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RESUMO 

Nos tiltimos anos muito tern se pesquisado na area de arquiteturas para-

lelas de computadores, devido ao fato da melhora de desempenho nas arquiteturas 

seqiienciais nao estar acompanhando as necessidades crescentes de capacidade de 

processamento. Entre as arquiteturas paralelas, urn grupo que tern recebido espe-

cial atencao por parte dos pesquisadores e o de redes neurais. 

Uma rede neural e uma arquitetura baseada em paralelismo massivo, 

na interconexao de numerosos elementos simples de processamento segundo uma 

determinada topologia e corn uma regra de aprendizagem. 

As redes neurais tern tido grande importancia na area de reconhecimento 

de padroes e diversas aplicacoes em reconhecimento de caracteres, imagem e voz 

tern sido desenvolvidas. 

Outra area de aplicacao das redes neurais e o processamento de sinais. A 

caracteristica de adaptabilidade das redes neurais torna-as apropriadas a utilizacao 

em aplicacoes, onde as caracteristicas do sinal, ou do meio, sao variaveis ou nao 

totalmente conhecidas, como filtros adaptativos. 

0 objetivo deste trabalho e mostrar as aplicacoes de redes neurais nesta 

area. Na primeira parte do trabalho foram implementados aplicacoes de redes neu-

rais a filtragem utilizando diversas topologias e modelos de neuronios. Os modelos 

implementados sao aqui apresentados juntamente corn os resultados das simulacoes. 

A segunda parte do trabalho consiste na aplicacao de um modelo de re-

des neurais a urn problema bem especifico, a separacao de sinais a partir de diversas 

combinacoes destes sinais. A solucao implementada foi baseada no algoritmo pro-

posto por Jutten em [JUT 87]. Alem da aplicacao deste algoritmo, o problema 

envolve a analise espectral do sinal, e a reconstrucao do sinal original a partir de 

suas componentes, apOs efetuada a separacao. 
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Neste trabalho e efetuado um estudo sobre este algoritmo, e proposta 

uma alteracao para sua aplicacao a sinais de voz, e sao mostrados os resultados ob-

tidos na aplicacao deste sistema a separacao de sinais de voz de diversos locutores. 

PALAVRAS-CHAVE:Redes Neurais, Arquitetura de Computadores, Processa-

mento de Sinais, DSP, Voz. 
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TITLE: "A STUDY ABOUT ADAPTIVE SIGNAL PROCESSING USING NEU-

RAL NETS" 

ABSTRACT 

A lot of research has recently been done in parallel architectures, due 

to the fact that the improvement in the performance of sequential architectures 

has not accompanied the growing needs of processing power. Among the parallel 

architectures, one that has received special attention of the researchers is neural 

nets. 

A neural net is an architecture based on massive parallelism, interconec-

tion of many processing elements according to one topology and a learning rule. 

This technology has acquired great importance in the area of pattern recognition 

and many apllications in recognition of characters, images and voice have been de-

veloped. 

Another area of application of neural nets is signal processing. The cha-

racteristic of adaptability of neural nets makes them appropriate to the use of ap-

plications where the characteristics of the signal or the environment are variable or 

not completely known, like adaptive filters. 

The goal of this work is showing some applications of neural nets in signal 

processing. In the first part of the work applications of neural nets to filtering using 

different topologies and models of neurons have been implemented. These models 

are presented here with the results of these simulations. 

The second part consists of the application of a neural network model 

to a very specific problem, the separation of signals from combinations of these 

signals. The solution implemented was based in the algorithm proposed by Jutten 
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[JUT 87][HER 88]. This problem involves, besides the application of this algorithm, 

signal spectral analysis and reconstruction of the original signal from the components 

after the separation is accomplished. 

After describing the study of the algorithm which has been carried on, 

the work finishes with the proposal of a modification which would allow the enhan-

cement of its range of applications, namely, to the field of voice signal processing. 

The results of this other kind of application are consequently shown. 

KEYWORDS:Neural Nets, Computer Architecture, Signal Processing, DSP, Voice. 



1 INTRODUcA0 

A area de processamento de sinais vem se desenvolvendo muito nos tiltimos 

anos devido a diversos fatores, como o desenvolvimento de algoritmos para DSP, o 

aumento constante da capacidade de processamento e o desenvolvimento de hard-

ware dedicado para DSP. 

As duas principais aplicacoes de processamento digital de sinais sao analise 

espectral e filtragem. 0 desenvolvimento de diversos algoritmos de calculo de FFT 

foi urn passo importante na area de analise espectral. Urn avanco importante na 

area de filtragem de sinais foi o desenvolvimento de algoritmos adaptativos. 

No inicio da decada de 60, Bernard Widrow [WID 85] realizou pesquisas 

com filtros adaptativos desenvolvendo o algoritmo LMS, um algoritmo de ajuste que 

ainda hoje e utilizado e foi a base para o desenvolvimento de outros algoritmos de 

adapt acao. 

Hoje em dia e corrente o uso de algoritmos adaptativos, havendo aplicacoes 

ern que seu use e de importancia fundamental, como na equalizacao em modems de 

alta velocidade.Modems de alta velocidade so se tornaram viaveis corn a utilizacao 

de algoritmos de equalizacao adaptativa. Estes algoritmos podem ser implementados 

em software, utilizando processadores de DSP prograrniveis, mas ha uma tendencia 

para implementar tais algoritmos em silicio [SAN 90]. 

Paralelamente ao desenvolvimento da area de processamento de sinais, fo-

ram se desenvolvendo pesquisas na area de redes neurais, que sao arquiteturas mas-

sivamente paralelas corn elementos de processamento simples. No inicio da decada 

de 60 foi desenvolvido um intenso trabalho nesta area por pesquisadores como Mc-

Culloch, Rosenblatt e outros, ate que Minski e Papert [MIN 69] apontaram falhas 

nos modelos, ate entao utilizados. Isto provocou uma reducao no interesse pelas 

pesquisas na area. 

17 
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No infcio da decada de 80, corn o desenvolvimento de novos algoritmos 

adaptativos e o aumento da capacidade de processamento houve urn recrudescimento 

nas pesquisas na area. 

Processamento adaptativo de sinais e a aplicacao de algoritmos adap-

tativos ao processamento de sinais. Diversas topologias de redes neurais utilizam 

algoritmos desenvolvidos para utilizacao em filtros adaptativos ou algoritmos deri-

vados destes. Filtros adaptativos possuem as caracterfsticas de uma rede neural, 

numerosos elementos simples de processamento interconectados segundo uma deter-

minada topologia tendo uma regra de aprendizagem. 

As redes neurais normalmente estao associadas a reconhecimento de padroes 

como voz ou caracteres, havendo algumas pesquisas na aplicacao de redes neurais 

filtragem de sinais. 0 objetivo deste trabalho a apresentar as topologias e os algorit 

mos adaptativos mais utilizados na area de processamento de sinais e sua aplicacao 

a diversos problemas de filtragem. 

Esta monografia e dividida em 8 capftulos dos quais esta introducao 

o primeiro, e no ultimo sao apresentadas as conclusoes tiradas no decorrer deste 

trabalho. 

0 capitulo 2 apresenta urn rapido overview da area de processamento de 

sinais, algumas aplicacoes e as tecnicas utilizadas neste trabalho. 

No capitulo 3 sacs apresentadas as redes neurais, alguns conceitos basicos 

da area, a evolucao histOrica e sao vistos em urn grau maior de detalhe as topologias 

e algoritmos mais utilizados . 

0 capitulo 4 descreve a area de filtros adaptativos. E apresentado o 

funcionamento de alguns filtros adaptativos, algoritmos adaptativos utilizados corn 

enfase maior no LMS e como exemplo os resultados obtidos na utilizacao de alguns 

filtros adaptativos na remocao de mid°. 
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No capitulo 5 é descrito o algoritmo de separacao de sinais desenvolvido 

por Jutten e que foi o ponto de partida deste trabalho. 

No capitulo 6 sao avaliadas algumas caracteristicas de sinais de voz que 

afetam o funcionamento do algoritmo descrito no capitulo 6. Tambem descritas 

algumas alteraciies no algoritmo original visando sua aplicacao a sinais corn uma 

distribuicao de amostras nao uniforme, entre os quais os sinais de voz. 

No capitulo 7 é apresentado o problema de separacao de sinais em mistu-

ras convolutivas, como normalmente ocorre em aplicacoes reais. Sao apresentadas as 

solucoes adotadas nos diversos problemas encontrados e os resultados das simulacoes. 
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2 PROCESSAMENTO DE SINAIS 

Neste capitulo é dada uma visa° geral do campo de processamento de 

sinais. Sao apresentados alguns conceitos basicos em processamento de sinal ne-

cessarios a compreensao do resto do trabalho, bem como as tecnicas de filtragem e 

analise espectral utilizadas. 

2.1 Processamento Digital de Sinais 

Processamento digital de sinais é a area da engenharia que objetiva ana-

lisar ou alterar as caracteristicas de sinais. Suas principais areas, interrelacionadas, 

sao analise espectral e filtragem digital. Apesar de conceitos como transformada Z 

e analise de Fourier serem conhecidos ha bastante tempo, somente na decada de 60, 

corn a utilizacao de computadores de grande porte, estes conceitos passaram a ser 

aplicados em processamento digital de sinais. 

Hoje em dia, processamento digital de sinais tem aplicacoes em pratica-

mente todas as areas da ciencia [TEX 86], entre elas : 

-Area medica : Monitoracao de pacientes, ultra-som, ferramentas de 

diagnostic° e monitoracao fetal. 

misseis. 

lizacao. 

-Militar : Radar, sonar, processamento de imagens e direcionamento de 

-TelecomunicacOes : Modulacao/demodulacao, cancelamento de eco, equa- 

-Indlistria : Controle numeric°, robOtica. 



2.2 Sinais 

A palavra sinal vem do latim signum que significa signo ( ou simbolo ). 

Um sinal e uma entidade que carrega informacao, como uma seqiiencia de simbolos, 

uma funcao ou uma variavel [BEN 70]. Sinais aparecem em todas as areas da ciencia 

e engenharia. Sinais de voz, registros sismicos, registros biomedicos, sinais de radar, 

sao exemplos de sinais corn que a ciencia trabalha. Estes sinais podem ser classi-

ficados , segundo suas caracteristicas, em duas classes : sinais analOgicos e sinais 

digit ais. 

Sinais analOgicos sao sinais que operam no tempo continuo, como urn sinal 

de voz em uma linha telefonica, enquanto que sinais digitais operam em instantes 

discretos de tempo. Urn exemplo de sinal digital e o mimero de carros que entra 

em um estacionamento a cada 5 minutos. 0 termo digital tambem significa que 

o conjunto de valores que o sinal pode assumir e limitado a valores discretos. As 

figuras 2.1 e 2.2 mostram urn sinal analogic° e urn sinal digital. 

Figura 2.1: Sinai analogic° de voz 

A figura 2.1 mostra urn sinal analogic° de voz e a figura 2.2 representa 

urn sinal de voz amostrado a cada 0.5 segundos. Existem diversas tecnicas para a 

conversao de sinais analOgicos para digitais. Urn sistema de computacao, devido em 

parte a forma discretizada corn que armazena os sinais, trabalha corn sinais digitais. 

UFRGS 
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Tempo 

Figura 2.2: Sinai de voz amostrado a cada 0.5 segundos 

2.3 Ruido 

Freqiientemente, em sistemas digitais e sistemas de comunicacao sao in-

troduzidos no sinal, durante a sua geracao, transmissao, recepcao ou processamento, 

outros sinais que distorcem o sinal original podendo ocasionar perda da informacao 

contida no sinal original. 

Estes sinais, fazendo uma analogia corn a actistica sao chamados generi-

camente de rufdo. 

Exemplos destes sinais sao intimeros: rufdo ambiente captado por senso-

res no processo de aquisicao de dados, o rufdo inserido por urn conversor A/D ou por 

um amplificador no processo de conversao ou, o rufdo introduzido no processo de 

transmissao de dados, devido a atenuacao da linha ou campos magneticos causados 

por descargas eletricas. 

Normalmente estes sinais sac) nao- deterministicos. Suas caracterfsticas 

nao sao conhecidas o suficiente que permita descreve-los e estao constantemente 

sendo alteradas. Nao e possfvel descreve-los mas apesar da falta de uma descricao 

completa, atributos estatfsticos do sinal podem ser obtidos da descricao estatistica 

do sinal. A remocao destes sinais indesejaveis e uma das funcoes da filtragem digital. 
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Nem sempre as caracteristicas do sinal que interfere sa"o desconhecidas. 

Ha situacoes em que a interferencia é gerada por um sinal conhecido, como o mid() 

de 60 Hz inserido por equipamentos atraves da fonte de alimentacao. Neste caso, 

algumas caracteristicas da interferencia, como fase e freqiiencia, sao conhecidas e 

praticamente constantes, o que facilita a identificacao e remocao da interferencia no 

sinal original. 

Uma outra situacao é aquela onde dois ou mais sinais interferem urn no 

outro, resultando em diferentes combinagoes dos mesmos. Isto ocorre em linhas 

bifilares em que o sinal em uma linha interfere na outra. 

2.4 Filtragem Digital 

Filtragem é o processo pelo qual o espectro de freqiiencia de urn sinal pode 

ser modificado de acordo corn uma especificacao desejada. Esta alteragao no sinal 

pode ser a atenuacao ou amplificacio de uma faixa de componentes, o isolamento 

ou a remocao de uma determinada componente. 

A filtragem digital é, ao lado da analise espectral, a area onde ocorre a 

maior utilizacao de processamento digital de sinais. 0 emprego de filtros digitais 

para processamento de sinais possui diversas vantagens sobre os filtros analOgicos. 

A principal delas é a flexibilidade. As caracteristicas de um filtro digital podem ser 

facilmente reprogramadas, fazendo corn que o mesmo filtro possa ser utilizado nas 

mais variadas aplicaciies. 

Alem desta vantagem, um filtro digital tern as vantagens normalmente 

associadas aos sistemas digitais como alta confiabilidade, alta precisao e tolerancia 

nao critica dos componentes [TEX 86]. 

Por outro lado, a natureza quantizada dos sinais e o mimero finito de 

coeficientes do filtro digital acarreta erros de precisao. Estes erros podem ser intro- 
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duzidos no processo de amostragem e conversao A/D, devido ao tamanho finito da 

palavra utilizada, ou devido a arredondamentos nas operacoes ou, ainda, devido ao 

tamanho finito dos coeficientes. 

Ate ha pouco tempo o custo era uma desvantagem dos filtros digitais. 

