentos. Nos
resultados apresentados a seguir, os sinais foram amostrados numa freqüência de 512 Hz e os
espectrogramas foram calculados com janelas de 512 pontos, com 8 amostras de
deslocamento para cada novo espectrograma, a não ser quando explicitamente indicados
diferentes parâmetros. Na representação dos sinais de EEG, não existe escala vertical, já que
os sinais foram normalizados para amplitudes semelhantes entre sinais de diferentes
voluntários. Assim, todas as considerações sobre amplitude são realizadas relativamente à
atividade de fundo.
4.2 ANÁLISE DE POTENCIAIS EVOCADOS EM ESTADO TRANSITÓRIO
Os experimentos de análise dos potenciais evocados têm por objetivo a melhor
compreensão dos efeitos que as diferentes formas de geração de foto-estimulação provocam
em um potencial evocado. Isto é feito para se propor a melhor estratégia para a geração de
seqüências de potenciais no teclado foto-estimulador. Os experimentos também contribuem
para uma possível implementação de um sistema baseado na análise temporal de potenciais
evocados, para a posterior aplicação de outras formas de geração de características. Foram
realizados diversos experimentos com diferentes parâmetros de geração de foto-estimulação,
variando-se principalmente a largura de pulso utilizada. Os sinais mostrados a seguir foram
tomados de forma diferencial nos pontos O1 e Oz, com as sessões de foto-estimulação
realizadas na condição de olhos abertos.
A primeira análise foi feita com pulsos luminosos de largura de 10 ms, gerados dentro
de uma janela de aquisição de 1 s, no instante 500 ms. Este experimento foi realizado com
quatro voluntários diferentes, do sexo masculino, com idades entre 24 e 29 anos, sendo
realizadas 400 aquisições para cada um. Os resultados da promediação dos potenciais de cada
um dos voluntários são mostrados na Figura 57. Dos quatro voluntários, apenas o voluntário
„D‟ não apresentou um potencial evocado bem definido na promediação. Pode-se observar a
boa repetibilidade da geração dos potenciais. A diferença de amplitudes absolutas, devido
principalmente a diferenças de condutividade da pele de cada indivíduo, não prejudica a
qualidade dos resultados, já que a relação da amplitude dos potenciais em relação à atividade
de fundo é constante.
A primeira variável a ter sua influência investigada na geração dos potenciais
evocados foi a largura do pulso utilizado. Para isto, foram realizadas sessões de estimulação
com pulsos muito longos para a determinação do momento de ocorrência de um potencial. A
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Figura 58 mostra os potenciais evocados por pulsos de 500 ms e 2000 ms, ambos ocorrendo
no instante 500 ms da janela de aquisição, com média de 200 sinais.

Figura 57 - Resultado da promediação dos potenciais evocados por pulsos estreitos

Figura 58 - Potenciais evocados por pulsos de (a) 500 ms e (b) 2000 ms
O atraso na ocorrência do potencial é o mesmo em relação aos potenciais da Figura
57, da ordem de 120 ms. Porém, é observada a ocorrência de dois potenciais distintos, um na
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subida do estímulo e outro, diferente, na borda de descida do estímulo. Para confirmar a
ocorrência destes potenciais nas bordas do estímulo, foram realizadas sessões de estimulação
com degraus luminosos positivos e negativos, os quais ocorreram no instante 500 ms em uma
janela de 1s. A Figura 59 mostra o resultado dos potenciais obtidos, respectivamente para os
voluntários „C‟ e „A‟ dos potenciais da Figura 57, com média de 400 sinais.

Figura 59 - Potenciais evocados para degraus luminosos
Na Figura 59, observa-se que o potencial do degrau positivo apresenta um formato
muito semelhante ao formato do potencial dos pulsos de 10 ms da Figura 57, enquanto que o
potencial do degrau negativo tem amplitude muito menor que o do degrau positivo. Na
maioria dos casos, a amplitude do potencial evocado pelo degrau positivo em relação à
atividade de fundo é ligeiramente menor do que a amplitude relativa do potencial evocado
pelo pulso de 10ms.
A ocorrência de dois potenciais evocados para cada pulso de estimulação pode ser
prejudicial para a implementação do teclado foto-estimulador, pois em freqüências mais
baixas poderiam ser geradas componentes de freqüência diferentes das desejadas para o
símbolo em questão. Outro fator importante é o número de picos positivos e negativos
presentes no sinal dependendo da largura de pulso utilizada. Esses fatores levaram à
necessidade de uma análise do efeito da largura de pulso no formato do potencial evocado.
A sessão para análise do efeito da largura de pulso é composta de 20 pulsos de
estimulação, com larguras de 10 ms, 110 ms, 20 ms, 120 ms,... 90 ms, 190 ms, 100 ms e 200
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ms, gerados no centro de uma janela de 1 s de aquisição. A alternância das larguras foi feita
para se evitar algum efeito de acomodação da retina ou da percepção visual do voluntário,
caso os pulsos tivessem suas larguras aumentando seqüencialmente. A largura dos pulsos foi
limitada em 200 ms, pois essa é a largura total aproximada do próprio potencial evocado. A
sessão, repetida 200 vezes, tem seus resultados mostrados na Figura 60. Esta sessão foi
realizada para apenas um voluntário (sexo masculino, 24 anos), devido ao enorme cansaço
visual causado pelo grande tempo de estimulação necessário para a obtenção de todos os
sinais (cerca de 3 horas, incluindo pausas e sessões eliminadas por falta de concentração,
movimentos ou sonolência).
Pode-se dividir os potenciais evocados de curta duração (como os da Figura 57) em
três partes: a primeira, positiva, com duração de cerca de 50 ms, a segunda, negativa, também
com cerca de 50 ms de duração e a última, positiva, com duração aproximada de 100 ms.
Estes potenciais serão chamados P50, N50 e P100. Na Figura 60, observa-se que os potenciais
P50 permanecem aproximadamente constantes para todas as larguras de pulso, enquanto que
o potencial N50 tem sua amplitude levemente diminuída a medida que a largura de pulso
aumenta. O potencial P100 se descaracteriza nos intervalos de largura de pulso de 100 ms a
120 ms e de 170 ms a 180 ms. Um novo potencial negativo, menor do que o N50, aparece
gradativamente a partir de 120 ms, correspondendo ao potencial causado pelo degrau
luminoso negativo, cujo momento de ocorrência aumenta gradativamente com o aumento da
largura do pulso de estimulação, até se tornar praticamente distinto do potencial causado pelo
degrau positivo. Para larguras de pulso maiores que 200 ms, este segundo potencial evocado
se desloca gradativamente até se obter um resultado semelhante aos sinais mostrados na
Figura 58.
Inicialmente, a utilização de um pulso de estimulação tanto menor quanto possível
parece ser a melhor alternativa para a geração de potenciais evocados, já que garante a total
sobreposição dos potenciais evocados das duas bordas do estímulo. Para se comprovar tal
hipótese, foram realizadas sessões de foto-estimulação com pulsos menores do que 10 ms,
cujos resultados são mostrados na Figura 61, com médias de 400 sinais.
Para pulsos muito estreitos, da ordem de 1ms, já é difícil para o voluntário perceber a
ocorrência do estímulo. Isto se traduz em um potencial evocado de menor amplitude, com os
potenciais P50, N50 e P100 ainda não muito bem caracterizados. Os potenciais da Figura 61
não estão na mesma escala de amplitudes da Figura 60; quando as escalas são igualadas, os
potenciais de maior amplitude são aqueles provocados por pulsos de estimulação entre 20 ms
a 40 ms.
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Figura 60 - Análise de potenciais evocados em função da largura de pulso
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Figura 61 - Promediação de potenciais evocados por pulsos muito estreitos
4.3 ANÁLISE DE POTENCIAIS EVOCADOS EM ESTADO ESTÁVEL
Inicialmente, conforme descrito na seção 3.3.1, os experimentos foram realizados com
um amplificador construído no Laboratório de Bioinformática do CEFET-PR. Este
amplificador possibilitou a aquisição de alguns sinais de boa qualidade, apesar de suas
limitações de reposta em freqüência e qualidade de sinal, além da pouca experiência na
conexão dos eletrodos nos voluntários. As experiências envolveram 5 voluntários diferentes
(3 homens e duas mulheres), com idades entre 20 e 39 anos, A Figura 62 mostra o resultado
de três sessões de aquisição para um dos voluntários (sexo masculino, 20 anos), realizadas
com este amplificador e a matriz de 8x8 LEDs descrita na seção 3.3.4. A primeira é formada
por quatro janelas de 4 segundos cada, contendo as freqüências de 10 Hz, 12 Hz, 14 Hz e 16
Hz geradas simultaneamente, num total de 16 segundos de estimulação. Os voluntários foram
instruídos a olhar cada uma das freqüências seqüencialmente, seguindo o sincronismo com
sinal sonoro gerado pelo sistema de aquisição. A segunda sessão, semelhante à primeira,
contém as freqüências de 11 Hz, 13 Hz, 15 Hz e 12 Hz. A terceira sessão contém apenas duas
freqüências de foto-estimulação, 11 Hz e 15 Hz, geradas duas vezes cada uma,
alternadamente. Os espectrogramas da Figura 62 foram calculados sobre uma promediação de
20 sinais de um mesmo voluntário. Não é possível a realização de promediação de sinais de
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voluntários diferentes devido às diferenças significativas apresentadas na resposta de cada
voluntário à foto-estimulação com freqüências simultâneas em estado constante.
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Figura 62 - Espectrogramas de três sessões realizadas com amplificador próprio
Estas sessões apresentaram uma boa resolução das freqüências observadas, tendo a
sessão da Figura 62a sido usada nos testes de validação do sistema de classificação de
padrões. Porém, tais análises não podem ser tomadas como ideais por estarem contidas numa
faixa de freqüência muito pequena (8 Hz a 18 Hz), o que limita muito o desempenho do
sistema proposto. A Figura 63 mostra o espectro de freqüências do potencial evocado do
voluntário „A‟ da Figura 57. O espectro do pulso gerado contém componentes de freqüência
fora da faixa de 8 Hz a 18 Hz, além de se desejar testar a geração de potenciais em taxas
maiores que 20 Hz.
Devido a estas limitações, as novas coletas de dados foram realizadas nos
eletroencefalógrafos do Hospital de Clínicas da UFPR. No eletroencefalógrafo Neurofax
EEG-4421K, o limite superior da faixa de passagem pode ser configurado até 3 kHz, porém,
foi mantido inicialmente em 70 Hz para se evitar um nível de ruído muito elevado no sinal
adquirido. A única exceção foi a aquisição de sinais com estimulação até 50 Hz, quando o
limite superior da faixa de passagem foi elevado até 120 Hz.
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Figura 63 - Espectro de freqüências de um potencial visualmente evocado
No início dos experimentos, a geração de freqüências era realizada por um segundo
microcomputador (além do microcomputador que contém a placa de aquisição), o qual era
necessário devido às funções de aquisição bloquearem a execução do programa enquanto
realizam a aquisição dos dados. Estes computadores se comunicavam via porta paralela.
Porém, além da temporização gerada não ser muito precisa (devido à baixa resolução
disponível), o sistema não era prático para ser transportado a outros ambientes, como, por
exemplo, as salas dos equipamentos do hospital. Assim, as temporizações passaram a ser
geradas pelos temporizadores da placa de aquisição, os quais possuem melhor precisão, além
de eliminarem a necessidade de um segundo microcomputador. A desvantagem é que, devido
à placa possuir apenas dois temporizadores, apenas duas freqüências simultâneas podem ser
geradas simultaneamente, não sendo possível gerar sessões como as duas primeiras mostradas
na Figura 62.
Foram realizadas sessões semelhantes à da Figura 62c, com as freqüências de 11 Hz e
15 Hz. A Figura 64 mostra os resultados obtidos para três voluntários (1 mulher e dois
homens, com idades entre 20 e 24 anos), tendo os espectrogramas sido calculados cada um
sobre uma promediação de 20 sinais. Na Figura 64a, a coleta de dados foi realizada com os
eletrodos colocados de forma diferencial entre O1 e Cz. Tal montagem foi feita na tentativa
de se obter sinais de maior amplitude, já que os pontos são mais distantes do que O1 e Oz.
Porém, como pode ser observado no espectrograma, a atividade de fundo se torna muito
maior, visto que está se tomando um sinal que é influenciado por uma região muito maior do