Corn o progresso das tecnicas de integracao deixou de ser uma desvantagem, havendo 

atualmente processadores de dsp programaveis, como a familia TMS320 da Texas, 

que, oferecendo instrucees especificas para filtragem adaptativa e calculo de FFT, 

[TEX 86a] tornaram possfvel o processamento em tempo real de aplicacoes que, ate 

pouco tempo atras, eram inviaveis. 

Filtros digitais podem ser programados em computadores ou implemen-

tados em hardware, atraves do use de componentes discretos ou processadores dedi-

cados. Neste trabalho, diversos filtros foram programados em computadores. Estes 

filtros sao descritos nos capItulos 4 a 7. 

2.5 Classificacao de filtros digitais 

Um filtro digital e urn sistema linear, invariante no tempo,cujo compor-

tamento pode ser descrito pela seguinte relacao de entrada saida: 

Yn = E Xn-k k 

k=—oo 

onde X n  e Yn  sao, respectivamente, o sinal de entrada e o sinal de saida 

e Hk ea resposta do sistema ao impulso. 

Quando a seqiiencia lin  tern urn ntimero finito de termos diferentes de 

zero o sistema e dito ter uma resposta finita ao impulso (FIR), caso contrario e dito 

que o sistema tern uma resposta infinita ao impulso (IIR). 
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Se os coeficientes Hn  sao iguais a zero para n < 0 diz-se que o sistema é 

causal ou fisicamente realizavel. 

Uma outra forma de descrever o comportamento de urn filtro é 

L 

Yn = E AkXn-k — BkYn-k 
k=0 
	

k=1 

onde Xn  é o sinal de entrada, Yn  a saida e A0  ... An, e B1  . . . Bn  sao 

constantes que determinam as caracterfsticas do sistema. 

Filtros digitais podem ser classificados em recursivos ou nao-recursivos. 

Se pelo menos urn dos coeficientes Bk é diferente de 0, a saida do filtro depende de 

uma saida anterior. Neste caso o filtro é dito recursivo. Se, por outro lado, todos os 

coeficientes Bk sao iguais a zero, a saida do filtro depende unicamente da entrada. 

Neste caso o filtro é dito nao recursivo. 

A funcao de transferencia de urn filtro Ilk) recursivo torna- se entao 

M 
Yn  = E AkXn-k 

kr--0 

que caracteriza urn filtro FIR. 

Ate o desenvolvimento dos algoritmos de FFT, acreditava-se que a imple-

mentacio de filtros FIR era inviavel, devido ao mimero de componentes necessarios 

a urn filtro FIR, para se aproximar de filtros HR. A eficiencia dos algoritmos de 

FFT, possibilitando a convoluca'o rapida, com longas seqiiencias, tornou os filtros 

FIR competitivos corn os filtros HR. 

A decisao de utilizar urn filtro FIR ou urn IIR depende da aplicagao. 

Entre as vantagens dos filtros FIR podemos citar, segundo [RAB 751: 
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• Filtros FIR corn fase linear sao facilmente projetiveis. Este tipo de filtro 

importante em aplicacoes onde a dispersao da freqiiencia devido a fase nao linear 

prejudicial, como por exemplo, processamento de voz e na transmissao de dados. 

Urn filtro corn fase linear causa no sinal apenas urn atraso no tempo. 

• A implementacio eficiente de filtros FIR pode ser feita tanto de forma 

recursiva quanto nao-recursiva. 

• Filtros FIR realizados nao recursivamente, isto é, por convolucao direta, 

sao sempre estaveis. 

Por outro lado, pode-se dizer, entre as desvantagens de filtros FIR, que o 

atraso inserido pelo filtro nem sempre a um ntimero inteiro de amostras. Isto pode 

acarretar problemas em algumas aplicacoes de processamento de sinal. 

2.6 A Transformada de Fourier 

Uma operacao da maxima importancia em processamento de sinais e o 

calculo da transformada de . Fourier de uma dada funcao ou sinal. 

Uma funcao pode ser representada por uma serie de funcoes ortogonais 

entre si. Exemplos de funcOes ortogonais sao as funcOes trigonometricas, as funcoes 

exponenciais, os polinOmios de Legendre e os polinOmios de Jacobi. 

A figura 2.3 mostra a representacao de uma funcao retangular por funciies 

ortogonais [LAT 79j. A funcao retangular pode ser aproximada pela serie f (t) = 

(sin t + ssin 3t + ssin 5t + 7  sin 7t ...). A figura mostra a aproximacio da funcao 

corn 1, 2, 3 e 4 termos respectivamente. 

A representacao de uma funcao, em um certo intervalo, por uma corn-

binacao linear de funcoes ortogonais entre si é chamada representacao em serie de 

Fourier da funcao. Assim, se as funcOes ortogonais sao os polinOmios de Legendre, 
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Figura 2.3: Aproximacao de funcao retangular por funcoes ortogonais 

temos a serie de Fourier-Legendre; para funcoes trigonometricas, temos a serie tri- 

gonometrica de Fourier e, para funcoes exponenciais, a serie exponencial de Fourier. 

Uma expansao em serie de Fourier, de uma funcao periOdica, equivale a 

decomposicao da funcao em termos de suas componentes de varias freqiiencias. A 

transformada de Fourier dada pela equacao 2.1 e uma ferramenta que decompoe um 

determinado sinal nas suas componentes exponenciais. 

F(w) = fe: f 	dt 	 (2.1) 

A funcao F(w), tambem chamada funcao de densidade espectral, repre-

senta as amplitudes relativas das varias componentes de freqiiencia. 

E possfvel, a partir da funcao F(w), obter a funcao f(t) pela equacao 

2.2. Esta equacao e conhecida como transformada inversa de Fourier. Em [LAT 79] 

encontram-se mapeadas diversas funcOes e suas respectivas transformadas. 
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f(t)  T1r J F (w)e2" dw 
	

(2.2) 

2.7 Propriedades da Transformada de Fourier 

A transformada de Fourier de uma funcao f (t) descreve a funcao em ter-

mos de suas componentes exponenciais de v6rias freqiiencias, associando uma funcio 

no domfnio freqiiencia F(w) a funcao f(t). Existem uma serie de propriedades que 

relacionam operacoes sobre um sinal no domfnio tempo, a operacoes no domfnio 

freqiiencia. E importante conhecer estas propriedades uma vez que, muitas vezes, 

uma operacao sobre urn sinal, no domfnio tempo, tern uma operacao mais simples 

associada no domfnio freqiiencia. As propriedades serao apresentadas e aquelas que 

forem importantes para este trabalho serao explicadas. A demonstracao de tais 

propriedades, explicacos mais detalhadas e exemplos podem ser encontradas em 

qualquer livro basic() de DSP [OPP 75]. 

1. Propriedade de Simetria - Se 

f (t) 4-> F(w ) 

entao 

F (t) 4-> 2r f (-w) 

2. Propriedade de Linearidade - Se 

fi(t) H  Fi(w) 

f2(t) 4-4 F2(w) 

UFO GS 
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entao para quaisquer constantes al e a2 

aifi(t) + a2f2(t) 4-4 aili(w) + a2F2(w) 

3. Propriedade de Escalonamento - Se 

f (t) 4--+ F(w) 

entao para uma constante real a 

f(at)4- —1  F( -) 
lal 	a 

4. Propriedade de Deslocamento em Frequencia - Se 

f (t) 4- F(w) 

entao 

f (t)0" i  4-* F(w - wo ) 

5. Propriedade de Deslocamento em Tempo - Se 

f (t) 4-* F(w) 

entao 

f (t - t o ) 4-* F(w)e_ 3'° 

6. Diferenciacao e integracao em Tempo - Se 

f (t) 4-* F(w) 

entao 

41f 4-* (jw)F(w) 
St 



e 

	

f (7)6 	— f. 	T 	• 3W

F (w) 

7. Diferenciacao em Freqiiencia - Se 

f (t) 4-4 F (w) 

entao 
dF 

— jt f (t) H dw  

8. Convolucao em Tempo - Se 

fi(t) <a Fi(w) 

MO 4-4  F2(w) 

entao 

fl(t) * f2(t) 4-* Fi (w)F2 (w) 

9. Convolucao em Freqiiencia - Se 

fi(t) H Fi(w) 

f2(t) H F2(w) 

entao 

n(t)h(t) 4-4 2g [Fi(w)*12( 

0 operador * nas duas tiltimas propriedades e chamado !e operador de 

convolucao. Dadas duas funcoes fi (t) e f2 (t), a convolucao (1 1) por f2 (t) e a 

integral 

f (t) 	f (T) f 2 (t - r)dr 

30 
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A operacio de convolucao tern vasta aplicacao em DSP e e facilmente implementavel 

por software. A explicacio do significado fisico da operacio de convolucio pode ser 

encontrada em [LEZ 89]. 

2.8 A transformada rapida de Fourier 

0 campo de aplicacao da transformada de Fourier em DSP e muito vasto. 

A analise espectral e o projeto de filtros, para citar as duas maiores areas de a,plicacio 

de DSP, envolvem largamente o use do calculo da transformada discreta de Fourier, 

ou DFT. Isto torna necessario o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes para 

o calculo da DFT. Ao conjunto destes algoritmos di-se o nome de transformada 

rapida de Fourier (FFT). 

Neste trabalho, o calculo da DFT de urn sinal foi utilizado em diversas 

ocasiCies. Na analise espectral de um sinal, apcis processado para analise dos resul-

tados, no calculo dos coeficientes dos filtros utilizados na filtragem dos sinais de voz 

e na decomposicao dos sinais de voz para aplicacao do algoritmo de separacao. 

0 algoritmo utilizado neste trabalho, para calculo da DFT, faz parte 

de uma familia de algoritmos chamados radix 2 e pode ser encontrado corn outros 

algoritmos, assim como uma comparacao entre eles, em [BLA 85] e [RAB 75]. 



3 REDES NEURAIS 

Neste capitulo sao apresentados alguns conceitos basicos da area de redes 

neurais, a evolucao histOrica da area e as topologias mais importantes, corn especial 

enfase nas topologias utilizadas em processamento de sinais. 

3.1 Generalidades 

Nas tiltimas decadas muito tern-se estudado o cerebro, buscando compre-

ender seu funcionamento e obter modelos computacionais que emulem algumas de 

suas caracteristicas. Estes estudos tern resultado em modelos cada vez mais corn-

plexos. Hoje sabe-se que o cerebro e formado por uma grande quantidade ( da 

ordem de 10 11  ) de elementos relativamente simples e corn urn tempo de resposta da 

ordem de milisegundos, enquanto que, em urn computador, este tempo e da ordem 

de nanosegundos. Mesmo assim, apesar do tempo de resposta superior, o cerebro 

humano e mais eficiente ern determinadas tarefas. 

Uma destas tarefas e o reconhecimento de padriies, sejam sinais de audio 

ou imagens. Ainda nao se dispoe, dentro do estado atual da tecnologia, de programas 

capazes de reconhecer uma imagem corn a eficiencia de um ser humano. Outra tarefa 

em que o cerebro humano ainda supera os computadores e reconhecimento da fala. A 

quantidade de processamento necessario para reconhecimento de voz continua, corn 

vocabulario ilimitado e independente do locutor e tal que, no estado tecnolOgico 

atual, esta tarefa e praticamente impossivel [KOH 88a], no entanto, uma crianca 

capaz de executa-la. A explicacao para isto reside no paralelismo massivo que ocorre 

no cerebro. 
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A partir destes estudos foram desenvolvidos modelos computacionais ba-

seados em numerosos elementos simples de processamento, conectados segundo di- 
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versas topologias e corn regras de aprendizagem variadas. Estes modelos sao cha-

mados de redes neurais. 

Para entender-se o funcionamento de uma rede neural e conveniente 

observar-se de perto o funcionamento de seu elemento basico de processamento, 

o neuronio. 

0 modelo de neuronio utilizado em redes neurais e basicamente urn dispo-

sitivo com diversas entradas, cada entrada tendo urn peso a ela associado. Quando 

este peso e positivo, diz-se que a entrada e excitatOria, quando e negativo diz-se que 

a entrada e inibitOria. E calculada a soma ponderada destas entradas e a esta soma 

aplicada uma funcao, podendo, em alguns modelos, ser subtraido urn offset desta 

soma antes da aplicacao da funcao. 

Esta funcio pode ser uma funcao de transferencia linear ou uma funcao 

nao-linear, como urn hard limiter ou uma sigmOide. A saida do neuronio e o resultado 

da aplicacao desta funcao. 

Uma rede neural pode ser descrita por tres fatores: o modelo de neuronio 

utilizado, o ntimero de neurOnios e sua interconexao e a regra de aprendizado da 

rede. 

Na maior parte das redes os neurOnios sao agrupados em camadas, po-

dendo uma rede conter desde uma camada como a rede de Hopfield ate tres ou mais 

camadas, como o perceptron multicamada. Normalmente, a saida de urn neuronio 

em uma camada e conectada as entradas de todos os neurOnios do proximo nivel. 

A figura 3.1 mostra urn perceptron de tres camadas corn as interconexOes entre as 

camadas. 

Alem da conexao entre as saidas de uma camada e a prOxima, algumas 

redes como a rede de Hopfield e a rede de Hamming utilizam ligacoes entre neurOnios 

da mesma camada. A figura 3.2 mostra uma rede de Hopfield e suas interconexoes. 
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Salda 

Figura 3.1: Rede multi-camada 

Atualmente, a area de maior aplicacdo de redes neurais e o reconheci-

mento de padr -oes. Isto se deve, em parte, a capacidade que as redes neurais tern de 

memorizar diferentes classes de entrada e, uma vez treinadas, identificar padroes que 

pertencam as classes memorizadas ou classificar padrees que the sej am apresentados. 

Por exemplo, pode-se ter uma rede neural que receba como entrada uma 

matriz de bits de tamanho 5 x 7 representando urn digit() de 0 a 9 e, na safda, 

Saida 

Entrada 

Figura 3.2: Topologia da rede de Hopfield 
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gere o cOdigo ASCII do caracter em 7 bits. Na fase de treinamento, esta rede 

recebera diversas matrizes de bits, representando os caracteres e a saida esperada 

para cada matriz. Isto e repetido quantas vezes for necessario para que a rede 

aprenda a reconhecer os caracteres. Uma vez treinada, ao ser apresentada uma 

matriz de bits representando um caracter, a rede apresenta na saida o cOdigo ASCII 

do caracter mais proximo aquele apresentado. Isto deve ocorrer mesmo que a entrada 

apresentada tenha sido distorcida. Esta aplicacao e analisada detalhadamente em 

[OSO 91]. 

A memOria da rede neural reside nos pesos associados as entradas em cada 

neurOnio. Na fase de treinamento ( ou, em alguns modelos de redes neurais, durante 

a operacao ), a cada apresentacao de um conjunto de entrada os pesos das entradas 

sao alterados de modo que a saida da rede se aproxime da esperada. Existem 

diversos algoritmos para este ajuste do pesos, na secao seguinte sao apresentados 

alguns destes algoritmos. 

0 aprendizado de uma rede neural pode ser supervisionado ou nao-

supervisionado. No aprendizado supervisionado, e apresentada um conjunto de 

entrada a rede e sua saida e comparada corn a saida esperada. A diferenca en-

tre a saida esperada e a saida obtida gera um sinal de erro que e utilizado no ajuste 

dos pesos. Este tipo de aprendizado exige urn conhecimento previo da saida esperada 

da rede e e o metodo mais utilizado no treinamento de uma rede neural. 

No aprendizado nao-supervisionado, a rede recebe os diversos conjuntos 

de entrada e cria as classes segundo a proximidade das diferentes entradas. Se a 

rede recebe entradas que nao pertencam a uma classe existente e criada uma nova 

classe. Exemplos de redes nao supervisionadas sao o ART de Carpenter e Grossberg 

e o modelo de Kohonen. 

Pode-se classificar os modelos de redes neurais segundo diversos criterios. 

Lippman [LIP 87] apresenta uma taxonomia onde redes neurais sac) classificadas se-

gundo o tipo de valores de entrada ( continuos ou discretos ) e o tipo de aprendizado. 
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Lawrence [LAW 90] utiliza o tipo de realimentacao e a linearidade ou nao da funcao 

de transferencia. 

3.2 HistOrico 

As pesquisas na area de redes neurais iniciaram em 1943,quando McCul-

loch e Pitts [McC 43] publicaram "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in 

Nervous Activity". Neste trabalho teorizam que todo fenOmeno psicolOgico pode 

ser analisado e compreendido em termos da atividade em uma rede de dispositivos 

lOgicos de dois estados e definem as caracteristicas basicas desta rede. 

Nesta rede, os pesos das sinapses sao fixos e definidos no momento da 

criacao da rede. Isto faz corn que a saida da rede seja funcao exclusivamente da 

entrada, independentemente das entradas anteriores. 

Em 1949, Hebb [HEB 49] propos urn modelo em que sugeria urn processo 

pelo qual os neurOnios que sao ativados juntos corn mais freqiiencia se reunissem em 

unidades chamadas "estruturas celulares". Para efetuar tal ligacao, os pesos das si-

napses sao atribuidos dinamicamente, de modo que as sinapses mais freqiientemente 

ativadas tern uma chance maior de serem ativadas novamente. 

Neste modelo aparece a ideia de uma rede corn capacidade para aprendi-

zado, onde o conhecimento adquirido pela rede residia nos pesos das sinapses. 

3.2.1 0 perceptron 

Baseado nos trabalhos de McCulloch e Pitts e nas ideias de Hebb, Ro-

senblatt [ROS 62] criou urn modelo, o qual chamou perceptron, que deu origem a 

uma vasta classe de outros modelos. 
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0 perceptron possui varias entradas, corn pesos diferenciados para cada 

entrada e uma funcao que, a partir da soma ponderada das entradas, decide se 

as entradas pertencem a uma determinada classe. Na figura 3.3 e mostrada uma 

representacao grafica do perceptron. 

Figura 3: Representacio grafica do perceptron 

A saida do perceptron e dada por, 

Y = fh (E co,X, — 0) 

onde, 

Xi  é a entrada i do perceptron, 

coi  e o peso da entrada 

0 e o offset subtraido da soma ponderada das entradas, 

fh  e a funcao limitadora 

As duas classes reconheciveis pelo perceptron podem ser separadas por 

urn hiperplano, sendo que, para o caso do perceptron corn duas entradas, este hi-

perplano torna-se a reta 
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— wo 	0 
X l = 

mostrada na figura 3.4. 

Figura,34r Separacao de classes por urn perceptron 

Tanto os pesos das entradas, quanto 0 sao adaptiveis por diversos al-

goritmos. 0 algoritmo original de adaptacao foi desenvolvido por Rosenblatt, que 

tambem provou que se as duas classes sao separaveis, o seu algoritmo de adaptacao 

converge e posiciona o hiperplano entre as duas classes. 

Se as classes nao sao linearmente separaveis, o algoritmo pode oscilar 

continuamente. Widrow [WID 85] alterou o algoritmo de Rosenblatt para encontrar 

a solucao de menor erro quadratic° neste caso. Este algoritmo e chamado de Widrow 

- Hoff, LMS ou delta rule. 

Ern 1969 Minsky e Papert publicaram urn trabalho, revisado em 1972 

[MIN 69], levantando diversas fragilidades do perceptron, de uma maneira tao pre-

cisa e completa que as pesquisas nesta area foram desestimuladas por varios anos. 

Uma das restricoes apontadas e que, apesar de o teorema de convergencia 

garantir a convergencia, ele nao diz nada a respeito do tempo que e necessario para 

isto ocorrer. 
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A objecao principal, entretanto, e em relacao a existencia de problemas 

nao solucionaveis pelo perceptron, os problemas em que as classes nao sao separaveis 

por urn hiperplano. 

Esta classe de problemas poderia ser resolvida por redes de perceptrons 

de mais de urn nivel. Com  urn ntimero suficiente de neurOnios numa rede de tres 

niveis e possivel identificar classes ern qualquer regiao de decisao. 

3.2.2 Perceptron Multinivel 

A ideia basica da rede neural de urn nivel e efetuar urn mapeamento da 

entrada para a saida. Apesar das redes de uma so camada terem demonstrado sua 

utilidade em diversas aplicacOes, existem restricoes a este mapeamento. 

Minsky e Papert fizeram urn estudo cuidadoso das condicoes em que uma 

rede e capaz de efetuar este mapeamento. A restricao mais forte em redes de uma 

camada e a sua incapacidade de efetuar mapeamentos que envolvam ou-exclusivo 

na relacao entrada-saida. A figura 3.5 ilustrara o problema: 

Para uma rede de urn nivel, ha quatro mapeamentos possiveis entre en-

trada e saida. A e B sao os componentes binarios do vetor de entrada e os rnimeros 

nas arestas sao os pesos destas componentes. 0 circulo maior e urn somador corn 

um hard limiter. Se o somatOrio ponderado das entradas for maior que o seu valor 

de disparo (threshold) a saida sera igual a urn, caso contrario sera igual a zero. 

Minsky e Papert demonstraram que o mapeamento da figura 3.6, assim 

como outros mapeamentos semelhantes, nao sao possiveis de serem implementados 

corn uma rede de uma camada. 

Tambem foi demonstrado que, se existe uma camada intermediaria de 

elementos entre a entrada e a saida, corn um ntimero suficientemente grande de ele- 
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Figura 3.5: Mapeamentos para rede de urn nivel 

mentos, e possivel fazer urn mapeamento da entrada para esta camada intermediaria 

e urn mapeamento desta para a saida. 

A figura 3.7 mostra uma solucao para o problema do ou- exclusivo utili-

zando uma camada intermediaria de um elemento. 

0 mimero de camadas intermediarias pode ser maior que urn. Cada 

camada e uma representacao interna diferente do conjunto de entrada. Tanto o 
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Figura 3.7: Rede de dois niveis 

mimero de camadas intermediarias quanto o ntimero de elementos por camada in-

termediaria dependem do rnimero de elementos da entrada e do mapeamento que se 

deseja efetuar. 

Na rede de uma camada, o ajuste dos pesos das conexoes nao oferecia 

dificuldades, pois tinha-se o erro na saida e poder-se-ia calcular a parcela do erro 

devida a cada entrada e ajustar os pesos. Havia algoritmos para fazer este ajuste 

como o LMS ou o perceptron convergence procedure [ROS 62]. 

Ja na rede multinfvel, o problema nao e tao simples. Pode-se calcular o 

erro na Ultima camada, mas nao nas camadas intermediarias. A falta de urn algo-

ritmo eficiente para ajuste de pesos em redes multi-nivel, desestimulou as pesquisas 

corn o perceptron durante varios anos, levando os pesquisadores a procurar areas 

mais promissoras. 

0 desenvolvimento recente de algoritmos para estas redes como o back-

propagation [RUM 85] trouxe urn novo interesse as pesquisas corn perceptrons multi-

nivel. Este algoritmo, desenvolvido por Rumelhart em 1980 e uma generalizacaos 

do delta rule para redes multi nivel. 
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3.2.3 0 algoritmo de backpropagation 

A aplicacao do algoritmo de backpropagation exige que a funcio de disparo 

do neuronio sej a continua, monOtona crescente e assintoticamente se aproxime de urn 

valor fixo. Uma funcao bastante utilizada em redes multi-nivel e a funcio sigmoidal 

1  
F(x) = 1 + e - (r+T) 

onde T e urn valor de threshold e cuja curva esti mostrada na figura 3.8. 

Figura 3.8: Funcao sigmoidal 

A operacao da rede e simples. A cada camada e calculada, para cada 

neuronio, a soma ponderada de suas entradas e aplicada a funcio de disparo, gerando 

a saida do neuronio. A saida de urn nivel e a entrada do nivel seguinte e isto 

repetido, ate o ultimo nivel. 

Na fase de treinamento da rede, a saida da Ultima camada e comparada 

com a saida esperada e e gerado urn sinal de erro. A partir deste erro ( diferenca 

entre saida esperada e saida calculada ) e calculada a contribuicao de cada neuronio 

da camada anterior no erro total e, baseado nesta contribuicao, sOo calculados os 

novos pesos dos neuronios deste nivel. 

0 ajuste dos pesos a feito de maneira analoga ao ajuste implementado 

pelo LMS e e dado pela expressao 

14/. = 	+ 
PCP 

/3eX 
(3.1) 



onde 

Wn  - Vetor de pesos do neuronio sendo ajustado 

- Constante de adaptacao ( 0 < /3 < 1 ) 

X - Vetor de entrada da camada sendo ajustada 

- Erro na saida da camada 

Na camada de saida, o erro e simplesmente a diferenca entre a saida 

obtida e a saida desejada. Este erro é propagado para as camadas intermediarias de 

modo que o erro no i-esimo neuronio de uma camada intermediaria e dado por 

Ei = 7(0 * [E( 14/  * Ei )] 
j=1 

onde 

Wt, - Peso da conexao do neuronio i corn o neuronio j da prOxima camada. 

E.; - Erro na saida do neuronio j 

P(i) - Derivada da funcao de ativacao da entrada do neuronio. 

0 erro propagado a camada intermediaria a entao aplicado na equacio 

3.1, para gerar o novo vetor de pesos de cada neuronio da camada intermediaria. 

Este procedimento e repetido ate o ajuste de pesos da camada de entrada, quando 

apresentado urn novo padrao e o processo e reiniciado. 

0 algoritmo nao garante encontrar a resposta correta, mas ja existem 

diversas aplicacoes bem sucedidas e atualmente esta a uma das topologies mais 

pesquisadas. Entre as aplicacos de perceptrons multi-nivel pode-se citar a sIntese de 

voz [SEJ 86], a filtragem de sinais de audio [KLI 89] e a filtragem de sinais de sonar 

[DOW 89]. 
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3.2.4 0 Adaline 

Poucos meses apOs Rosemblatt publicar o perceptron convergence proce-

dure [ROS 62], Bernard Widrow e Ted Hoff da Universidade de Stanford descreveram 

outro procedimento de ajuste de pesos para redes de uma camada, o qual chamaram 

de delta rule ou LMS (Least Mean Square). 

Widrow aplicou seu metodo de ajuste de pesos a filtros adaptativos for-

mados por uma elemento chamado Adaline ( Adaptive Linear Element). Devido 

importancia do Adaline e do LMS em processamento de sinal, eles serao vistos em 

detalhes no capftulo 4. 

Posteriormente Widrow utilizou Adalines em configuracoes multi-camada 

que chamou de Madalines[WID 88]. Estes dispositivos eram compostos de uma 

camada de Adalines com as safdas conectadas a urn dispositivo logic() como urn 

AND ou um OR. A figura 3.9 mostra urn Madaline formado por 2 Adalines e urn 

AND na segunda camada. 

X0.+1 
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X 1 

X2 

Saida 

Figura 3.9: Madaline de duas camadas 

Nos primeiros modelos apenas os pesos da camada de entrada eram adap-

tativos, o threshold das funcOes lOgicas era fixo. UFRGS 
INSTITUTO LY: INFORMATICA 
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A utilizacao do algoritmo de backpropagation nao e possivel em redes 

multi-camada de Adalines devido ao hard limiter neles utilizado. Recentemente 

Widrow [WID 88] desenvolveu urn algoritmo de adaptacao de redes multi-camada de 

Adalines corn fur-10es hard limiter. Este algoritmo era uma extensao do algoritmo de 

adaptacao original do Madaline e foi chamado MRII(Madaline Rule II). Alem desse 

algoritmo desenvolveu tambem urn algoritmo para Madalines corn funcao limitadora 

sigmoidal que chamou de MRIII. 

3.2.5 A rede de Hopfield 

Em 1982 Hopfield [HOP 82] propos urn modelo de rede para ser utilizado 

como memoria associativa. As caracteristicas de seu modelo sao N neuronios corn 

nao- linearidades hard limiter e entradas e safdas binarias corn -1 ou +1. A safda de 

cada neuronio e ligada a entrada dos outros neuranios corn pesos conforme a figura 

3.2 Na inicializacao, os pesos das entradas sao definidos pela seguinte expressao, a 

partir das classes que devem ser memorizadas 

EY -1  0 xi 	i W=;  — 
0 	 i=j , o < 	< m-1 

onde 

Wi3  - Peso da conexao do nodo i ao nodo j 

M - Ntimero de classes a serem memorizadas 

S - Classe que esta sendo memorizada 

X,ts - bit i do padrao da classe S 
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ApOs inicializada a rede, o padrao a ser reconhecido e apresentado e 

calculada iterativamente a saida da rede pela expressao 

1  ui (0) = xi  0<i<N-1 

ui (t + 1) = Th[Eliv_7) 1 Wijui(t)] 0 < i, j < M —1 

onde 

ui (t) - Saida do nodo i no tempo t 

N - Tamanho da palavra de entrada ( 'Amer() de neurOnios ) 

Wiz - Peso da conexao do nodo i ao nodo j 

fh  - Funcao hard limiter na saida do nodo 

Apos algumas iteracOes a rede converge para uma das classes definidas no 

infcio. Hopfield demonstrou que esta rede converge, quando os pesos sao simetricos, 

mesmo quando sao utilizadas nao linearidades semelhantes a sigmoide. 