94
cérebro. Os outros dois espectrogramas da Figura 64 correspondem a sinais tomados dos
pontos O1 e Oz.
Para estes espectrogramas, a foto-estimulação foi realizada com um sinal de duty-cycle
igual a 50%, o que provoca o aparecimento de harmônicos muito pronunciados. Além disto, a
separação das freqüências pelo simples direcionamento do olhar não é perfeita. Uma
alternativa para se evidenciar os picos de freqüência é realizar a normalização em cada raia de
freqüência de maneira independente (já que cada uma será processada separadamente).
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Figura 64 - Espectrogramas de sessões de 11 Hz e 15 Hz de três voluntários
Outro parâmetro investigado foi a máxima freqüência onde ainda é possível identificar
a existência de potenciais evocados através do espectrograma. Foram realizadas várias
combinações de freqüências em diferentes sessões para 5 voluntários (todos do sexo
masculino, com idade entre 20 e 33 anos). A Figura 65 mostra o resultado de três destas
sessões. A Figura 65a apresenta as freqüências de 12 Hz e 20 Hz, com 4 segundos cada uma,
alternadamente, numa promediação de 20 sinais (de uma mesma sessão de um voluntário).
Novamente, nota-se a presença bastante pronunciada de harmônicos da freqüência de
estimulação, algumas vezes até maiores do que a própria freqüência fundamental. Na Figura
65b, as freqüências de estimulação foram de 12 Hz e 50 Hz. A freqüência de 50 Hz é quase
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imperceptível, com amplitude muito menor do que a de 12 Hz e seus harmônicos. Na Figura
65c, com freqüências de 30 Hz e 50 Hz, não só a freqüência de 50 Hz é bastante pequena, mas
também a freqüência de 30 Hz não é tão pronunciada em relação à atividade de fundo quando
comparada com as freqüências mais baixas das outras duas sessões. Estes resultados sugerem
que a utilização de freqüências maiores que 30 Hz não são indicadas para o bom
funcionamento do sistema.
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Figura 65 - Espectrogramas de sessões com freqüências acima de 16 Hz de três voluntários
Quando foi concluído o projeto e montagem do teclado foto-estimulador apresentado
na seção 3.2, este foi utilizado em sessões semelhantes à da Figura 62a. Apenas 4 símbolos
foram utilizados inicialmente, com a FPGA gerando freqüências de 10 Hz, 12 Hz, 14 Hz e 16
Hz com larguras de pulso de 10 ms. Essa sessão foi repetida inúmeras vezes sem apresentar
nenhuma atividade no espectrograma. Na tentativa de se obter algum resultado, algumas
sessões incluíram variações, tais como a diminuição da luminosidade do ambiente, aumento
do contraste dos símbolos (o que foi feito colocando-se um fundo escuro para os símbolos do
teclado), dentre outras. Porém, nenhuma sessão apresentou resultados semelhantes aos da
Figura 64.
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Para se investigar a razão da não existência de potenciais evocados nos sinais gerados
com o teclado foto-estimulador, foram repetidos os procedimentos da seção 4.2 com apenas
um símbolo do teclado para 3 voluntários (sexo masculino, com idades entre 22 e 24 anos). O
resultado do experimento com um destes voluntários é mostrado na Figura 66, o qual
representa a promediação de 500 sinais.

Figura 66 - Comparação do potencial evocado por dois foto-estimuladores diferentes
O sinal intitulado “Estimulador A” corresponde ao potencial evocado pela matriz de
8x8 LEDs (Figura 33). O sinal intitulado “Estimulador B” foi gerado com o teclado fotoestimulador (Figura 27). Apesar de ser possível distinguir visualmente o potencial evocado
para o segundo sinal, este tem sua amplitude pouco maior do que a atividade de fundo, não
sendo possível observá-lo em um espectrograma semelhante aos mostrados anteriormente.
Isto explica a ausência de atividade nos testes com freqüências múltiplas usando o teclado
foto-estimulador. Tal fato deve-se, provavelmente, à menor intensidade dos LEDs do teclado
foto-estimulador. Os resultados poderiam ser melhorados com o aumento do número de LEDs
do símbolo, o aumento da corrente de acionamento destes LEDs ou com a utilização de LEDs
de mais alto brilho.
4.4 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS REDES LVQ
Como componentes principais da estrutura de classificação descrita na seção 3.4.3, as
redes neurais LVQ mereceram especial atenção, pois são responsáveis pelo efetivo
reconhecimento de padrões das atividades neurológicas relativas às sessões de fotoestimulação intermitente. O desempenho das redes neurais LVQ foi avaliado em diversas
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configurações, com a variação de parâmetros das redes, variação no método de treinamento e
variação na atribuição das classes.
Foram utilizadas as sessões mostradas na Figura 62 para a avaliação do desempenho
das redes neurais LVQ. Estas sessões foram escolhidas por apresentarem várias
características, como diferença de amplitude entre as raias de freqüência, presença de
harmônicos em algumas raias e a presença de freqüências periféricas (aquelas não observadas
pelo voluntário) simultaneamente à raia de atividade da freqüência observada. Estas
características permitem avaliar o comportamento das redes neurais LVQ em várias situações.
Na primeira série de avaliações, foi utilizado um processo muito simples de atribuição
de classes, o qual consiste em separar cada arquivo de sinal em quatro partes iguais, cada uma
correspondendo a uma freqüência contida no espectrograma. Foi avaliada a influência de três
parâmetros no desempenho das redes neurais: dimensão, número de subclusters por classe e
número de amostras mediadas. Este último parâmetro corresponde a se tomar a média das
últimas p amostras no lugar da amostra atual. Estes parâmetros foram variados nas seguintes
faixas:


Dimensão: 10, 20, 50 e 100;



Número de subclusters por classe: 5, 10, 20 e 40;



Amostras mediadas: 0, 10, 20 e 50.
No total, foram treinadas, para cada uma das 64 combinações de parâmetros, 4 redes

neurais para a sessão da Figura 62a (a qual também foi aplicada a outros 4 voluntários), 4 para
a sessão da Figura 62b e 2 para a sessão da Figura 62c (estas duas realizadas com apenas 1
voluntário), totalizando 1664 redes neurais. A Figura 67 mostra o resultado do desempenho
das redes para a sessão mostrada na Figura 62a, usada como referência para os testes de
desempenho das redes LVQ. No gráfico de radar, cada ângulo representa uma configuração
de rede neural diferente (cada configuração é representada por uma sigla, onde as letras „d‟,
„s‟ e „m‟ representam, respectivamente, o número de dimensões, número de subclusters por
classe e número de amostras mediadas), e quanto mais afastado do centro (desempenho igual
a 0%) maior é o desempenho da configuração da rede, calculado a partir da taxa de acerto
simples das redes neurais35.
Apesar de algumas configurações alcançarem um alto desempenho, outras apresentam
desempenho muito baixo. Um possível motivo para este baixo desempenho é o fato da divisão
35

Nestes experimentos, ainda não estavam sendo usados os valores de sensibilidade e especificidade como

medidas de desempenho.
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de arquivos pelas nas janelas de estimulação não levar em conta o atraso provocado pela
mudança de olhar do indivíduo e principalmente o atraso inserido pelo cálculo do
espectrograma. Por este motivo, foi necessário a implementação de uma maneira mais
eficiente de atribuição de classes para o treinamento supervisionado. Esta maneira foi a
marcação de eventos descrita na seção 3.4.2. Os teste foram novamente realizados para uma
série de combinações de parâmetros de redes neurais, totalizando 24 redes neurais treinadas (6
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Figura 67 - Desempenho das redes neurais com atribuição por partição de arquivos
De acordo com os resultados preliminares das análises com o método anterior, foi
observado que redes com dimensões maiores apresentam melhores resultados. Por este
motivo, apenas grandes dimensões de vetores (100 e 200) foram testadas no método de
eventos. Por não apresentar influência significativa no desempenho das redes de grandes
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dimensões, o parâmetro de mediação de amostras foi eliminado. Outra modificação foi o
cálculo de desempenho a partir dos valores de sensibilidade e especificidade conforme
descrito na seção 3.4.4, ao invés do uso da taxa de acerto simples. Também foi inserida uma
taxa de probabilidade de treinamento para os vetores da classe NOTHING, já que esta
apresenta um número muito maior de vetores que as outras classes. A cada época de
treinamento, uma porcentagem dos vetores da classe NOTHING era selecionada e usada
efetivamente para o treinamento, fazendo com que fosse minimizada a diferença entre o
número de vetores de treinamento de cada classe. Os resultados da nova avaliação de
desempenho são mostrados nos gráficos da Figura 68, onde, neste caso, cada quadrante
representa uma das quatro freqüências da sessão, contendo cada configuração em um ângulo
diferente. Na Figura 68 (na qual a legenda de classes „0‟, „1‟ e „2‟ corresponde,
respectivamente, às classes NOTHING, UNDEFINED e FREQUENCY) foi usada uma
probabilidade de treinamento da classe NOTHING igual a 50% (ou seja, apenas metade dos
exemplos foram utilizados).
Os gráficos mostram que a classe UNDEFINED ficou com sensibilidade elevada e
baixa especificidade, enquanto que as classes NOTHING e FREQUENCY apresentaram
comportamento inverso. Isto indica uma forte tendência da rede em classificar as amostras
mais ruidosas como pertencentes à classe UNDEFINED. Além disto, o desempenho da classe
FREQUENCY para as raias de 10 Hz e 12 Hz foi muito maior que para as redes de 14 Hz e
16 Hz. Nestas últimas, as regiões do espectrograma relativas às atividades cerebrais têm
amplitude pouco maior do que os picos secundários relativos aos momentos em que o
voluntário olhava para outras freqüências de estimulação, conforme pode ser visto na Figura
62a. Uma primeira tentativa para se tentar eliminar este problema é a eliminação da classe
UNDEFINED, juntamente com os eventos associados a esta classe. A Figura 69 mostra o
resultado da avaliação de desempenho para esta nova condição. São mostrados apenas os
resultados para a classe FREQUENCY, já que, no caso de uma rede com apenas duas classes,
não faz sentido calcular estes valores para ambas, já que a sensibilidade de uma classe é igual
à especificidade da outra.
Com resultados melhores do que a versão com três classes, estas redes ainda
apresentam a sensibilidade da classe FREQUENCY consideravelmente menor que da classe
NOTHING.

Considerando-se

que

a

especificidade

das

redes

ainda

acompanha

aproximadamente a taxa de acerto simples, uma possível solução é a redução da probabilidade
de treinamento da classe NOTHING. A Figura 70 mostra os resultados para uma
probabilidade de treinamento igual a 25%.
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Figura 68 - (a) Sensibilidade, (b) especificidade e (c) desempenho das redes com eventos
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Figura 69 - Desempenho das redes LVQ com duas classes de eventos
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Figura 70 - Desempenho das redes LVQ para probabilidade de treinamento de 25%
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Ainda que o desempenho de todas as configurações tenha melhorado (com exceção da
rede de 16 Hz, 200 dimensões e 10 subclusters por classe), essa melhora não foi muito
significativa. Porém, se for considerado o desempenho total da cadeia (multiplicando-se os
desempenhos de configurações semelhantes para cada freqüência), há uma mudança na
influência do número de subclusters e a dimensão das redes no desempenho, como mostra a
Tabela 7.
Tabela 7 - Desempenho médio das cadeias de redes LVQ
Desempenho para
Desempenho para
Dimensões Subclusters
probabilidade de 50% probabilidade de 25%
100

10

64,09%

70,45%

100

20

63,17%

67,40%

100

40

63,10%

63,76%

200

10

65,60%

62,75%

200

20

63,65%

65,45%

200

40

60,24%

62,14%

63,31%

65,32%

Média

4.5 SIMULAÇÕES DAS IMPLEMENTAÇÕES EM HARDWARE
As simulações dos circuitos descritos em VHDL foram realizadas no software
MAX+plus II, da Altera. Este software utiliza modelos de simulação bastante completos,
considerando todos os tempos de atraso existentes nas células lógicas das FPGAs, bem como
os atrasos envolvidos nas conexões realizadas pelo software de síntese física. Assim, as
simulações realizadas são muito próximas do funcionamento do circuito quando gravado em
um componente real.
As simulações do cálculo da FFT foram realizadas com a transformada de um impulso
unitário, cuja resposta deve ser uma constante em toda a faixa de freqüência. O valor de
entrada para o impulso unitário, na base hexadecimal, é de 7FFFh (que corresponde ao maior
valor positivo da notação utilizada). Considerando que os valores são previamente divididos
por 2, para se evitar estouros de escala, têm-se o valor 3FFFh, que deveria ser o valor
constante da saída da transformada do impulso unitário. Porém, o ganho do algoritmo
CORDIC faz com que o valor seja multiplicado por 1,646, o que resulta no valor aproximado
de 6964h, de acordo com a equação [19].
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Valor inicial: 7FFFh
Divisão inicial por 2: 7FFFh2 = 3FFFh

[19]

Ganho do CORDIC: 3FFFh1,646 = 6964h
A primeira funcionalidade a ser testada é o preenchimento correto da memória FIFO,
realizada através de sinais externos de escrita da FIFO (We_fifo) e o clock geral do sistema. O
valor contido no barramento data_in é escrito na memória FIFO na primeira borda de subida
ocorrida quando o sinal We_FIFO estiver ativo (nível lógico alto). Após cada escrita, o sinal
We_FIFO deve retornar ao nível lógico baixo para se evitar escritas indevidas. A Figura 71
mostra a seqüência destes sinais, logo após a atuação do sinal de reset, ativo em nível baixo,
que sinaliza a inicialização da máquina de estados e suas variáveis.

Figura 71 - Seqüência de escrita na memória FIFO no cálculo da FFT
Para o início do cálculo da FFT propriamente dito, o sinal externo fft_start deve ser
colocado em nível lógico alto e assim mantido durante todo o período de cálculo. Com este
sinal a transferência dos dados da FIFO à memória RAM de dados é iniciada. Não devem ser
realizadas operações de escrita na FIFO durante esta transferência, condição sinalizada pelo
sinal de busy. Na Figura 72 são mostradas as transições de sinais que ocorrem durante a
transferência, iniciadas, nesta simulação, logo após a escrita do último dado na memória
FIFO.