A rede de Hopfield apresenta duas limitacoes. A mais importante refere-

se ao ntimero de classes que podem ser reconhecidas pela rede, nao podendo este 

ntimero exceder 0.15 vezes o mimero de neurOnios da rede. Ao se tentar armazenar 

niimero maior de classes na rede, ela pode convergir para uma outra classe nao 

definida. A outra limitacao da rede e em relacao a classes que compartilham muitos 

bits em comum. Neste caso, pode ocorrer que a rede convirja para uma outra classe. 

Este problema pode ser eliminado por uma ortogonalizacao previa das entradas. 

A rede de Hopfield originalmente era utilizada corn valores binarios de 

entrada mas, nos tiltimos anos, tern crescido muito o ntimero de aplicacoes da rede 

de Hopfield continua em processamento de sinais. A aplicacao descrita no capitulo 

5 deste trabalho utiliza uma rede de Hopfield continua para separacao de sinais. 



3.2.6 A rede de Kohonen 

Nas redes vistas ate agora o aprendizado e supervisionado. Ha uma fase 

de treinamento onde a saida da rede e confrontada corn a saida esperada e a diferenca 

das saidas gera urn sinal de erro utilizado no ajuste da rede. Ha algumas aplicacOes, 

entretanto, em que nao se tern a saida desejada. Um exemplo de aprendizado nao 

supervisionado e encontrado nos recem-nascidos. A capacidade de focalizar urn 

objeto nao e inata nos seres humanos. Ao nascer um bebe ye de maneira difusa, mas 

em questao de dias, sem referencia nenhuma, ele aprende a focalizar objetos.Uma 

classe de redes que implementam aprendizado nao supervisionado sao os mapas 

auto-organizados de Kohonen, desenvolvidos por Teuvo Kohonen da Universidade 

de Helsinki[KOH 88]. 

0 trabalho de Kohonen e baseado na organizacao das celulas nervosas no 

cortex auditivo. A distribuicao das celulas no cortex e relacionada corn a frequencia 

de audio que mais estimula o neuronio. Esta distribuicao, apesar de ser em parte 

geneticamente pre-determinada, e em parte aprendida. Kohonen apresenta urn al-

goritmo para auto-organizacio de neuronios de comportamento semelhante ao que 

ocorre no cortex. 

Uma rede de Kohonen e uma rede bidimensional de uma camada, onde 

cada neuronio e conectado aos neuronios vizinhos conforme mostra a figura 3.10 

Inicialmente, sao atribuidos pesos aleatOrios as entradas dos neuronios. 

Cada neuronio recebe o vetor de entrada e calcula a distancia entre seu vetor de 

pesos e o vetor de entrada. 0 neuronio que tiver o vetor de pesos mais prOximo ao 

vetor de entrada e o unico neuronio que apresentara, uma saida e, juntamente corn 

os neuronios vizinhos, sera o iinico a ter seus pesos ajustados pela expressao 
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Wn = W.-1 + cf(X — 
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Entradas 

Figura 3.10: Rede de Kohonen 

onde W é o vetor de pesos, X é o vetor de entrada e a é uma constante de adaptagao. 

Ao contrario das redes anteriores em que, a cada passo do treinamento, todos os 

neuronios tinham seus pesos ajustados, nos mapas auto-organizados os neuronios 

competem pelo privilegio de aprender. ApOs algumas centenas de apresentac5es de 

vetores de entrada a rede, a distribuica'o dos vetores de entrada sao mapeados nos 

pesos dos neuronios da rede, sendo os neuronios agrupados em classes representando 

as classes de entrada. Uma vez que a rede tenha as classes de entrada mapeadas nos 

neuronios a apresentacao de urn novo vetor de entrada fara corn que urn neuronio 

daquela classe seja disparado. 

3.2.7 A Teoria da Ressonasncia Adaptativa 

A Teoria da Ressonancia Adaptativa foi desenvolvida por Gail Carpenter 

e Stephen Grossberg [CAR 83] e é uma tentativa de resolver o classic° problema 

de estabilidade-plasticidade, ou seja, como é possivel a urn sistema poder adqui-

rir novos conhecimentos (plasticidade) sem que perca o conhecimento ja adquirido 

(estabilidade). 
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No desenvolvimento desta teoria Carpenter e Grossberg criaram duas 

series de modelos, que chamaram ART1 e ART2, que implementam classificadores 

nao supervisionados. As redes ART1 trabalham corn entradas binari4s e as redes 

ART2 trabalham corn entradas analOgicas. A topologia de uma rede ART pode ser 

vista na figura 3.11 

X 
	 x2 

Figura 3.11: Topologia da Rede ART 

As redes ART tern duas camadas de neurOnios e a camada de saida 

completamente conectada a de entrada, em ambos os sentidos e cada neuronio da 

camada de saida representa uma classe de entradas. Ao ser apresentado urn padrao 

de entrada, e calculado urn valor de disparo em cada neuronio da camada de saida, 

a partir da distancia entre a entrada e a classe armazenada neste neuronio e 

selecionado o neuronio mais proximo. As conexoes laterais na camada de saida sao 

utilizadas para implementar inibicao lateral, que garante que apenas urn neuronio 

da saida sera selecionado. 

Se a distancia entre a entrada apresentada e a classe do neuronio sele-

cionado for menor que urn valor de threshold, valor esse entre 0.0 e 1.0, parametro 

da rede, esse neuronio representa o padrao de entrada e e ativado, caso contrario, 

UFRGS 
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urn novo neuronio, que ainda nao contenha uma classe recebe o padrao de entrada 

criando uma nova classe. 

3.2.8 Estado atual 

0 objetivo deste capitulo foi apresentar os principais modelos de redes 

neurais e dar uma visa° do historic° da area, tendo sido propositalmente deixados 

de lado diversos modelos como as MemOrias Associativas Bidirecionais de Kosko 

[KOS 87], a Maquina de Boltzmann de Hinton [HIN 84] ou a rede de Hamming 

[LIP 87] por considerar que as redes descritas bastam para ilustrar os conceitos 

de redes neurais aqui apresentados. Atualmente existem dezenas de modelos de 

redes neurais e novos modelos estao sendo continuamente desenvolvidos. Urn le-

vantamento mais completo das redes neurais existentes pode ser encontrado em 

[SIM 90][CAU 87]. 
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4 PROCESSAMENTO ADAPTATIVO DE 
SINAIS 

Ao se projetar urn sistema para processamento de sinais, deve-se levar ern 

conta tanto as caracteristicas originais do sinal quanto as caracteristicas do meio, 

quando este afetar as caracteristicas do sinal. 

Pode ocorrer que as caracteristicas de ambos sejam bem conhecidas e 

imutaveis, ou que a funcao a ser executada pelo sistema independa das variacoes de 

urn e outro. Neste caso o projeto do sistema a mais simples, pois suas caracteristicas 

nao mudam corn o tempo. 

0 que normalmente ocorre, entretanto, e que o comportamento do meio 

nao e bem conhecido ou varia corn o tempo. 0 projetista defronta-se entao corn dugs 

opcoes. A primeira e projetar urn sistema cujos parametros sejam fixos de modo a 

obter o melhor resultado medio possivel. A segunda opcao e projetar o sistema de 

modo que ele possa adaptar -se a variacoes das caracteristicas do meio e do sinal. 

Nesta segunda opcao reside o contetido deste trabalho. 

Urn sistema corn a capacidade de modificar suas caracteristicas de modo 

a obter uma performance melhor e chamado sistema adaptativo. 

Nos tiltimos 15 anos, tecnicas adaptativas estao sendo cada vez mais uti-

lizadas devido ao desenvolvimento de algoritmos adaptativos e hardware que pos-

sibilite a implementacao de tais algoritmos. No campo dos algoritmos adaptativos 

pode-se destacar o LMS de Bernard Widrow [WID 85] e o Back Propagation de 

Rumelhart [RUM 85]. No hardware pode-se citar processadores dedicados a DSP, 

que incorporando diversas funcoes como analise espectral permitem que o sistema 

adaptativo se dedique as funcoes inerentes ao seu objetivo. 
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4.1 AplicacCies de Processamento Adaptativo 

de Sinais 

0 campo de aplicacoes de processamento digital de sinais e bastante vasto 

e dentro destas aplicacOes grande parte delas e passivel de melhora no desempenho 

corn tecnicas adaptativas. 

Entre as aplicacoes de filtros digitais em comunicacao de dados [CLA 85] 

[OPP 75] pode-se citar a deteccao e a gravacao de tons, o cancelamento de eco, a 

filtragem de rufdo, a equalizacao e o ajuste de fase e amplitude em arrays de antenas. 

Widrow [WID 88] apresenta algumas aplicacOes nao relacionadas a comunicacao de 

dados como a filtragem dos batimentos cardfacos do feto no ECG de uma gestante 

ou, ainda, a remocao da voz do piloto e rufdo ambiente em uma cabine de aviao. 

4.2 Cancelamento de Ruido 

Separar urn sinal de rufdo e um problema comum em processamento de 

sinal. A figura 4.1 mostra a abordagem classica deste problema utilizando filtragem 

Otima de Wiener ou Kalman. A ideia de filtros e passar o sinal S sem distorcao 

enquanto bloqueia o ruido n o . Em geral, isto nao pode ser feito perfeitamente. 

Mesmo corn o melhor filtro, o sinal e distorcido e algum rufdo vai para a safda. 

S + n 

Entrada 
Filtro 

S 

Saida °limo 

Figura 4.1: Abordagem classica de filtragem 

A figura 4.2 mostra outra abordagem ao problema usando filtragem adap-

tativa. Esta abordagem e viavel somente quando uma entrada de referencia adicional 
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	1. 
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esta disponivel contendo mid() n 1 , que esta correlacionado corn o ruido distorcedor 

original no . Na figura a seguir, o filtro adaptativo recebe o ruido de referencia, 

filtra-o e subtrai o resultado da entrada primaria ruidosa S + no . Para esse filtro 

adaptativo, a entrada ruidosa S + no  age como a resposta desejada. Cancelamento 

adaptativo de ruido geralmente funciona muito melhor que a abordagem classica ja 

que o ruido é subtraido, ao inves de ser filtrado. Isto é particularmente vantajoso 

nos casos em que ha superposicao dos espectros do ruido e do sinal. 

Cancelador Adaptativo de Eco 

Figura 4.2: Filtro adaptativo 

Poder-se-ia pensar que algum conhecimento previo do sinal S ou do ruido 

no  e n1  seria necessario antes do filtro poder adaptar-se e produzir o sinal Y de 

cancelamento de ruido. Urn argumento simples, apresentado por Widrow [WID 88] , 

mostrara, entretanto, que pouco ou nenhum conhecimento previo de S, n o  ou n 1  ou 

de suas relacoes é necessario. 

Assuma que S, no , n i  e Y sao estatisticamente estacionarios e tern media 

zero. Assuma que S nao e correlacionado corn n o  e n1  e suponha que n 1  é correla-

cionado corn n o . A saida é 

E = S + no  — Y 
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Elevando ao quadrado se obtem 

(2  = S2  + (no  — Y) 2  2S(no  — Y) 	 (4.1) 

Calculando o valor esperado de ambos os lados da equaca"o 4.1 e conside-

rando que S e no  sao nao correlacionados, assim como S e 

E[E2] = E[S2 ] E[(no — y) 2 ] 

A adaptacao do filtro para minimizar E[E 2] nao afetara a potencia do 

sinal E[S2 ], assim, a potencia minima na saida 

Emin [E2] = E[S2 ] + Frain[(no — y) 2 ] 

Quando o filtro estiver ajustado para minimizar a potencia de saida o 

termo no  — y tambem esta minimizado. y e entao a melhor estimativa do ruido n o 

 que pode ser obtida corn o filtro e a referencia n1 . 

Para ilustrar o funcionamento da filtragem adaptativa, foi implementado 

urn filtro e aplicado no tratamento de sinais de audio ( remocao de ruido de 60 Hz 

inseridos no sinal). 

A amostra de voz utilizada foi amostrada a 8 kHz e 8 bits. A figura 

4.3 mostra o sinal no intervalo de t=0 a t=ls, ate este instante o sinal contem 

principalmente ruido ambiente. 

A este sinal foi somada uma componente senoidal de 60 Hz de amplitude 

igual a 0.6 da amplitude maxima do sinal. 0 sinal resultante e mostrado na figura 

4.4. 0 intervalo mostrado na figura e o mesmo utilizado na figura anterior. 
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Figura 4.3: Sinai contendo mi.:10 ambiente 

Figura 4.4: Sinai contendo mid° ambiente e rufdo de 60 Hz 

Para se remover a componente de 60 Hz do sinal foram utilizados filtros 

adaptativos corn nfimero de derivacOes variando entre 10 e 60 e coeficientes de ajuste 

variando entre 0.1 e 0.9. 0 resultado mostrado na figura 4.5 foi obtido corn urn 

filtro de 20 derivacOes e um coeficiente de ajuste igual a 0.005. A figura 4.5 mostra 

o sinal sendo filtrado. Desde o instante t=0, quando o sinal contem uma forte 

componente senoidal ate o instante t=1, quando os coeficientes do filtro convergiram 

e a componente senoidal é removida. 

1.0- 

:.= 

Figura 4.5: Sinai apOs filtrado 

As figuras a seguir mostram o comportamento do sinal urn segundo apOs 

o infcio da adaptacao. As figuras 4.6 e 4.7 mostram o sinal de voz no dominio 

tempo e sua composicao espectral, em uma escala de Oa 4kHz. 0 sinal é composto 

principalmente de componentes de 250 Hz e suas harmonicas. A transformada do 

sinal foi calculada corn 512 pontos. 
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Figura 4.6: Sinai de voz apOs urn segundo 
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Figura 4.7: Espectro do sinal de voz apOs urn segundo 

As figuras 4.8 e 4.9 mostram o sinal de voz misturado a urn sinal senoidal 

de 60 Hz corn amplitude de 0.6 da amplitude maxima do sinal de voz. 0 pico a 

esquerda no espectro do sinal e o sinal de 60 Hz inserido. A escala do desenho foi 

alterada para mostrar a relacao entre a componente de 60 Hz e as componentes 

originais. 

1 . 0 - 

Figura 4.8: Sinai de voz corn ruldo de 60 Hz 

Este sinal corn ruldo foi submetido ao filtro adaptativo do exemplo ante-

rior, corn 20 elementos e urn coeficiente de adaptacao / igual a 0.1. 0 mesmo trecho 

do sinal resultante e seu espectro sao mostrados nas figuras 4.10 e 4.11. Pode-se 

observar que a componente de 60 Hz foi quase removida sem alteracao das outras 

componentes do sinal. 

A figura 4.12 mostra o espectrograma do sinal durante o primeiro segundo 

de filtragem. Observa-se o rapido decaimento Tte de 60 Hz. 

INSTITUT° 07. INFO7ZMATICA 
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Figura 4.9: Espectro do Sinai distorcido 

1.0- 

Figura 4.10: Sinai de voz apes filtrado 

Como foi dito na secao anterior, urn filtro adaptativo necessita de uma 

referencia do mid° a ser removido. Como referencia foi utilizada uma onda senoidal 

de 60 Hz sem qualquer relacao de fase ou amplitude corn o mid° presente no sinal. 

Aparentemente uma restricao na aplicacao anterior de filtros adaptativos 

a necessidade de uma referencia do ruido a ser eliminado. Apesar da existencia de 

diversos exemplos de aplicacao, nem sempre e possivel obter tal referencia. Mesmo 

na inexistencia da referencia, entretanto, em algumas situacoes filtros adaptativos 

podem ser utilizados. 

E possivel estimar valores futuros de sinais correlacionados no tempo 

a partir de amostras anteriores. Wiener desenvolveu tecnicas de filtragem para 

predicao de sinal quando a autocorrelacao e conhecida, podendo-se entao obter a 

i . 1 	 -AA la ....st—.1..,kiii i ik. „t_ 	 - • t 	I 	I 	- 1 
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Figura 4.11: Espectro do sinal apes filtrado 
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Figura 4.12: Espectrograma do sinal durante filtragem 

resposta ao impulso do filtro Otimo. Nem sempre, entretanto, se dispoe da correlacao 

ou ela varia no tempo. No primeiro caso, é possivel medir a correlacao do sinal e 

aplica-la a teoria de Wiener. Outra solucao, tambem utilizavel no segundo caso, é 

utilizar urn filtro adaptativo. 

A figura 4.13 mostra a aplicacao de urn filtro adaptativo a predicao linear. 

0 sinal de entrada é atrasado em uma amostra e aplicado ao filtro adap-

tativo. A saida do filtro é comparada corn a Ultima amostra e é gerado urn erro. 

Este erro é utilizado no ajuste dos coeficientes do filtro. Os novos coeficientes sao 

entao copiados para o filtro escravo que recebe o sinal de entrada e gera o valor 

estimado da proximo, amostra. 

0 exemplo a seguir ilustra a aplicacao de urn filtro adaptativo a predicao 

linear. 0 sinal de entrada, mostrado no figura 4.14 é a composicao de seneides 

f (t) = sin wt + 2 sin(1.5wt) + 1.5 sin(3wt) 
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Figura 4.13: Filtro adaptativo como preditor linear 
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Figura 4.14: Sinai de entrada 

Este sinal foi submetido a um filtro corn 50 elementos corn urn coeficiente 

de ajuste de 0.1. A figura 4.15 mostra o erro da estimativa (diferenca entre a 

estimativa e o sinal de entrada ) no inIcio do processo. Pode-se observar o rapido 

decaimento do erro que mostra a velocidade de convergencia do filtro. A figura 4.16 

mostra o sinal estimado durante as primeiras 500 iteracOes. Apos urn segundo a 

ordem de grandeza do erro e de 10 -9 . 

0 filtro adaptativo como preditor linear pode ser utilizado para resolver 

o problema proposto no inIcio da secao, a remocao de urn sinal correlacionado no 

tempo. Como exemplos destes sinais temos o ruido da rede tratado na secao anterior 

ou o ruldo inserido pelo equipamento em uma gravacao em fita. 
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Figura 4.15: Sinai de erro 

Figura 4.16: Sinai estimado 

4.3 0 LMS 

0 componente basic° de urn filtro adaptativo e um dispositivo chamado 

ALC, Adaptive Linear Combiner. Este dispositivo e um somador cujas entradas sao 

ligadas a uma linha de retardo, conforme a figura 4.17. 

As entradas do ALC sao ponderadas e os pesos destas entradas podem 

ser ajustados por diversos algoritmos. Urn dos algoritmos mais populares e que foi a 

base para o desenvolvimento do Back- Propagation [RUM 85] e o LMS, Least Mean 

Square, desenvolvido por Bernard Widrow e Ted Hoff, na Universidade de Stanford, 

em 1959,e publicado pela primeira vez em 1960. Nesta secao apenas sera descrito o 

algoritmo. 0 desenvolvimento matematico do algoritmo e sua demostracao podem 

ser encontrados em [WID 90]. 

0 funcionamento do ALC e simples. Ele possui uma serie de entradas 

corn pesos variaveis formando o vetor de pesos. Os sinais de entrada formam o vetor 

de entrada. 0 sinal de saida e o produto escalar do vetor de pesos pelo vetor de 

entrada. Este sinal de saida e comparado corn urn sinal chamado resposta desejada. 

A diferenca entre a saida e a resposta desejada e urn sinal de erro utilizado na 
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Figura 4.17: Adaptive Linear Combiner 

correcao do vetor de pesos, segundo urn determinado criterio. 0 criterio utilizado 

pelo LMS e a minimizacao do erro medio quadratic°. 

0 algoritmo LMS ( tambem chamado Widrow-Hoff Delta Rule ) faz parte 

de urn conjunto de algoritmos chamados Steepest Descent. 0 erro no Adaline em 

fun* do conjunto de pesos e uma funcao quadratica.Se formos desenhar a funcao 

E x W teremos uma hiperparabolOide. A figura 4.18 mostra a funcao E x W no 

espaco tridimensional, para urn vetor W de dois elementos, W i  e W2. 

Os algoritmos do tipo Steepest Descent como o LMS e o BackPropagation 

se caracterizam por buscar, a cada iteracio, o gradiente negativo do vetor de pesos, 

ou seja, a variacao do vetor de pesos que fara corn que o vetor de pesos convirja 

mais rapidamente ao ponto de menor erro quadratic° ( LMS ). 

A descricao do algoritmo ficara clara observando a figura 4.19 
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Erro Quadratico Minimo 

/ 

/ 

vetor atual 

W1 

W2 
vetor de pesos ideal 

Figura 4.18: Funcao Erro X Vetor de Pesos 

Inicialmente é estabelecido urn conjunto de valores aleatOrios para o vetor 

de pesos. Em cada iteracao sao apresentados os valores de entrada e calculado o 

produto escalar 

yk  = wl'xk  

Este somatOrio é subtraido do valor desejado dk  par a aquele conjunto de 

amostras gerando urn termo de erro Ek 

Ek — dk — Yk = dk — W T Xk 



WOk 
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Figura 4.19: Adaptive Linear Combiner 2 

Este termo de erro Ek e utilizado para a adaptacao do vetor de pesos pela 

equacao de atualizacao 

. Wk+1 = Wk + a 
lxk I' 

onde o k e o ntimero do ciclo de adaptacao. Wk+1 é o proximo valor do 

vetor de pesos, Wk é o valor atual do vetor de pesos e Xk é o valor atual do vetor 

de entrada. 

A alteracao do vetor de pesos corresponderia a uma variacao no erro de 

AEk = A (dk — WiT.X0 = —XkAWk 

De acordo corn a equacao 4.2 

EkXk 
(4.2) 
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AWk = Wk+l  — Wk = a 	
lxkl2 

e a variacao do erro e é 

EknXk  
Ack = a= —ack 

IXk 1 2  

Esta expressao mostra que a variacao do erro é funcao do prOprio erro e 

é no sentido de minimiza-lo. 0 coeficiente de adaptacao a controla a estabilidade e 

velocidade de convergencia. Para efeitos praticos uma faixa razoavel para a é 

0.1 < a <1.0 

4.4 Filtros Adaptativos x Redes Neurais 

A esta altura do trabalho poder-se-ia pensar qual a relacao entre os filtros 

adaptativos descritos no capitulo 4 e as redes neurais descritas no capitulo 3 alem 

do historic° comum, uma vez que, como ji foi dito, muitos algoritmos de adaptacao 

utilizados em redes neurais baseiam-se na teoria de filtros adaptativos. 

Alguns autores, como o prOprio Widrow, defendem que o que caracteriza 

uma rede neural é a funcao de ativacao nao continua ( como urn hard limiter ) ou 

ao menos nao linear ( como uma sigmOide ) [KLI 89] [WID 88]. Esta posicao é 

reforcada pelo fato de a maioria dos modelos de redes neurais utilizar este tipo de 

funcao de ativacao. 

EkXk 
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Urn grande ntimero de autores, entretanto, considera a existencia de mo-

delos que possuem uma funcao de ativacao linear como o Brain-State-in-a-Box(BSB) 

e as Mermirias Associativas Lineares (LAN) [SIM 90]. Sob esta perspectiva, os fil-

tros adaptativos mostrados no capitulo 4 podem ser considerados neuronios corn 

uma funcao de ativacao f (h) = h. 

Outro ponto a considerar e a aplicacao das redes considerada neste tra-

balho, ou seja, processamento de sinais. NeurOnios corn funcOes de ativacao des-

continuas sao apropriados a aplicacoes onde fornecam saidas discretas, normalmente 

binarias, como problemas de reconhecimento ou classificacao. Em alguns modelos, 

como na backpropagation, sao utilizadas funcOes de ativacao continuas unicamente 

pela necessidade da funcao ser diferenciavel. Em uma aplicacao onde a saida de 

uma rede deve ser o prOprio sinal, a saida da rede deve ser continua, o que exige a 

aplicacao de funceies de ativacao continuas. Nos tres capitulos a seguir trabalha-se 

corn uma rede de funcao de ativacao linear. 
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5 0 PROBLEMA DE SEPARA00 DE 
SINAIS 

Neste capitulo e descrito resumidamente urn algoritmo para separacao de 

sinais a partir de misturas lineares destes sinais. A Unica condica -o para o funciona-

mento do algoritmo e a independencia entre os sinais. Uma descricao mais completa 

pode ser encontrada em [JUT 87]. 

Uma outra aplicacao de redes neurais em processamento adaptativo de 

sinais e a separacao de p sinais diferentes a partir de n combinacoes lineares dos p 

sinais. 

A partir dos sinais E2 (t), combinacao linear de sinais Xj(t), resolver o 

sistema: 

(t) = an  Xi  (t) ai2X2 (t) . . . ct ipXp (t) 

En(t) = aniXi(t) a n2X2(t) 	anpXp (t) 

ou, em forma matricial, 

E(t) = A.X(t) 	 (5.1) 

Estee urn problema real e de dificil solucao, pois nao se conhece os 

coeficientes a id  do sistema. Este problema pode ser encontrado, por exemplo, em 

uma linha bifilar em que trafegam dois sinais. Urn sinal interferira no outro de 

modo que na saida da linha teremos duas combinacoes lineares dos dois sinais, como 

representado na figura 5.1: 
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X1  (t) 	 )(2 (1) 

X2  (I) X2 ([1+a 21 X1 (I)  

Figura 5.1: Linha bifilar 

Outra aplicacao e o caso de sensores sensfveis a mais de uma grandeza, 

como urn fotodiodo, cuja corrente e proporcional a luminosidade incidente mas 

tambem a temperatura. Corn dois fotodiodos se obteriam duas correntes diferentes, 

cada uma proporcional a luz e a temperatura, mas por coeficientes diferentes. A 

partir das duas correntes se poderia obter urn sinal proporcional a temperatura e 

urn proporcional a luminosidade. 

Uma terceira aplicagao e a separacao de sinais de voz de duas ou mais 

pessoas prOximas uma a outra falando em dois microfones. Cada microfone rece-

bera uma combinacao diferente dos sinais dependendo da distancia das pessoas ao 

microfone. Este problema possui caracterfsticas que o tornam mais complexo que o 

anterior e sera tratado mais adiante. 

Uma solucao para este problema utilizando uma rede neural foi apresen-

tada em [JUT 87] para o caso em que os sinais de entrada sao independentes entre si 

e o mimero de combinacoes dos sinais originais e igual ao mimero de sinais originais, 

ou seja, n=p, restricoes estas facilmente satisfeitas nas situacoes apresentadas. 

A solucao proposta foi implementada e e apresentada aqui em detalhes 

corn os resultados das simulacoes realizadas. 

A arquitetura proposta e semelhante a uma rede de Hopfield,uma rede 

de uma camada, de N neuronios, realimentada, mostrada na figura 5.2: 

A safda de cada neuronio N= e a soma ponderada de sua entrada corn 

urn peso igual a 1 corn as safdas dos neurOnios Ar; corn pesos —C ii , ou seja, 
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C C 
4 3 	4" E i  

E2 

C 42  

C 
E 3  

Figura 5.2: Rede de hopfield de uma camada 

Si (t) = Ei (t) — Eciisi ( t) 	 (5.2) 
.i0i 

ou, em notacao matricial, 

S(t) = E(t) — C.S(t) 

Se existe (I C) -1  tern-se que 

S(t) = (I C) -1 .E(t) 	 (5.3) 

Para se obter S(t) a partir de X(t) no caso generico onde Si = k.X 3  

S(t) = D.P.X(t) 	 (5.4) 

onde P e uma matriz de permutacao e D uma matriz diagonal. 

Substituindo a equacao 5.1 em 5.3 
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S(t) = (I + C)-1 .A.X(t) 
	

(5.5) 

Igualando 5.4 e 5.5 

(I C) -1 .A.X(t) = D.P.X(t) 

(I + C)- ' 

Portanto, se a matriz 	existe a matriz (I + C) -1  tambem existe e e a 

solucao do problema. 

0 calculo desta matriz de coeficientes e feito atraves de urn algoritmo 

adaptativo e e baseado na hipOtese da independencia dos sinais. 

Seth apresentada a solucao para dois sinais apesar do algoritmo ser aplicavel 

a qualquer mimero de sinais. 

Os dois sinais Et (t) de entrada da rede sao formados por combinacao 

linear dos dois sinais originais X1(t). 

(t) = an  .X 1  (t) a12•X2(t) 	 (5.6) 

E2 (t) = 	.X1  (t) 	a 22 •X2 (t) 	 (5.7) 

A rede a dois operadores, para maior clareza, e mostrada na figura 5.3. 