Figura 72 - Transferência de dados da FIFO para a memória RAM
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Os cálculos internos, realizados conforme descrito na seção 3.5.1, fornecem o
resultado final na forma retangular no primeiro banco de memória da RAM de dados.
Simulações dos blocos internos de multiplicação podem ser observadas em AQUILES et al.
(2001). Com os dados na forma retangular, o sinal fft_finish inicia o algoritmo CORDIC. Os
dados são tomados em uma seqüência que já corrige a ordem da dizimação em freqüência,
apresentando os dados na saída do circuito seqüencialmente na ordem correta. A
disponibilidade de um novo dado é indicada pelo sinal cordic_fin. A Figura 73 mostra o
resultado do algoritmo CORDIC, na qual se observa um valor muito próximo ao esperado de
6964h da saída calculada e a sinalização a cada novo valor. O ciclo completo para o cálculo
completo de uma FFT de 256 pontos é mostrado na Figura 74.

Figura 73 - Resultados do algoritmo CORDIC

Figura 74 - Período total de cálculo da FFT por hardware
A Tabela 8 mostra os tempos de cada estágio do processo e o tempo total, para uma
freqüência de clock de 25 MHz. Este tempo (o qual aumenta proporcionalmente com a
quantidade de pontos da FFT) está abaixo do tempo máximo, que é o tempo correspondente
ao deslocamento das janelas no sinal no tempo, que é de no mínimo 8 amostras nos
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experimentos realizados, totalizando mais de 15ms. A Tabela 9 mostra o total de utilização de
recursos lógicos da FPGA na síntese do circuito apresentado36.
Na implementação em hardware de uma rede neural LVQ, o fator limitante é a grande
quantidade de memória necessária para o armazenamento dos vetores de referência. Nas
simulações realizadas, foi implementada uma rede de 64 dimensões, duas classes e 16
subclusters por classe. A síntese foi realizada em uma ACEX1k100, da Altera, que comporta
a quantidade de memória necessária.
Tabela 8 - Tempos de execução dos estágios da FFT
Estágio
Tempo
Preenchimento da RAM de dados

20,5s

Cálculo da FFT (256 pontos)

975s

Algoritmo CORDIC (todos os pontos)

500s

Total

~1,5ms

Tabela 9 - Utilização de recursos lógicos na síntese da FFT
Células lógicas (% ACEX1k50) Bits de memória (% ACEX1k50)

Bloco
fifo

37

(1,28%)

3072

(7,50%)

fft_ctrl

784

(27,22%)

-

-

rom_module

08

(0,28%)

4096

(10,00%)

rom_w

32

(1,11%)

4096

(10,00%)

ram_fft

1

(0,04%)

-

-

894

(29,93%)

11264

(27,50%)

Total

Na Figura 75 é mostrado o preenchimento inicial da memória FIFO de entrada37. Foi
gravado um vetor igual a [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, ...,0] para ser comparado aos vetores de
referência. Apenas para exemplo, os três primeiros vetores da ROM contém os dados [0, 1, 2,
3, 4, 5, 0, 0, 0, ..., 0], [2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, 0, ..., 0] e [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, ..., 0]
respectivamente. Com estes vetores, três casos podem ser testados: um centro de cluster mais
próximo da origem que o vetor fornecido, um centro de cluster mais distante e um centro de
cluster igual ao vetor de entrada, este de classe diferente dos demais. A execução da rede
36

O bloco ram_fft não apresenta utilização de bits de memória por ser um componente instanciado da biblioteca

LPM. A utilização de apenas uma célula lógica também não é verdadeira, apenas uma referência do compilador.
37

Na simulação, o valor inicial dos dados da memória FIFO é „0‟. Em uma execução real, todos os valores

necessitam ser preenchidos.

106
LVQ é iniciada pelo sinal lvq_start, após o qual os dados da FIFO são transferidos para a
RAM interna. Durante essa transferência, o sinal fifo_busy indica que a FIFO está bloqueada
para escrita.
Na Figura 76a, é mostrada a comparação do vetor de entrada com o primeiro vetor de
referência, o qual é um vetor com dimensões menores do que o vetor de entrada. Assim, todas
as diferenças de distância são positivas. Cada dimensão é comparada seqüencialmente, sendo
o endereço das memórias calculado a partir dos três contadores mostrados: contador de
dimensões (cnt_dim), contador de subclusters (cnt_cluster) e contador de classes (cnt_class).
As diferenças de cada dimensão são calculadas no sinal dif_temp e depois acumuladas no
sinal dif_acc. Também se pode observar o final do período de transferência dos dados da
memória FIFO. A Figura 76b mostra a comparação com um vetor com valores das dimensões
maiores que os do vetor de entrada. Na Figura 76c, o vetor de entrada é comparado com um
centro de cluster idêntico a ele, gerando diferenças acumuladas nulas. A classe temporária
muda de estado, já que este último cluster pertence à classe contrária do vetor mais próximo
anterior.

Figura 75 - Seqüência de escrita na memória FIFO da rede neural LVQ
A indicação de fim de classificação e o sinal de saída indicando a classe final são
mostrados na Figura 77. O tempo total de execução da rede neural LVQ para a classificação
de um ponto (compreendido entre os sinais lvq_start e lvq_finish) é de cerca de 334s. A
Tabela 10 mostra os tempos de cada estágio do processo e o tempo total de processamento da
rede LVQ. Este tempo aumenta proporcionalmente ao número de pontos que devem ser
comparados, número este representado pelo produto entre número de dimensões, número de
subclusters por classe e número de classes. A Tabela 11 mostra o total de utilização de
recursos lógicos da FPGA na síntese do circuito apresentado.
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Tabela 10 - Tempos de execução dos estágios da rede LVQ
Estágio
Tempo
Preenchimento da RAM de dados

5,12s

Comparação de uma dimensão

170ns

Cálculo de um vetor de 64 dimensões

10,28s

Total (32 clusters)

~334s

(a)

(b)

(c)

Figura 76 - Comparação do vetor de entrada com os vetores de referência
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Bloco

Tabela 11 - Utilização de recursos lógicos na síntese da rede LVQ
Células lógicas (% ACEX1k100) Bits de memória (% ACEX1k100)

fifo

26

(0,52%)

1024

(2,08%)

rom_w

-

-

32768

(66,67%)

lvq_ctrl

258

(5,17%)

1024

(2,08%)

Total

284

(5,69%)

34816

(70,83%)

Figura 77 - Fim da execução da rede neural LVQ
O aumento do número de dimensões e subclusters por classe aumenta apenas a
utilização de memória, mas não do número de células lógicas. Considerando a notação de
ponto fixo de 16 bits utilizada, o número de células lógicas necessárias é a soma dos bits
utilizados pelas memórias FIFO, RAM e ROM, apresentando um aumento linear, de acordo
com a equação [20].

M T  16  d  2  c  s 

[20]

sendo: MT: número total de bits de memória;
d: número de dimensões;
c: número de classes;
s: número de subclusters por classe.
A Figura 78 mostra os limites máximos dos parâmetros da rede neural LVQ para a sua
implementação em uma FPGA ACEX1k100, que possui 49152 bits de memória interna. As
linhas associadas aos números de classes indicam as combinações dos parâmetros (dimensões
e subclusters por classe) que utilizam o total (ou próximo do total) de bits da memória interna
do componente. As linhas relativas a números de classes elevados (128 a 1024), assim como o
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extremo inferior de cada eixo, são mostrados apenas para ilustração, já que não são valores
usuais de implementação de uma rede neural LVQ.
A velocidade de execução da rede, dada pelo número de ciclos de clock necessários
para a execução completa da classificação de um vetor de entrada, também tem um
crescimento semelhante à área de utilização da FPGA, sendo proporcional ao produto entre o
número de dimensões, o número de classes e o número de subclusters por classe.