A saida da rede, uma vez aplicados os sinais de entrada E4(t) e dada por 

(t) = .Ei (t) — C12 .S2 (t) 
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Figura 5.3: Rede para dois operadores 

S2 (t ) = E2 (t) — C21 	(t) 

sendo a solucao deste sistema 

Elm 
 — C12.E2(t)  

S1 (t) = 	1 — C12.C21 

f  \ 	E2 (t) - 	(t )  S2  kt) = 	
1 — C12.C21 

Substituindo 5.6 e 5.7 em 5.8 e 5.9 

(t) = 
(an  — C12.a21)•X1(t)  (a12  — C12.a22)•X2(t) 

(a21 —  C12.a11)•Xi(t) 	(a22  — C21.a12)•X2(t) 
1 — C12 .C21 

Para que S1 (t) seja proporcional a X 1 (t) e S2 (t) seja proporcional a X 2 (t) 

basta anular o coeficiente de X 2 (t) na equacao de Si  e o coeficiente de X 1 (t) na 

equacao de S2. 

(5.8) 

(5.9) 

1 — C12 .C21 

S2(t) 

an — Cu.a22 = 0 
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a21 — Cmaii = 0 

e portanto 

a12 
C12 = 

a22 

a21 
C21 = — 

all 

De maneira analoga, para que S 1 (t) seja proporcional a X 2 (t) e S2 (t) seji, 

 proporcional a Xi  (t) 

an 
C1.2 = — 

a21 

a22 
C21 — 

a12 

Para que a estabilidade da rede seja garantida e necessario que C12.C21 

1. Ao se calcular o produto C12.C21  de cada uma das solucoes propostas chega-se A' 

duas condicoes de estabilidade mutuamente exclusivas, o que mostra que a solucAe. ,  

Unica. 

Resta agora encontrar os coeficientes C12 e C21. Este calculo e feivi 

de forma adaptativa, baseado no algoritmo do gradiente estocastico descrito 

capitulo 4. 0 sinal de erro utilizado no calculo iterativo dos coeficientes e um sinA • 

proporcional a < 8 1 (03 2 (0 >. Uma vez que foi suposta a independencia entr 

os sinais este erro sera minimo quando os coeficientes C12 e C21 forem os valore 

procurados, quando entao na saida da rede tem-se sinais proporcionais aos sing 

originais, independentes entre si. Em [JUT 87] sao apresentadas diversas regras 

adaptacao que podem ser utilizadas para o ajuste dos coeficientes de forma iterativA 

UFRGS 
INSTITUT° D77. IFT7-. C7MATICA 

BIBLICHECA 



72 

As simulacoes foram efetuadas utilizando a regra 

SC;; = 
	arctan[b(Si— < 	>)] St 

onde < 	> e estimado pelo filtro de media mOvel 

> (Sj(t)- < Sj(t - 1) >)  
< § j(t) >=< g (t - 1) + 

T 

(5.10) 

(5.11) 

A constante de adaptacao utilizando esta regra e dada pelo produto dos 

coeficientes a e b, se b for pequeno o bastante para que o produto b(S;— < >) 

esteja dentro da regiao linear da funcao arco tangente. 

Uma analise da influencia de cada parametro na convergencia do algo-

ritmo pode ser encontrada em [JUT 87]. 

5.1 0 Algoritmo de Separacao de Sinais 

0 algoritmo de separacao de sinais foi implementado e foi a base do 

trabalho desenvolvido nos proximos dois capitulos. Ele pode ser dividido da seguinte 

maneira: 

Primeiramente sao inicializados os valores que serao calculados durante 

o processo de separacao, como os coeficientes 	e as estimativas < S; (t) >. 

Em seguida, a cada iteracao as duas misturas de sinais sao submetidas a 

rede que calcula as saidas a partir das expressOes 5.8 e 5.9. 

A saida calculada e utilizada no calculo da variacao de cada coeficiente. 

Esta variacao e calculada usando uma regra de adaptacao como as descritas na secao 

anterior. No caso de ser utilizada a regra 5.10 e necessario calcular a cada iteracao 

a nova estimativa < Si(t) > pela expressao 5.11. 
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Este processo continua indefinidamente, o que significa que se os coefi-

cientes da mistura forem alterados durante o processo a rede se adaptari aos novos 

valores. 

Durante as simulacoes foram utilizadas misturas de sinais corn coeficientes 

controlados, o que acrescenta mais urn passo ao processo, a geracao das misturas de 

sinais a partir dos sinais originais. 

5.2 Hiperbole de Covariancia Nula 

Uma ferramenta que foi bastante util durante o desenvolvimento deste 

trabalho para a avaliacao das regras de adaptacao utilizadas foi a hiperbole de 

covariancia nula. 

Considerando no eixo x os valores possiveis para o coeficiente C12  c on s i - 

de r an do o caso de dois sinais ) e no eixo y o coeficiente C21 , a hiperbole de covariancia 

nula e o lugar geometric° dos pontos onde o produto < 3 1 (0.32 (0 >= 0, urn dos 

quais e o ponto buscado para os coeficientes C12 e C21 • 

Plotando-se o caminho percorrido pelos coeficientes C12 e C21 pode-se 

observar a influencia dos parametros de adaptacao da rede e das caracteristicas do 

sinal na velocidade e estabilidade da convergencia (ou nao) do algoritmo. 

Esta hiperbole e obtida a partir da igualdade < 3 1 (0.8 2 (0 >= 0 onde 

s i (t) = (t)— < (t) > e s 2 (t) = S2(t)— < S2 (t) > e utilizando as equacoes 

	

(t) = 
(all — C12.a21)•Xi (t) 	(a12 —  C12 .a 22 ).X2 (t)  

1 — C12.C21 

S2(t) = (a21 — 
	 (t) 	(a22 — C21 .a12)•X2 (t) 

1 - C1 2 • C21 

(5.12) 

Chegamos a 
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si(t)•s2(t) = ((a11 — C12.
121).x1(t)+ ( 112 — C12-a22)-x2(t)).((a21 — 0 12 . 111)•xl(i) (a22 	C21.a12 )•x2(i)) 

onde x i (t) = X1 (t)— < Xi (t) > e x 2 (t) = X 2 (t)— < X 2 (t) >. Supondo-

se x i (t) e x 2 (t) independentes entre si, < x i (t).x2(t) >= 0 e 

< 3 1(t)- ,
2(t) >— (all — C12•a21)•( 121 	C21.a11)•  < 4(t) > +(a12 	C12.a22 ).(a22 	C21.a12).  < x3(t) >  

Para que < s i (t).s 2 (t) >= 0 

— C210E1 — C120E2 + (C21•C12 1 )4E1,E2 = 0 

onde 

0E1 = 	< 4(0 > +42 . < 4(t) > 

0E2 = 41 . < 4(0 > +42 . < 4(t) > 

0E1,E2 = a11.a21. < x(t) > +a12•a22• < 4(t) > 

C21 = 
C120E2 — 0E1,E2  

C120E1,E2 — 0E1 

que e a equacao de uma familia de hiperboles corn as assintotas paralelas 

aos eixos ordenados. Os pontos de uma hiperbole sao definidos pelos fatores q  que 

dependem da relacao entre x? e 4 e dos coeficientes a11,  a 12 , a21  e a22 . 0 ponto de 

interseccao das diversas hiperboles corn o mesmo conjunto de coeficientes a11,  a 12 , 

a21  e a22  e o ponto buscado. 

(1 - c12•C 2 02  

(1 	C12.C21) 2  



C21 	 C21 

1.0 

0.5 

0.5 	 1.0 	 C12 C12 
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As primeiras implementacoes deste algoritmo mostravam como resultado 

os sinais de entrada, as misturas e a saida da rede, mas para sinais aleatOrios a 

visualizacao da convergencia e dificil. A trajetoria dos coeficientes C12 e C21 

bem mais apropriada para a anase do funcionamento do algoritmo ( velocidade e 

estabilidade de convergencia). 

As figuras 5.4 e 5.5 mostram alguns exemplos de hiperbole de covariancia 

nula para alguns sinais e coeficientes de adaptacao. A figura 5.4 mostra a trajetOria 

dos coeficientes para dois sinais de voz do mesmo locutor misturados digitalmente 

sem diferenca de fase corn os seguintes coeficientes : a ll  = 1, a12 = 0.5, a21 = 

0.5ea 22  = 1.0. Na primeira figura foi utilizado um coeficiente de adaptacao a = 0.01 

e na segunda um coeficiente de adaptacao a = 0.003. 

Figura 5.4: Hiperbole de covariancia nula para sinal de voz 

Foram utilizados os mesmos sinais nas dugs figuras. Na primeira, o coe-

ficiente de adaptacao mais alto a = 0.01 faz corn que os coeficientes convirjam corn 

mais rapidez para o ponto desejado, mas em troca da estabilidade da convergencia. 

Os coeficientes atingem a hiperbole de covariancia mas continuam sendo alterados 

e divergem. Na segunda figura o menor coeficiente de ajuste faz corn que os coefi-

cientes tenham uma trajetOria mais estavel mas tambem nao estabilizam no ponto 

procurado. As razOes para isso sao discutidas no capitulo 6. 
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A figura 5.5 mostra a hiperbole de covariancia nula para sinais aleatOrios 

totalmente independentes entre si. A trajetOria dos coeficientes e mais estavel em 

comparacao corn os sinais de voz e o algoritmo converge encontrando os coeficientes 

procurados. Foram utilizados os mesmos parametros do exemplo anterior. 

C21 
	

C21 

• 

• 

I 	I I I I I I I I I I I I 	I I I H H H I 
0.5 	- 	1.0 

Figura 5.5: Hiperbole de covariancia nula para sinais aleatOrios 



xl (t) +x2 (t -dt) 

x2 
-/-1= 	 x2 (t)+xl (t-dt) 
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6 SEPARAcAO DE SINAIS DE VOZ 

Uma vez implementado o algoritmo e aplicado a sinais aleatOrios tendo 

sido obtidos os resultados descritos na secio anterior, procedeu-sea aplicacao do 

mesmo a sinais de voz. 

A separacao de sinais de voz apesar de ser, a primeira vista, urn problema 

analogo ao anterior, possui caracteristicas que o tornam urn problema bem mais 

complexo. Em uma aplicacao real, ou seja, duas pessoas falando em microfones 

prOximos, os sinais a serem tratados nao sao formados por uma combinacao linear 

dos sinais de voz. Isto se deve ao atraso de propagacao dos sinais dos locutores ao 

microfone e a resposta em freqiiencia dos microfones e da sala. A figura 6.1 ilustra 

a situacao: 

Figura 6.1: Atraso de propagacao de sinais de voz 

Em [JUT 87] sao apresentadas simulacOes da aplicacao do algoritmo geral 

a este problema nao levando em conta o atraso de propagacao. Para uma distancia 

de 1 cm entre os microfones o erro pode chegar a 10%. Para uma distancia de 10 

cm o erro chega a 200%. Claramente torna-se necessario buscar uma solucao que 

leve em consideracao o atraso de propagacio. 
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Antes de acrescentar o atraso de propagacao ao modelo utilizado foram 

feitas diversas simulacoes corn combinacOes lineares de sinais de voz, sem levar em 

conta o atraso de propagacio. Apesar de irreal estas simulacoes mostram o efeito 

das caracteristicas do sinal de voz como autocorrelacao e correlacao cruzada no 

algoritmo. 

Inicialmente foram utilizados sinais de voz obtidos em estacOes SUN. 

As estacoes SUN efetuam digitalizacao de sinais a uma taxa de amostragem de 

8 kHz, utilizando compressao u-law, que reduz de 12 para 8 bits o tamanho da 

amostra. Posteriormente foram utilizadas amostras obtidas em uma estacao da 

Silicon Graphics que efetua amostragem a 8kHz corn 16 bits de amostragem. 

Utilizando a mesma regra de aprendizagem que foi utilizada na secao 

anterior (aSTarctan(bS2 )) foram efetuadas diversas simulacoes entre sinais de voz 

empregando diferentes coeficientes para a mistura dos sinais e diversas constantes 

de adaptacao. Em nenhuma das situacOes envolvendo sinais de voz ocorreu a con-

vergencia dos coeficientes para os coeficientes procurados. 

Inicialmente este comportamento foi atribuido a dependencia entre os 

sinais, pois segundo [JUT 87] a Unica condicao para a convergencia do algoritmo 

a independencia entre os sinais de entrada. Essa condicao nao so a necessaria mas 

o prOprio funcionamento do algoritmo nela a baseado, uma vez que a variacao dos 

coeficientes e proporcional a dependencia entre os sinais na saida da rede a cada 

momento. 

Esta possivel dependencia poderia ser devida a componentes de freqiiencia 

prOximas entre os sinais, como frequencias de pitch prOximas. SimulacOes feitas corn 

sinais de voz de diferentes locutores de ambos os sexos nao mostraram, entretanto, 

relacao significativa entre locutores e convergencia do algoritmo, havendo mesmo 

simulacOes em que os indices utilizados para mensurar a dependencia acusaram 

dependencia menor para sinais de componentes mais prOximas entre si, como de 

locutores do mesmo sexo. 



79 

Tabela 6.1: Valor medio e media quadratica dos sinais utilizados 
Locutor Valor Medi° Media Quadratica 

A 0.000895 0.038188 
B 0.000967 0.033775 
C 0.000395 0.024464 
D -0.000001 0.002602 
E 0.002679 0.333197 
F -0.000993 0.333132 

Tabela 6.2: Produto medio dos pares de sinais 
Loc. A B C D E F 

A -0.000193 -0.000183 -0.000020 0.000085 -0.000071 
B -0.000193 0.000001 0.000034 0.000064 -0.000016 
C -0.000183 0.000001 0.000026 -0.000044 -0.000239 
D -0.000020 0.000034 0.000026 0.000020 0.000015 
E 0.000085 0.000064 -0.000044 0.000020 -0.002677 
F -0.000071 -0.000016 -0.000239 0.000015 -0.002677 

6.1 Avaliac5o da dependencia entre os sinais 

Para se analisar a dependencia miltua entre os sinais procurou-se, em 

primeiro lugar, encontrar parametros confiaveis para se avaliar esta dependencia. 

Foram utilizados seis arquivos de dados na analise, cada arquivo corn aproximada-

mente 200.000 amostras equivalendo a 25 segundos de voz.As amostras A e B sao 

amostras do mesmo locutor e a amostra C e de urn segundo locutor, ambos do sexo 

masculino. A amostra D e de urn locutor do sexo feminino e as amostras E e F sao 

sinais pseudo-aleatOrios utilizados para comparacao. Na tabela 6.1 sao mostrados o 

valor medio e o valor medio quadratic° das amostras. 

0 primeiro criterio de analise dos sinais foi o produto medio entre cada 

par de sinais. Os valores encontrados encontram-se na tabela 6.2. 

Para que o produto medio nao dependa do volume do sinal de voz nas 

amostras os sinais foram normalizados de modo a terem uma media quadratica de 

0.01. A tabela 6.3 mostra os produtos medios obtidos entre estes pares de sinais. 
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Tabela 6.3: Produto medio dos pares de sinais apps normalizados 
Loc. A B C D E F 

A -0.000042 -0.000040 0.000028 0.000005 -0.000007 
B -0.000042 0.000001 0.000125 0.000012 -0.000003 
C -0.000040 0.000001 0.000102 -0.000008 -0.000041 
D 0.000028 0.000125 0.000102 0.000003 0.000002 
E 0.000005 0.000012 -0.000008 0.000003 -0.000077 
F -0.000007 -0.000003 -0.000041 0.000002 -0.000077 

Os valores encontrados mostram nao haver diferencas significativas no 

produto medio dos sinais que caracterizem uma dependencia entre os sinais que 

afetaria a convergencia do algoritmo de separacao. Outro parametro utilizado para 

se analisar a dependencia entre os sinais foi o coeficiente de correlacao de Pearson (p) 

entre os dois sinais. Este coeficiente di a medida da correlacao entre dois conjuntos 

de amostras X e Y e pode ser calculado pela expressao 

n E XY  - (E X)(E Y)  
P = 	x2 _ (E x)2 \b, E  y2 _ (E 

0 coeficiente de correlacao e urn valor entre -1 e 1. Para sinais aleatOrios 

o coeficiente e igual a zero, caso em que os sinais sao considerados nao correlaciona-

dos. De modo geral considera-se o seguinte significado para p [CHR 78]: 

0, 00 < p < 0, 20 - dependencia insignificante 

0, 21 < p < 0, 40 - dependencia fraca 

0, 41 < p < 0, 70 - dependencia marcante 

0, 71 < p < 1,00 - dependencia forte 

Calculou-se o coeficiente de correlacao entre os diversos sinais e o resul- 

tado obtido, mostrado na tabela 6.4 , foi aproximadamente o mesmo do produto 

medio dos sinais. 
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Tabela 6.4: Coeficiente de correlacao entre os sinais 
Loc. A B C D E F 

A -0.005387 -0.005989 -0.001962 0.000758 -0.000633 
B -0.005387 0.000001 0.000125 0.000012 -0.000003 
C -0.005989 0.000001 0.000102 -0.000008 -0.000041 
D 0.001962 0.000125 0.000102 0.000003 0.000002 
E 0.000758 0.000012 -0.000008 0.000003 -0.000077 
F -0.000633 -0.000003 -0.000041 0.000002 -0.000077 

Os resultados obtidos nestas medidas foram de certo modo surpreenden-

tes, nao confirmando as medidas a correlacao esperada entre os sinais de voz. 0 

produto medio entre alguns sinais de voz resultou menor que o produto medio entre 

os sinais pseudo-aleatorios, o que levaria a crer que estes sinais de voz cumpririam 

o requisito de independencia entre si para que pudesse se aplicar o algoritmo de se-

paracao a misturas destes sinais. Entretanto, a aplicacao do algoritmo de separacao 

de sinais a estas amostras nao apresentou uma boa convergencia a se considerar o 

compromisso entre estabilidade e velocidade de convergencia. 

Utilizando estas amostras foram efetuadas diversas misturas de sinais 

segundo parametros conhecidos para avaliar a eficiencia do algoritmo aplicado a 

sinais de voz, inicialmente sem levar em conta outras caracteristicas encontradas em 

problemas reais como atraso de propagacao dos sinais e a ocorrencia de rufdos no 

ambiente. 

Ao gerar misturas corn estes sinais e tentar separa-las, a convergencia 

do algoritmo nao ocorria, havendo intervalos em que os coeficientes convergiam e 

intervalos em que os coeficientes divergiam. 

As figuras a seguir mostram a convergencia do algoritmo para diversos 

misturas da diversos coeficientes de adaptacao. Foram utilizadas amostras de voz 

de dois locutores diferentes corn os seguintes coeficientes na mistura: a n  = 1.0, 

a12 = 0.3, a21 = 0.6 e a 22  = 1.0. A duracao dos arquivos e de aproximadamente 25 

segundos. Nos quatro exemplos sao utilizados os mesmos valores para os coeficientes 
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b e T, que sao b = 10 e T = 20. Os coeficientes de adaptacio nas quatro figuras 

sao respectivamente 0.1, 0.05 na figura 6.2 e 0.01 e 0.005 na figura 6.3. Para todos 

os valores dos coeficientes de adaptacao a trajetOria foi instavel e os coeficientes 

divergiram rapidamente. 

C21 	 C21 

C12 0.5 1.0 C12 

Figura 6.2: Trajetoria para a = 0.1 e a = 0.05 

Figura 6.3: TrajetOria para a = 0.01 e a = 0.005 

A trajetOria percorrida pelos coeficientes na adaptacao troca de direcao 

em vgrios pontos. Isto sugere que a dependencia entre os sinais de voz nao tern 

urn comportamento constante ao longo do tempo, havendo trechos em que esta 

dependencia aumenta, mas que, ao longo de urn period° bastante grande, seu valor 



0.5: 	 0.51 

- 

1111111111 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 1 	I 	I 	I 	I 
0.5 	1.0 C12 

	1 	1 1H 1 H 1101
0.5 

 1 1 1.1 1 1 1 1 11 1
.0 

 1 1 1 1 1 	
C12 

83 

medio e baixo, na verdade, tao baixo quanto a dependencia media entre sinais 

pseudo-aleatOrios, conforme mostra a tabela 6.4. 

Isto sugere tambem que o algoritmo e aplicavel se for utilizado urn coefi-

ciente de adaptacao bastante baixo, de modo que dependencias temporarias, mesmo 

que altas, nao causem a divergencia do algoritmo. Infelizmente urn coeficiente de 

adaptacao muito baixo torna a convergencia excessivamente lenta, o que significa 

uma quantidade de dados muito grande ou, no caso de sinais de voz, muito tempo de 

fala ate a convergencia. No caso do processamento nao ser em tempo real e possfvel 

utilizar diversas vezes os mesmos dados ate a convergencia. 

A figura 6.4, entretanto, mostra a trajetOria dos coeficientes para dois 

arquivos de sinais de voz corn urn coeficiente de adaptacao a = 0.0001 para 5 e 

15 repeticoes sobre todo o arquivo de dados. Os coeficientes de adaptacao b e T 

utilizados foram b = 10 e T = 20. E mostrado claramente que mesmo para urn 

coeficiente de adaptacao baixo nao ocorre a convergencia do algoritmo. 

C21 	 C21 

r.o: 	 1.o: 

Figura 6.4: TrajetOria para a = 0.0001 apos 5 e 15 repeticoes 

Uma vez que urn parametro escalar que mostrasse a dependencia entre 

os sinais nao mostrou-se viavel, buscou-se analisar a dependencia entre os sinais ao 

longo do tempo. Para isto foi utilizado o calculo da correlacao cruzada entre os 

sinais a partir da densidade de potencia espectral de cada sinal. 
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0 calculo da correlacao foi efetuado a intervalos de 512 amostras que 

equivalem a um period() de 60 milisegundos. Foram feitas medidas corn sinais de 

voz de urn mesmo locutor e corn sinais de locutores diferentes.Nao foi encontrada 

correlacao significativa entre os sinais que indicasse uma dependencia que explicasse, 

por sua vez, a nao convergencia do algoritmo. 

A comparacao entre os espectrogramas dos sinais dos arquivos A e C 

mostra que a maior parte de suas componentes esti abaixo de 1 kHz. 

Supondo-se que a independencia dos sinais de voz e maior nas freqiiencias 

mais altas efetuou-se uma filtragem do sinal,modificando seu espectro de modo a 

acentuar as freqiiencias mais altas. ApOs efetuada a separacao os sinais resultantes 

passam por outro filtro para restaurar suas caracteristicas espectrais originais. 

Para este processamento foi utilizado urn filtro IIR, como descrito na 

secao 7.4. Nao houve preocupacao em manter a fase do sinal linear porque a al-

teracao de fase inserida no sinal devido a nao-linearidade de fase de urn filtro IIR 

pode ser compensada apOs a separacao, quando o sinal passa por urn filtro que the 

restaura as caracteristicas originais. Diferencas de fase no sinal, resultantes deste 

pre-processamento e p6s-processamento nao devem ser percebidos, pois segundo 

[RAB 75] a sensibilidade do ouvido humano a alteracees de fase e baixa. 

A aplicacao do algoritmo de separacao ao sinal apOs filtrado nao apresen-

tou melhora significativa em relacao ao sinal original. 

6.2 Nova regra de adaptagao 

Uma vez que a hipOtese da dependencia entre os sinais de voz nao foi 

confirmada nas simulacoes, procurou-se outra hipOtese para a nao convergencia do 

algoritmo. Procedeu-se entao ao estudo da distribuicao das amplitudes nos di-

versos sinais tratados. Os sinais aleatOrios utilizados nos exemplos anteriores sao 
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sinais pseudo-aleatOrios gerados pelo compilador C da SUN. Este compilador utiliza 

func5es que geram nUmeros mediante uma distribuicao uniforme . Foi levantada 

tambem a distribuicao de amplitudes das amostras de urn sinal de voz. A figura 

6.5 mostra a distribuicao de amplitudes de um sinal de voz de um locutor do sexo 

feminino. 

-1.0 
	

0 
	

1 .0 

Figura 6.5: Distribuicao das amplitudes de urn sinal de voz 

Para verificar o efeito da distribuicao das amplitudes do sinal na con-

vergencia do algoritmo, foi gerado urn sinal pseudo-aleatOrio de distribuicao lo-

garitmica. Para isso aplicou-se uma funcao logaritmica a seqiiencia de amostras 

de distribuicao uniforme [BEN 78]. A distribuicao do sinal gerado e mostrada na 

figura 6.6. 

- 1 .0 
	

0 	 1.0 

Figura 6.6: Distribuicao das amplitudes de urn sinal aleatOrio 

Foram gerados diversos sinais corn esta distribuicao que foram misturados 

e lhes foi aplicado o algoritmo de separacao. 0 algoritmo aplicado a estes sinais teve 

urn comportamento anOogo ao comportamento do algoritmo aplicado aos sinais de 
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voz. Num primeiro passo os coeficientes convergiram para a hiperbole de covariancia 

nula, para num passo seguinte afastar-se, ao longo da hiperbole, do ponto procurado. 

A regra de adaptacao utilizada em todos os testes foi a seguinte, utilizada 

em [JUT 87]: 

= 	+ aS?arctan(b(S;— < S; >)) 

A partir dessa regra de aprendizado foi feita uma analise buscando a 

caracteristica ( ou caracteristicas ) dos sinais que levariam a nao convergencia (alem 

da dependencia entre os sinais). Nessa analise considerou-se que os sinais utilizados 

tem media zero, o que torna o termo < Si > igual a Si. Apesar de isto nao 

ocorrer necessariamente ( urn sinal de voz pode conter uma componente continua ou 

componentes de baixa freqiiencia que the conferem uma media diferente de zero ), 

nas simulacoes realizadas esta media se revelou bastante baixa e nao causou efeito 

no algoritmo. Alem disso, sendo necessario, estas componentes podem ser removidas 

por filtragem antes da aplicacao do algoritmo. 

Outra caracteristica do sinal que foi levada em conta na analise foi sua 

baixa amplitude. Isto faz corn que a funcao arco tangente esteja na regiaao linear, o 

que permite substituir a funcao arctan(S; ) por Esta substituicao foi efetuada 

na regra de aprendizagem e como esperado o algoritmo corn a nova regra teve urn 

comportamento semelhante ao algoritmo corn a regra original. 

Apos estas consideracoes, a regra de aprendizado submetida a analise foi 

a seguinte: 

Ci ,i  = Ci,i  + aS?bS;  

UFRGS 
INSTITUT° 1.1 	r"'"WATUIA , 

RIP, 	. 
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Para melhor compreensio a analise sera desenvolvida para o coeficiente 

C12 sendo analog° o procedimento para o coeficiente C21. Sera calculada a variacao 

media do coeficiente C12 em fun* dos sinais originais (X1  e X2 ), coeficientes 

utilizados na mistura (a 12  e a21) e posicao atual dos coeficientes calculados (C 12  e 

C21)• 

dC12 = aSi3S2  
dt 

dC12  
dt 

< 	>=< aSTS2  > 

Substituindo as equacOes 5.8 e 5.9 

dC12 	, — C12 E2 3 E2 — C21 E1  
< 	>= a < ( 	) 	) > dt 	 — U12.■ 21 

< 	
dt 

>= 
(1 — C12C21)4 

< (El  — Ci2E2 ) 4 (E2  — C21E1) > 

Substituindo as equacOes 5.6 e 5.7 e fazendo a n  = a22 = 1 

dC
dt12 

 > 
(1 — C12C21)4 

a 
	  < ((Xi -kai2X2) — C12(aziXid-X2)) 3 (a2iX1-1-X2—C2i(Xi-kai2X2)) > 

Considerando C12 = a12 + 812 e C21 = a21 821 

d
dt
Ci2 	 a 

< 	> 	
(1 — C12C20 4  

= 	 < ((X1 ai2X2) — (a12 812)(a2iXi X2 )) 3 (a 2iX1  

X 2  — (a21 621)(X1 ai2X2)) > 	 (6.1) 

dC12  
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d

dt
Ci2 	 a 

< 	>= 
(1 — C12C204 

< 	— (a12 -1-512)azi)X1 —812X2) 3 (( 1— (a21+ 620a12))X2 -621X1) > 

2 
Considerando y = 1 —(a12+812)a2i, z = 1 —(a2i -1-8 21)an e k = ( 1 _ c12 c21) 4 

< d

dt
C12 >= < (yXi  — 812X2)3(zX2 

621X1)  > 

dC12 	3 < 	>= k < (yX.  — 3 2  yX21. 6.12X2  3y.X.18?2X — tq.2XD(zX2 — 821X1) > dt 

ddt 2 
,4 3, 	 2 	 ,„3 vxf, 2 . 	, .2 . 	vin A2 	.C3  XX ( 3  < 	>= k < 	,21 	2 y z + 	612.21/ — 	 2t.zY .12 •-.P.1.2"21) " 1 "2‘'Y'12` T "12"21/ ^2"12 z  

dC12  
<dt >=Ti-FT2+T3+714+T5 (6.2) 

onde 

T1  = —ky3821  < Xi > 

T2 = k(y3z 3y 2 812821) < Xi X2 > 

T3 = —k(3zy 2 812 3y512b21) < V.)q > 

T4 = k(3y81 2 z q2 821 )< xdq > 

T5 = —k61 2z < X2 > 
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Tabela 6.5: Termos da variacao dos coeficientes 
Loc. A B C 

Ti.  33.87 18.9 18.99 

T2 0.18 -0.80 0.46 

T3 -23.37 -30.9 -30.0 

7'4  0.21 -0.22 5.75 

T5 -3.35 -1.89 -9.9 

612 7.5 -14.97 -15 

621 -19 17.08 -107 

Uma vez encontrada esta expressao que relaciona a variacao dos coefi-

cientes corn o sinal de entrada foram efetuadas medidas corn diversos sinais bus-

cando isolar o termo ( ou termos ) responsaveis pela nao convergencia do algoritmo. 