Figura 78 - Limites de configuração dos parâmetros da rede LVQ para uma ACEX1k100
Neste capítulo, foram apresentados os principais resultados obtidos, relatando-se
inicialmente os experimentos relativos à geração de potenciais evocados por foto-estimulação
intermitente. Foram também apresentados os resultados de desempenho obtidos nos testes do
sistema classificador de padrões implementado em software. Por fim, apresentaram-se os
resultados das principais simulações realizadas com os códigos VHDL descritos.
No próximo capítulo, são apresentadas a análise dos resultados, as conclusões do
trabalho e as sugestões para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 5
5 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Apesar dos espectrogramas apresentados na Figura 62 apresentarem boa definição das
freqüências de estimulação, os sinais mostrados na Figura 65 sugerem que a máxima
freqüência de estimulação para a obtenção de bons sinais não deve passar de 30 Hz, podendo
este valor apresentar pequenas variações para diferentes indivíduos. Além disso, como é
mostrado na Figura 64, a técnica apresenta baixa repetibilidade, pois sessões idênticas
apresentam resultados diferentes para indivíduos diferentes.
A análise de potenciais evocados isolados apresentou bons resultados, sendo possível
a determinação das principais características dos sinais relativos a este tipo de estimulação. Os
resultados mais importantes são as características dos potenciais evocados em relação à
largura do pulso de estimulação, apresentados na Figura 60. Esta análise mostrou que pulsos
com larguras entre 20 ms e 40 ms de duração são os melhores para a geração de potenciais
evocados. Pulsos muito largos (maiores que 200 ms) provocam duplicidade dos potenciais
(um potencial no acendimento da matriz estimuladora e outro no apagamento), enquanto que
pulsos muito estreitos (menores que 5ms) provocam potenciais evocados de amplitude muito
baixa. Também foi possível observar que estímulos de baixa intensidade também produzem
potenciais evocados de pequena amplitude relativa à atividade de fundo (Figura 66).
Outro fator importante foi que a separabilidade das freqüências de estimulação apenas
pelo direcionamento de olhar do indivíduo, cujos experimentos mostrados na seção 4.3 não
apresentaram resultados tão bons quanto os descritos por SUTTER (1992). Um provável
motivo para isto se relaciona com a distribuição de cones e bastonetes na retina, mostrada na
Figura 2. Pode-se observar que a concentração de cones é alta na fóvea e diminui rapidamente
com o aumento do ângulo em relação à fóvea. A concentração de bastonetes, porém, aumenta
de forma inversa em relação à concentração de cones. Assim, em situações de baixa
luminosidade (que foi o caso dos experimentos realizados), a presença de estímulos
luminosos periféricos também gera potenciais evocados, ainda que de menor intensidade. Para
se gerar uma estimulação que provoque atividade apenas no centro da retina é necessário
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manter a luminosidade do estimulador constante, alternando a cor do estímulo (alternância de
padrões), o que sensibiliza apenas os cones e não os bastonetes.
O reconhecimento de padrões em sinais de EEG sem o uso de promediação apresenta
várias dificuldades. A atividade de fundo e o ruído presente nos sinais são, muitas vezes,
maiores que o próprio padrão a ser reconhecido. O uso de redes neurais LVQ para o
reconhecimento destes padrões mostrou-se eficiente, mas muito dependente da qualidade dos
sinais adquiridos, o que indica que é necessário melhorar o método de geração de
características (preditor). Os resultados mostrados na Figura 70 mostram que o desempenho
das redes neurais relativas às freqüências de 10 Hz e 12 Hz do sinal mostrado no
espectrograma da Figura 62a tem desempenho muito maior do que as redes de 14 Hz e 16 Hz.
Isto reflete diretamente a amplitude relativa dos picos de freqüência em relação aos picos
gerados pela atividade de fundo do sinal de EEG. Além da amplitude mais baixa, as raias de
16 Hz e principalmente de 14 Hz têm intervalos de tempo onde fica clara a presença de
atividade neurológica em instantes nos quais o voluntário observava outra freqüência, mas
que na definição dos eventos foram classificadas como regiões sem atividade. Isto se traduz
por vetores de treinamento muito ruidosos, que prejudicam o desempenho das redes neurais.
Os dados da Tabela 7 mostram que a variação de vários parâmetros das redes e no método de
treinamento pouco altera o desempenho da cadeia de redes neurais como um todo, o que
indica não ser possível uma melhora significativa no desempenho variando-se apenas
parâmetros do sistema classificador neural. Considerando os resultados inconstantes de
desempenho das redes neurais LVQ, não foi testada a eficiência do método de combinação de
resultados proposto (rede do vizinho bonzinho).
Possíveis soluções, além da melhoria da qualidade dos sinais, seria a utilização de
dimensões muito maiores (acima de 500 dimensões), o que, em contrapartida, tornaria o
sistema mais complexo e lento, além de aumentar o atraso da resposta. Também números
maiores de subclusters poderiam ser testados, porém há o problema de que um pequeno
aumento no número de subclusters por classe implica em um grande aumento do tempo de
processamento das redes.
A simulação dos circuitos propostos em hardware apresentou bons resultados. A
execução de uma Transformada Rápida de Fourier de 256 pontos em cerca de 1,5ms com
freqüência de clock de 25 MHz possibilita a implementação de um sistema de análise de
espectrogramas em tempo real para freqüências de amostragem compatíveis com as utilizadas
neste trabalho. Com o uso de FPGAs de maior capacidade, o algoritmo de cálculo de módulo
CORDIC pode ser implementado de maneira a reduzir este tempo para cerca de 1ms.
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Também o paralelismo de linhas e colunas pode ser implementado, reduzindo ainda mais o
tempo de execução, porém, com um aumento considerável no número de células lógicas
ocupadas. O código implementado também ficou bastante flexível, sendo possível alterar o
número de pontos da FFT apenas modificando-se algumas definições no código.
A implementação de redes neurais em linguagem VHDL também se mostrou eficiente.
Uma rede LVQ completa ocupou menos de 300 células lógicas, tornando factível a
implementação da cadeia de redes neurais em uma FPGA de média capacidade (entre 1000 e
2000 células lógicas). A classificação completa de um vetor de entrada em uma rede de 64
dimensões, com 16 clusters por classe e duas classes, demora cerca de 335s a um clock de
25M Hz. O fator limitante é a quantidade de memória necessária para se armazenar os vetores
de referência. Para a implementação de uma cadeia de redes neurais, é necessário o uso de
uma memória externa, com um bloco de controle destas memórias e uma máquina de estados
que torne possível a leitura dos próximos vetores de referência enquanto é realizada a
classificação do vetor atual.
5.2 CONCLUSÕES
Como um dos objetivos específicos deste trabalho, o estudo da geração de potenciais
visualmente evocados através de foto-estimulação intermitente forneceu um conjunto de
informações muito importante para a sua utilização como fator modulante de uma interface
BCI. Primeiramente, foi mostrado ser possível a utilização de painéis de LEDs para a geração
de potenciais evocados. A utilização de painéis de LEDs possibilitou a variação de parâmetros
(como por exemplo a largura dos pulsos de estimulação) que não são possíveis de se
reproduzir com as lâmpadas estroboscópicas normalmente utilizadas, além da maior
facilidade de acionamento dos painéis. A variação destes parâmetros possibilitou uma
melhora na geração dos potenciais evocados, compensando em parte as desvantagens da
utilização de LEDs, como a menor amplitude dos potenciais devido à menor intensidade
luminosa dos painéis construídos e as pequenas dimensões dos mesmos.
A análise em freqüência não se mostrou um método eficiente para a utilização dos
potenciais evocados na construção de um teclado protético. Tal técnica envolve a geração de
potenciais evocados em estado constante (geração de potenciais evocados numa determinada
taxa de repetição) que apresenta baixa repetibilidade, dependendo de fatores físicos dos
indivíduos, tais como sudorese (excesso de suor na pele), obesidade (que gera contaminação
dos sinais de EEG com sinais cardíacos devido à alta concentração de gordura no pescoço) e
excesso de movimento ocular involuntário. Também, outros fatores mais subjetivos

114
influenciam negativamente, tais como a falta concentração dos voluntários durante os
experimentos, além da forma de focalização do olhar nas matrizes de foto-estimulação.
Os resultados dos experimentos envolvendo larguras de pulso de estimulação
mostraram ser bastante reduzida a faixa de freqüência útil para a aplicação em questão, o que
reduz o número de símbolos possíveis no teclado foto-estimulador ou exige a implementação
de um preditor mais eficiente, como, por exemplo, a transformada Chirp-z, através da qual é
possível concentrar o mesmo número de raias de freqüências calculadas pela FFT em um
intervalo de espectro menor. Outro fator limitante é a baixa amplitude dos potenciais
evocados com elementos luminosos pequenos nas matrizes de foto-estimulação. Os estudos
de potenciais evocados transitórios (apenas um potencial isolado) mostrados na seção 4.2
indicam que a sua utilização no lugar dos potenciais em estado constante produziria melhores
resultados, pois a repetibilidade é maior.
Outro fator que influiu na qualidade dos sinais adquiridos foi a utilização de fotoestimulação monocromática com grande variação de luminosidade. Apesar de SUTTER
(1992) afirmar que utilizou alternância de padrões de cores com luminosidade constante
apenas para maior comodidade do usuário, a seletividade do sistema visual para a região
central da visão definida pela fóvea não é tão eficiente no caso de foto-estimulação
monocromática. Provavelmente, a técnica de alternância de padrões apresenta uma
seletividade maior dos estímulos observados devido à constância de luminosidade nos olhos
do usuário. Isto faz com que apenas os cones e não os bastonetes apresentem atividade
elétrica significativa, tornando sensível apenas a parte central da retina, de acordo com a
distribuição de cones e bastonetes mostrada na Figura 2. O resultado encontrado neste
trabalho, porém, não pode ser diretamente comparado com o encontrado por SUTTER, já que
este utilizou eletrodos implantados no crânio, conectados diretamente na superfície do córtex,
medindo sinais de uma área muito mais restrita do cérebro e com potenciais muito maiores.
Assim, para se confirmar a eficiência de separabilidade de freqüências com a utilização de
eletrodos externos é necessária a construção de um novo painel de LEDs com alternância de
cores.
Também como objetivo parcial, foi desenvolvido um software de treinamento e
avaliação do sistema classificador de padrões. O software projetado é um aplicativo genérico,
possível de ser aplicado a outros tipos de sinais e padrões com pequenas modificações (como,
por exemplo, o módulo de geração de características). Nos experimentos realizados, o
software foi capaz de realizar, de forma rápida e consistente, a classificação de padrões dos
sinais relativos à foto-estimulação intermitente variando-se uma série de parâmetros, tais
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como as dimensões das redes neurais e o número de subclusters por classe. O método de
seleção de características, porém, não se mostrou muito eficiente, pois depende da habilidade
do usuário em identificar visualmente os padrões na média dos sinais a serem treinados, o
que, muitas vezes, pode gerar vetores de treinamento inconsistentes. A aplicação de um
método automático de seleção de características sobre a média dos sinais, como os mapas
auto-organizáveis de Kohonen, poderia tornar este processo mais eficiente.
Ainda assim, os resultados obtidos mostram ser possível a utilização dos potenciais
evocados para aplicações onde o sistema de controle necessita de poucos símbolos
simultâneos (conseqüentemente, a utilização de uma faixa de freqüência menor), com taxas de
acerto de cerca de 80%. A combinação do sistema atual com outras soluções de auxílio a
deficientes também é viável.
O objetivo de se definir um sistema de processamento em tempo-real para a análise de
sinais de EEG relacionados a potenciais evocados por foto-estimulação intermitente
apresentou resultados que confirmam as vantagens apresentadas pela utilização de
dispositivos lógicos programáveis em aplicações de processamento digital de sinais. A
implementação em linguagem VHDL dos dois blocos selecionados, preditor (transformada
rápida de Fourier) e rede neural LVQ, mostrou ser bastante complexa a seqüência de
desenvolvimento deste tipo de circuito. Porém, apresentou resultados superiores à capacidade
de processamento de microprocessadores RISC de freqüência de clock e largura de
barramento semelhantes ao que foi utilizado nas FPGAs. O principal fator para essa diferença
de eficiência é o fato de processadores seqüenciais gastarem tempo com instruções para o
deslocamento de fluxo de execução, teste de condições e para o acesso de dados em memória,
tempo este significativo no caso de seqüências repetitivas de cálculo, e que é muito menor no
caso de uma implementação em hardware, devido à possibilidade de implementação de
circuitos combinacionais específicos e blocos paralelos. A eficiência dos circuitos
desenvolvidos torna-os possíveis de serem utilizados em várias outras aplicações de sistemas
embarcados.
Enfim, como objetivo geral do trabalho, a definição de parâmetros de aplicação de
potenciais visualmente evocados na implementação de dispositivos BCI, os experimentos
realizados mostraram ser viável sua aplicação, porém, respeitando uma série de restrições,
principalmente na forma de geração dos estímulos luminosos.
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5.3 TRABALHOS FUTUROS
Considerando-se que a geração de potenciais evocados por foto-estimulação
intermitente apresentou uma série de deficiências (faixa de freqüência útil muito estreita,
geração de harmônicos por sobreposição de potenciais, além de baixa repetibilidade entre os
voluntários), uma primeira alternativa de desenvolvimento seria a alteração do sistema para
análise no tempo. Gerando-se estímulos independentes em forma de varredura, é possível se
utilizar o mesmo teclado foto-estimulador desenvolvido (desde que aumentada a corrente de
acionamento dos LEDs). A análise seria então realizada no domínio do tempo, para a qual
novos preditores deveriam ser experimentados. Até mesmo o algoritmo genético desenvolvido
para a distribuição de freqüências pode ser utilizado para a distribuição dos tempos de
ocorrência de cada estímulo. O método de decisão (com a rede do Vizinho Bonzinho) também
pode ser utilizado.
O posicionamento dos eletrodos seguiu a distribuição do sistema internacional 10-20.
Porém, uma investigação no sentido de se otimizar o posicionamento dos eletrodos, com o
teste de novas derivações e posições intermediárias, seria útil para a melhoria da qualidade
dos sinais adquiridos. O uso de mais derivações simultaneamente também poderia ser
investigado. Baseado nesta investigação e em conjunto com os resultados aqui mostrados, um
novo teclado foto-estimulador mais eficiente poderia ser implementado.
A implementação de um amplificador de sinais de EEG específico para a aplicação
com potenciais visualmente evocados também é necessária, principalmente no momento de se
implementar um sistema BCI baseado nestes potenciais em um indivíduo deficiente. Porém,
alguns parâmetros deste amplificador, como, por exemplo, a faixa de resposta em freqüência,
ainda precisam ser mais bem definidos, de acordo com o método de foto-estimulação e os
processos de geração de características e classificação de padrões.
O teste de outros tipos de redes neurais, como, por exemplo, uma Rede Neural de
Retropropagação de Erro (Backpropagation Neural Network), seria útil para a comparação de
eficiência com as redes LVQ. A utilização de promediação de alguns sinais, no lugar do
reconhecimento de padrões sobre sinais isolados, poderia ser utilizada para se melhorar a
relação sinal/ruído e, conseqüentemente, a taxa de acerto das redes neurais. Também outros
preditores podem ser testados para comparação, como, por exemplo, a transformada Wavelet.
A implementação dos algoritmos de processamento de sinais e reconhecimento de
padrões em hardware pode ser continuada. Novos tipos de redes neurais podem ser
implementados, além de novos preditores para o uso em conjunto. Outras aplicações podem
ser dadas para os códigos desenvolvidos, além da utilização com sinais de EEG.
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Por fim, a integração do sistema, o desenvolvimento da sessão de controle da interface
BCI (ou a aplicação em um sistema de controle já existente) e sua aplicação em pacientes com
deficiência física severa servirão para a melhoria do sistema como um todo.
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ANEXO 1
ANEXO 1 - DEDUÇÃO DA FFT POR MAPEAMENTO DE ÍNDICES BINÁRIOS
DEDUÇÃO DA FFT POR MAPEAMENTO DE ÍNDICES BINÁRIOS

Este anexo apresenta a dedução das equações da Transformada Rápida de Fourier
através do método de mapeamento de índices binários. Esta dedução não-trivial é útil para a
compreensão das equações da transformada e, conseqüentemente, para a compreensão e
possível melhoria do código VHDL de implementação em hardware.
A transformada de Fourier contínua é definida por:


X ( f )   x(t )  e  j 2ft  dt

[21]



Para ser utilizada em sinais amostrados, é necessário a discretização da função, para se chegar
na equação da DFT. Observando-se a Equação [21], encontram-se os termos contínuos f e t.
Portanto, deve-se converter estes termos contínuos em termos discretos:


Discretizando f:
n: natural (0,1,2,3, ... ,N-1)
f0: constante (freqüência inicial)

f  n  f0

[22]

Com isso, obtém-se:


X (n  f 0 )   x(t )  e  j 2nf0t  dt


Fazendo f 0 

1
, obtém-se:
T
 j

n
X     x(t )  e
 T  



[23]

2nt
T

 dt

[24]

Discretizando t:

Se t   dt , faz-se dt  t e t   t ou, portanto:
t  K  t

K: natural (0,1,2,3, ... ,N-1)
t : constante (intervalo de amostragem)

[25]

Assim:
 j
1 N 1
X (n)   x( K  t )  e
T K 0

2nKt
T

 t

[26]

Porém, em sistemas reais, existe apenas uma única base de tempo. Portanto, T é um múltiplo
de t :
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T  N  t

N: número máximo de amostras

[27]

Com isso, a equação anterior fica:
 j
1 N 1
X ( n) 
x( K  t )  e

N  t K  0

2nKt
N  t

 t

[28]

Simplificando:
1
X ( n) 
N

N 1

 x( K )  e

 j

2
 nK
N

[29]

K 0

Pela representação de Cooley-Turkey, tem-se:
1
X ( n) 
N

N 1

 x( K )  W

nK

W

nK

e

j

2
 nK
N

[30]

K 0

Na equação da DFT, aplica-se o conceito de mapeamento de índices binários, o qual é
descrito a seguir:
m 1

m 1

k   2a  ka

n   2a  na

a 0

a 0

m  log 2 N

[31]

Os valores ka e na são valores binários representados por 0 e 1, somente. Assim, como
exemplo, para N=8, m  log 2 N  log 2 8  3 , tem-se:
2

2

k   2a  ka  k  k0  2k1  4k2

n   2a  na  n  n0  2n1  4n2

a 0

[32]

a 0

Substituindo estas equações na representação de Cooley-Turkey, têm-se:
1 1
X (n2 , n1 , n0 )   
8 k0 0

1

1

 

k1  0 k 2  0

x(k2 , k1 , k0 )  W ( n0  2 n1  4 n2 )( k 0  2 k1  4 k 2 )

[33]

Desenvolvendo o termo W ( n0  2n1  4n2 )( k0  2k1  4k 2 ) , chega-se em:
W ( n0  2n1  4n2 )k0  W ( n0  2n1  4n2 )2k1  W ( n0  2n1  4n2 )4k 2

[34]

Analisando cada termo individualmente, têm-se:
W ( n0  2n1  4n2 )k0  W ( n0  2n1  4n2 )k0
W ( n0  2n1  4n2 )2k1  W 8n2 k1  W ( n0  2n1 )2k1

[35]

W ( n0  2n1  4n2 )4k 2  W 8( n1 2n2 ) k 2  W 4n0 k 2

Nota-se que WNN nk  e
obtém-se:

 j

2N
nk
N

 1 . Assim, com as devidas simplificações na Equação [33,
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1 1
X (n2 , n1 , n0 )   
8 k0 0

1

1

 

x(k2 , k1 , k0 )  W 4 n0 k 2  W ( n0  2 n1 )2 k1  W ( n0  2 n1  4 n2 )k 0

k1  0 k 2  0

[36]

Separando-se as equações:
X 1 (n0 , k1 , k 0 ) 
X 2 (n0 , n1 , k0 ) 
X 3 (n0 , n1 , n2 ) 

1



x(k 2 , k1 , k 0 )  W 4 n0 k2

[37]

X (n0 , k1 , k0 )  W ( n0  2 n1 )2 k1

[38]

X 2 (n0 , n1 , k0 )  W ( n0  2 n1  4 n2 )k 0

[39]

k 2 0

1



k1  0

1



k0 0

1
X (n2 , n1 , n0 )   X 3 (n0 , n1 , n2 )
8

[40]

Expressando-se na forma matricial:
 X 1 (0,0,0) 1
 X (0,0,1)  
 1
 0
 X 1 (0,1,0)  0

 
 X 1 (0,1,1)   0
 X 1 (1,0,0)  1

 
 X 1 (1,0,1)  0
 X (1,1,0)  0
 1
 
 X 1 (1,1,1)  0

0 0 0 W80 0
1 0 0 0 W80
0 1 0
0 0 1

0
0

0
0
W80
0

0
0

0 0 0 W84 0
1 0 0 0 W84
0 1 0
0 0 1

 X 3 (0,0,0) 1 W80
 X (0,0,1)  
4
 3
 1 W8
 X 3 (0,1,0)  0 0

 
 X 3 (0,1,1)   0 0
 X 3 (1,0,0)  0 0

 
 X 3 (1,0,1)  0 0
 X (1,1,0)  0 0
 3
 
 X 3 (1,1,1)  0 0

0
0

0
0
0
0

0
0
W84
0

0
0
0
0

0
0

0
0

1 W82
1 W86

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 W81
1 W85

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
1

0   x(0,0,0)
 

0   x(0,0,1) 
0   x(0,1,0) 
 

W80   x(0,1,1) 

0   x(1,0,0) 
 

0   x(1,0,1) 
0   x(1,1,0) 
 

W84   x(1,1,1) 
0   X 2 (0,0,0)
 

0   X 2 (0,0,1) 
0   X 2 (0,1,0) 
 

0   X 2 (0,1,1) 



X (1,0,0) 
0
  2

0   X 2 (1,0,1) 
W83   X 2 (1,1,0) 
 

W87   X 2 (1,1,1) 

 X 2 (0,0,0) 1
 X (0,0,1)  
 2
 0
 X 2 (0,1,0)  1

 
 X 2 (0,1,1)   0
 X 2 (1,0,0)  0

 
 X 2 (1,0,1)  0
 X (1,1,0)  0
 2
 
 X 2 (1,1,1)  0
 X (0,0,0) 1
 X (0,0,1)  0

 
 X (0,1,0)  0

 
 X (0,1,1)   0
 X (1,0,0)  0

 
 X (1,0,1)  0
 X (1,1,0)  0

 
 X (1,1,1)  0

0 W80 0
1 0 W80

0 0
0 0

0
0

0 W84 0
1 0 W84

0 0
0 0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 0 W82
0 1 0

0
0

0
0

0
0

1 0 W86
0 1 0

0   X 1 (0,0,0)
 

0   X 1 (0,0,1) 
0   X 1 (0,1,0) 
 

0   X 1 (0,1,1) 

0   X 1 (1,0,0) 
 

W82   X 1 (1,0,1) 
0   X 1 (1,1,0) 
 

W86   X 1 (1,1,1) 

0 0 0 0 0 0 0  X 3 (0,0,0)
0 0 0 1 0 0 0  X 3 (0,0,1) 
0 1 0 0 0 0 0  X 3 (0,1,0) 

 
0 0 0 0 0 1 0  X 3 (0,1,1) 



X 3 (1,0,0) 
1 0 0 0 0 0 0

 
0 0 0 0 1 0 0  X 3 (1,0,1) 
0 0 1 0 0 0 0  X 3 (1,1,0) 

 
0 0 0 0 0 0 1  X 3 (1,1,1) 

[41]

Observando-se WNm como coeficientes contidos no círculo unitário de raio 1 (Figura 79) e
considerando-se as relações trigonométricas, pode-se verificar a redundância de alguns
termos:
W e
m
N

 j

2  m
N

 cos

2  m
2  m
 j  sin
N
N

[42]

Assim, é possível definir o Diagrama da Borboleta (Figura 80), onde os círculos que contém
os coeficientes WNm representam as multiplicações.
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W 86
W 85

+j

m  N 

W 87

W 84

W 80
-1

WNm  WN 2

W84  W80
W85  W81

+1

W86  W82
W 83

W87  W83

W 81

-j
W 82

Figura 79 - Representação dos coeficientes de Cooley-Turkey no círculo unitário
X1

X2

X3

x(0)

X(0)

x(1)

-1

x(2)

-1

x(3)

x(4)

x(5)

x(6)

x(7)

-1

-1

-1

-1

-1

W 80

W 82

X(2)

-1

W 80

W 83

X(6)

X(1)

W 81

W 82

X(4)

-1

-1

-1

W 80

W 82

X(5)

X(3)

-1

X(7)

Figura 80 - Diagrama da borboleta da FFT
Deste diagrama podem ser retiradas as seguintes equações:
X (0)  x(0)  W80  x(1)  W80  x(2)  W80  x(3)  W80  x(4)  W80  x(5)  W80  x(6)  W80  x(7)  W80
X (1)  x(0)  W80  x(1)  W81  x(2)  W82  x(3)  W83  x(4)  W80  x(5)  W81  x(6)  W82  x(7)  W83
X (2)  x(0)  W80  x(1)  W82  x(2)  W80  x(3)  W82  x(4)  W80  x(5)  W82  x(6)  W80  x(7)  W82
X (3)  x(0)  W80  x(1)  W83  x(2)  W82  x(3)  W81  x(4)  W80  x(5)  W83  x(6)  W82  x(7)  W81
X (4)  x(0)  W80  x(1)  W80  x(2)  W80  x(3)  W80  x(4)  W80  x(5)  W80  x(6)  W80  x(7)  W80
X (5)  x(0)  W80  x(1)  W81  x(2)  W82  x(3)  W83  x(4)  W80  x(5)  W81  x(6)  W82  x(7)  W83
X (6)  x(0)  W80  x(1)  W82  x(2)  W80  x(3)  W82  x(4)  W80  x(5)  W82  x(6)  W80  x(7)  W82
X (7)  x(0)  W80  x(1)  W83  x(2)  W82  x(3)  W81  x(4)  W80  x(5)  W83  x(6)  W82  x(7)  W81
[43]

Que são as próprias equações simplificadas da DFT (BERGLAND, 1969).
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ANEXO 2
ANEXO 2 - ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO
ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO

Este anexo apresenta, de forma simplificada, os algoritmos de agrupamento testados e
utilizados neste trabalho. A descrição dos passos dos algoritmos sem a utilização de fórmulas
visa a compreensão do funcionamento do método. Porém, a formulação matemática também
deve ser consultada no caso de implementação de tais algoritmos.
a) Algoritmo TOD (Threshold Order Dependent – Ordem Dependente de Limite):
Início
 Definir threshold;
 A primeira amostra torna-se centro de um cluster;
 Repetir enquanto restarem amostras:
Início
 Avaliar a distância da amostra atual aos clusters;
 Se alguma distância for menor que o threshold definido:
Início
 O cluster mais próximo é selecionado;
 A amostra é classificada como pertencente àquele cluster;
Fim
 Senão:
 A amostra torna-se centro de um novo cluster;
Fim
Fim

b) Algoritmo MMD (Max-Min Distance – Máxima Distância Mínima):
Início
 Definir threshold;
 A primeira amostra torna-se centro de um cluster;
 A amostra mais longe da primeira torna-se o segundo centro de cluster;
 Repetir enquanto forme criados novos clusters:
Início
 Encontrar a amostra com maior produtório de distâncias aos
clusters;
 Se esta distância for maior que o threshold:
 A amostra torna-se um novo centro de cluster;
Fim
 Classificam-se TODAS as amostras pelos clusters encontrados;
 Deslocam-se os clusters para o centro geométrico de suas amostras;
Fim

c) Algoritmo c-means:
Início
 As primeiras k amostras tornam-se centros de cluster;
 Repetir enquanto os clusters se modificarem:
Início
 Classificam-se as amostras nos centros de cluster definidos;
 Deslocam-se os clusters para a média aritmética de suas amostras;
Fim
Fim
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d) Algoritmo ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique Algorithm –
Algoritmo de Técnica Iterativa de Análise Auto-Organizável de Dados):
Início
 Inicializam-se as variáveis;
 Definem-se os parâmetros;
 Realiza-se o agrupamento das amostras por algum método de clustering;
 Enquanto a condição de parada não for satisfeita:
Inicio
 Classificam-se as amostras aos clusters definidos;
 Os clusters com menos amostras que o permitido são eliminados e
suas amostras são classificadas nos clusters remanescentes.
Permanecem assim apenas os clusters importantes;
 Deslocam-se os clusters para a média aritmética de suas amostras;
 Se o número de clusters é o mesmo da iteração anterior e os
centros deslocaram-se menos que o threshold, um flag passa a
indicar que nada mudou;
 Calcula-se a distância média das amostras em relação aos seus
clusters;
 Calcula-se a média das distâncias médias;
 Se o número máximo de iterações foi alcançado:
 Encerra-se o algoritmo;
 Senão:
Início
 Se existem menos clusters que o permitido:
 DIVISÃO DE CLUSTERS
 Se existem mais clusters que o permitido:
 AGRUPAMENTO DE CLUSTERS
 Se o número de clusters está dentro do permitido:
Início
 Se o número da iteração é ímpar:
 DIVISÃO DE CLUSTERS
 Se o número da iteração é par:
 AGRUPAMENTO DE CLUSTERS
Fim
Fim
Fim
Fim
 DIVISÃO DE CLUSTERS
Início
 Calcula-se o desvio padrão de cada coordenada de cada amostra de um
cluster em relação ao seu centro;
 Determina-se então a coordenada de maior desvio dentre todas as
coordenadas de todas as amostras pertencentes àquele cluster;
 Se o máximo for maior que o threshold:
Início
 Se o número de amostras do cluster é suficiente ou o número de
clusters é pequeno o suficiente ou as amostras do cluster estão
espalhadas o suficiente:
 Realiza-se a divisão;
 Senão:
Início
 Se o número de iterações for maior que 1:
Início
 Se não foi realizado nenhum agrupamento de clusters
na iteração anterior:
Início
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 Se os centros de clusters não se deslocaram na
iteração anterior:
 Encerra-se o algoritmo;
 Senão:
 Retornar;
Fim
 Senão:
 AGRUPAMENTO DE CLUSTERS
Fim
 Senão:
 AGRUPAMENTO DE CLUSTERS
Fim
Fim
Fim
 AGRUPAMENTO DE CLUSTERS
Início
 Se existe apenas 1 cluster:
Início
 Se os clusters não se modificaram na última iteração:
 Encerra-se o algoritmo;
 Senão:
 Retornar;
 Senão:
 Se foram realizadas divisões por existirem poucos clusters:
 Retornar;
 Senão:
Início
 Calcula-se a distância entre todos os clusters, 2 a 2;
 Organiza-se essas distâncias em ordem crescente;
 Tomam-se os primeiros pares em um número que satisfaça o
limite de clusters a serem agrupadas e, ao mesmo tempo, que
tenham valor de distância menor que o máximo permitido;
 Se nenhum par puder ser agrupado
Início:
 Se existem poucos clusters:
 Retornar;
 Senão:
Inicio
 Se não foi realizada nenhuma divisão nesta
iteração:
 Encerra-se o algoritmo;
Fim
Fim
 Senão:
Início
 Enquanto houver pares para agrupar:
Início
 Toma-se o par de clusters com menor distância
entre eles;
 Se nenhum dos elementos já foi agrupado:
 Substituem-se os dois clusters pelo
centro de gravidade de ambos;
Fim
 Retornar;
Fim
Fim
Fim
Fim
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ANEXO 3
ANEXO 3 - ESQUEMÁTICOS DO TECLADO FOTO-ESTIMULADOR
ESQUEMÁTICOS DO TECLADO FOTO-ESTIMULADOR
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ANEXO 4
ANEXO 4 - ESQUEMÁTICOS DO AMPLIFICADOR DE SINAIS DE EEG
ESQUEMÁTICOS DO AMPLIFICADOR DE SINAIS DE EEG
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reset

É o primeiro
valor?

Recebe os
dados do
barramento

Programa o modo de
operação

modo

Verifica o
comando

não

iniciar
contagem

Tabela
completa?

sim

interrupção
externa

comando

Salva o número de
intervalos de tempo

Aguarda a ocorência
de uma interrução

valor

Espera 5s ou
aguarda a ocorência
de uma interrução

Inicialização das
variáveis

não

sim

comando de
reset?

Liga o timer;
Programa o valor de
temporização;

valor=0?

sim

Salva o valor
0.5s na tabela

não

não

não

Espera 0.2s;

Desliga o buzzer

fim da tabela?

Recebe os
dados do
barramento

Liga o buzzer

Espera 0.2s;

Espera 0.2s

sim

interrupção
do timer

Desliga o buzzer

Desliga o buzzer;

interrupção
externa

Aguarda a ocorência
de uma interrução

Salva o valor de
tempo na tabela

Tabela
completa?

sim

modo
síncrono

Programa o próximo
intervalo de tempo

Verifica o
modo de
operação

modo
assíncrono
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ANEXO 5

ANEXO 5 - FLUXOGRAMA DO FIRMWARE DO SINALIZADOR SONORO
FLUXOGRAMA DO FIRMWARE DO SINALIZADOR SONORO
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GLOSSÁRIO

CLUSTERS
Clusters (ou agrupamentos) são os pontos que melhor representam um conjunto de
amostras em um espaço vetorial.
DESEMPENHO
Média geométrica entre a sensibilidade e a especificidade, representa uma medida
mais concreta do real desempenho de um sistema classificador, levando-se em conta os
casos em que a maioria das amostras é classificada em apenas uma classe ou quando
alguma classe tem um número muito maior de amostras que as outras.
ESPECIFICIDADE
Razão entre o número de amostras classificadas como não pertencentes a uma
determinada classe pelo sistema classificador e o total de amostras que realmente não
pertenciam a esta classe.
FITNESS
Medida da qualidade de um indivíduo de uma população na solução de um
determinado problema.
JANELA DE AQUISIÇÃO
Intervalo de tempo dentro do qual é realizada a aquisição de um sinal, de forma
repetitiva ou não.
POTENCIAIS VISUALMENTE EVOCADOS EM MODO CONTÍNUO
Potenciais evocados por foto-estimulação intermitente de freqüência suficiente para
que haja sobreposição nos potenciais, fazendo com que a resposta do córtex não se altere,
gerando sinais diferentes da simples soma dos potenciais do modo transitório.
POTENCIAIS VISUALMENTE EVOCADOS EM MODO TRANSITÓRIO
Potenciais evocados por foto-estimulação intermitente de muito baixa freqüência,
de modo que um potencial evocado não tenha influência nos potenciais anterior e seguinte.
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PROMEDIAÇÃO
Método utilizado para aumentar a relação sinal-ruído de sinais provenientes de
resposta provocada por um estímulo num sinal neurofisiológico. Partindo-se do princípio
que os sinais promediados estão em sincronismo (com o estímulo gerado no mesmo
instante de tempo), os picos positivos do ruído de um sinal irão se cancelar com os picos
negativos do sinal no instante seguinte, aumentando a relação sinal/ruído de uma média de
n sinais na razão de

n.

SENSIBILIDADE
Razão entre o número de amostras classificadas como pertencentes a uma
determinada classe pelo sistema classificador e o total de amostras que realmente
pertenciam a esta classe.
SUBCLUSTERS
Subclusters (ou subagrupamentos) são os pontos que melhor representam um
subconjunto das amostras pertencentes a um espaço vetorial.
TAXA DE ACERTO SIMPLES
Razão entre o número de amostras classificadas corretamente e o total de amostras,
independente da classe à qual cada amostra pertence.
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