A tabela 6.5 mostra o valor de cada termo para diversas combinacoes de sinais 

aleatOrios de distribuicao uniforme e logaritmica. Foram utilizadas misturas corn 

a 12  = a21  = 0.5 e valores iniciais de C12 e C21 respectivamente de 0.7 e 0.25, o que 

corresponde a uma posicao no piano C12 x C21  sobre a hiperbole de covariancia nula 

direita e abaixo do ponto procurado. Isto significa que a variacao de C12 deve ser 

negativa (para a esquerda) e a variacao de C21 deve ser positiva (para cima) para 

que o algoritmo convirja para o ponto procurado. 0 coeficiente de adaptacao foi 

a = 0.1 e os valores foram calculados para uma passada sobre todo o arquivo de 

dados de modo a ter o valor medio da variacao. 

Os termos T1  a T5 na tabela sao respectivamente os 5 termos da expressao 

6.2 e 612  e 621  sao as variacoes dos coeficientes C12 e C21. Foram utilizadas as 

seguintes combinacoes de sinais: 

• A - Dois sinais aleatOrios de distribuicao logaritmica 

• B - Dois sinais aleatOrios de distribuicao uniforme 

• C - Urn sinai de distribuicao uniforme e urn de distribuicao logaritmica 

Pela tabela 6.5 observa-se que os termos de maior peso no calculo da 

variacao dos coeficientes sao Ti e T3. Comparando-se os termos Ti e T3 nos 
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Tabela 6.6: indice de conver encia 
Loc. A B C D E 

A 5.98 6.63 6.85 1.50 1.82 
B 6.02 5.35 1.51 1.77 
C 5.77 4.97 1.53 1.75 
D 5.90 6.58 7.19 1.80 
E 6.00 6.45 6.87 1.50 1.79 

tres conjuntos de sinais observa-se que em todos eles o termo T1 e positivo e o 

termo T3 e negativo, mas no sinal A o termo Ti e maior (em modulo) que o termo 

T3, o que resulta em urn 812  positivo quando se esperaria, pela posicao inicial dos 

coeficientes, um 8 12  negativo. Esta relacao sugere que uma caracteristica dos sinais 

que pode afetar a convergencia do algoritmo e a relacao entre T3 e T1 , que por sua 

vez e proporcional a relacao entre < Xi > e < X? .X" >. Foram feitas medidas 

desta relacao para diversas combinacoes de sinais e os resultados estao mostrados 

na tabela 6.6 

Nesta tabela os sinais A, B, C, D e E sao respectivamente urn sinal 

aleatOrio de distribuicao logaritmica, urn sinal de voz de um locutor masculino, 

urn sinal de voz de urn locutor feminino, urn sinal senoidal e urn sinal aleatOrio de 

distribuicao uniforme. 0 algoritmo de separacao foi aplicado a todas as combinacoes 

de sinal da tabela e a convergencia foi tanto melhor quanto menor a relacao entre 

< X11  > e < X? .X1 >. Uma anglise dos diversos componentes dos termos Tl  e T3 

deve explicar como essa relacao afeta a convergencia do algoritmo. 

A partir deste ponto procurou-se uma nova regra de aprendizagem que 

mostrasse menor sensibilidade a distribuicao das amostras ou que se mostrasse mais 

apropriada a distribuicao das amostras ern urn sinal de voz. Uma familia de regras 

que mostrou bons resultados foi 

ci ,i  = ct , 9 + aii(S1).f2(S1)f3(S1)g(Si) 



91 

Foram feitas simulacoes corn diversas regras corn as funcoes servo, arco 

tangente ou o prOprio Sl  apresentando varias regras aproximadamente o mesmo 

comportamento quanto a convergencia. Dentre as regras desta familia a regra uti-

lizada foi Ci ,i  = Ci ,i  aS?Si . Esta regra foi submetida a diversas combinacoes de 

sinais aleatOrios (uniformes e logaritmicos) e sinais de fala e mostrou uma boa con-

vergencia mesmo para misturas corn 90% do outro sinal e coeficientes de adaptacao 

bastante altos. 

A figura 6.7 mostra a trajetOria dos coeficientes C12 e C21 para diversas 

posicoes iniciais. Foi utilizado uma mistura de sinais de voz corn a 12  = a21 = 0.5 e 

coeficientes de adaptacao a = 0.01 e b = 10. A instabilidade da convergencia deve-se 

ao valor relativamente alto do coeficiente de adaptacao, utilizado propositalmente 

para ilustrar a confiabilidade e robustez da regra adotada. Os pares de valores iniciais 

sao (0.0,0.0), (0.0,0.5), (0.0,1.0), (0.5,0.0), (0.5,1.0), (1.0.0.0), (1.0,0.5), (1.0,1.0) 

Figura 6.7: Trajetoria para a = 0.01 corn regra 2 

A figura 6.8 mostra a trajetOria dos coeficientes para urn coeficiente de 

adaptacao a = 0.001. Observa-se, como era esperado, a maior estabilidade da con-

vergencia, entretanto isto ocorre ao custo de urn tempo de convergencia bem maior, 
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o que significaria em um sistema de processamento em tempo real a necessidade de 

varios segundos de fala ate o infcio da separacao dos sinais. 

C21 

1.0 

0.5 	 1.0 
	

C12 

Figura 6.8: TrajetOria para a = 0.001 corn regra 2 
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7 SEPARAcA0 DE SINAIS COM ATRASO 

Uma vez encontrada uma regra aplicavel as caracteristicas estatisticas de 

sinais de voz comecou-se a pesquisar o efeito do atraso de propagacao no algoritmo. 

Foram feitas simulaciies sobre combinacoes de sinais de voz com diversos atrasos 

de propagacio. A figura 7.1 mostra a convergencia do algoritmo para combinaceies 

defasadas em uma amostra (a) e tres amostras (b). 

C21 	 C21 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1(1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
0.5 	 1.0 C12 	 0.5 	 1.0 	 C12 

Figura 7.1: TrajetOria para a = 0.001 corn atraso de 1 (a) e 3 (b) amostras 

Como a taxa de amostragem utilizada e de 8 kHz, o atraso de uma amos-

tra equivale a urn atraso de 125 tts que seria aproximadamente o atraso obtido por 

urn afastamento de 4 cm entre os microfones. 

Mostrou-se que, devido ao atraso de propagacao do sinal e inaceitavel a 

modelagem do sinal E1(t) como 

E4(t) = an .Xi (t) a 12 .X2 (t) 

Uma maneira de representar o sinal e atraves da convolucao no tempo 
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E1 (t) = X 1 (t) + a12 (t) * X 2 (t) 	 (7.1) 

E2 (t) = a21(t) * X1(t) + X 2 (t) 	 (7.2) 

0 problema reside, entao, em separar das combinacoes convolutivas 7.1 

e 7.2 os sinais X1 (t) e X 2 (t). Este problema e encontrado em outras situacoes como 

separacao de sinais em radar ou sonar e ate a publicacio do trabalho citado no 

haviam solucoes satisfatOrias. 

A solucao proposta envolve a generalizacao da rede inicial para uma rede 

que separe combinacoes convolutivas de sinal. Neste caso o comportamento da rede 

passara a ser: 

S1 (t) = E1(t ) — C12(t) * S2( t ) 
	

(7.3) 

S2 (t) = E2 (t) — C21 (t) * S1(t) 	 (7.4) 

Resolvendo o sistema para Sl  (t) temos 

S1 (t) — S1 (t) * C12 (t) * C21 (t ) = E1 (t) — C12 (t) * E2 (t) 

S2 (t) — S2 (t) * C12 (t) * C21 (t) = E2 (t) — C21 (t) * E1(t) 

Como f1 (t) = f1 (t) * 6(t) e substituindo 7.1 e 7.2 

Si  (t) * 	— C 12 (t)*C21(t)] = X1 (t)* 	— C12(t) * a21(t)] + X2(t)*[ct12(t) — C12 (t)] 

S2 (t ) * 	— C12(t)*C21(t)] = Xi(t)*[an(t)—C2i(t)]+X2(t)*[(5(t)—C21(t)*a i2 (t)] 

UFRGS 
INSTITUTO O INr:ORMATICA 
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portanto, para se obter na saida da rede X 1 (t) e X2 (t) basta que 

C12(t) = an(t) 

C21 (t) = a 21 (t) 

Em uma combinacao convolutiva do sinal pode-se considerar cada corn-

ponente do sinal como sendo o produto do sinal original por urn coeficiente complexo 

em que alem da amplitude e inserido um atraso na fase do sinal original. Como o 

atraso no tempo e o mesmo para todas as componentes freqiienciais do sinal, o atraso 

na fase e proporcional a freqiiencia da componente. Em urn sinal de banda larga nap 

possIvel encontrar um atraso de fase linear para o sinal. Uma solucao proposta em 

[JUT 87] e separar o sinal em diversas bandas e trata-las separadamente, de modo 

que o atraso de fase seja linear para as componentes na banda considerada. Em 

cada banda e aplicado o algoritmo de separacio e os sinais sao reconstitufdos. 0 

problema se resume entao a encontrar o coeficiente complexo a + jb utilizado na 

mistura dos sinais. 0 algoritmo foi generalizado entio para tratar misturas com-

plexas de sinais. Inicialmente foram feitas simulacoes corn misturas de sinais reais 

utilizando coeficientes complexos. 

7.1 Tratamento em Banda Estreita 

A solucao proposta em [JUT 87] e implementada e discutida neste tra-

balho consiste no tratamento do sinal em uma banda estreita de freqiiencia. A 

vantagem desta abordagem e que em uma banda estreita os coeficientes a t, utiliza-

dos na mistura podem ser modelados por urn coeficiente de atenuacao como ocorria 

nas misturas nao convolutivas e um termo de fase, ou seja, por urn rnimero complexo 

na forma 
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aii(f0)  = aiie -i2rfo AT;  

Nesta modelagem de ail  o atraso de fase inserido por a ii (fo) em uma 

componente de freqiiencia fo e igual a 2r fo 0T2 . 

Ao se tratar o sinal em uma banda estreita centrada em uma freqiiencia 

limitada entre fc  — 0 f e Af a variacao de fase do sinal fica limitada entre 

(wc—w)AT e (w c-1-w).AT ou a uma variacao de 2(wc—w)AT. Se a banda considerada 

for estreita o bastante o atraso de fase tern uma variacao pequena entre todas as 

componentes do sinal na banda. A largura de banda mais apropriada sera discutida 

oportunamente. 

Urn desenvolvimento semelhante ao apresentado na parte inicial deste 

capitulo sera apresentado aqui para o dominio tempo-freqiiencia, dominio este que 

consiste em obter o espectro em freqiiencia de urn sinal sobre uma janela deslizante 

no tempo. Isto permite fazer uma analise em freqiiencia no sinal sem perder a 

dependencia da funcao no tempo, indispensavel a aproximacao estocastica utilizada 

para encontrar de forma adaptativa os coeficientes aid. 

Este desenvolvimento pode ser encontrado em [JUT 87] mas para um 

melhor acompanhamento da implementacao feita ele sera repetido aqui corn um 

maior detalhamento de algumas passagens. 

Considere uma janela deslizante W(t) e a parte do sinal Ei (u,t) contida 

nesta janela no instante t: 

Ei(u, t) = Ei (t)147(t — u) 
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Aplicando-se a transformada de Fourier a E i (u, obtem-se a representacao 

tempo-freqiiencia seguinte: 

Ei (f,t) = I 	Ei (u)W(t — u)e -327r-fu du 	 (7.5) 
— co 

Ei (f,t) = (Ei(t)e-i")* W(t) 
	

(7.6) 

tern-se 

Para uma freqiiencia fo , substituindo-se as equacOes 7.1 e 7.2 em 7.6 

E1 (fo,t) = {Xi  (t)e -j2rfot fa12(t) * X2 (Me- j211-fot} * 147(t) 	(7.7) 

E2(f0)t) 	{{a21(t) * 	(t)}e-
321rfot x2(t)e-j27rf0t * 147(0 	(7.8) 

Utilizando as equacOes 7.3, 7.4, 7.7 e 7.8 chega-se a 

(fo, t) = PC1 (t)e -227rfo t  — C12 (t) * {a 21 (t) * 	(t)le -.121101 * W(t) 

{a 12 (t) * X2 (t)}e- 72/rfot 	c12 (t) * {X2(t)e-227rfot1}*14/(t) 

(7.9) 

E de maneira analoga chega-se a uma expressao para S 2 (fo , t). Estas 

expressOes equivalem no domfnio tempo-freqiiencia as expressos obtidas no dominio 
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tempo. Novamente, para que (fo , t) seja proportional a Xi  (t) o segundo termo, 

funcao de X2 (t) deve ser nulo. A transformada de fourier do termo 

f(a12(f)k2(f))* (f + fo) — 012(f){ ,72(f) * 8(f + fo)}lw(t) = 0 

A convolucao por 6(f + fo ) e a transformada de .e -j 2"h t . Esta convolucao 

acarreta um deslocamento em freqiiencia fo  que resulta na expressao 

a12(f +f0)•X2(f + fo) — 012(f)•Y2(f + fo) = 0 

que sera nula se 

C12(f) = a12(f + fo) = 012(f, fo) 

A uma freqiiencia f pode-se caracterizar o filtro a 12 (t) pelo ndmero a12(f ) = 

a 12 e -327rf AT2 , de onde pode-se deduzir 

12(f, fo) 
= a12e-i27ru+h)AT2 	 (7. 10) 

e aplicando-se a transformada inversa 

C12(t, fo) 

 

= an 
e —j27rfo AT2 8( t  AT2 ) 

Esta funcao e constituida por urn coeficiente complexo de modulo a 12  e de 

fase 27rfo AT2  e um retardo puro pela funcao S. 0 coeficiente complexo corresponde 

solucao exata do problema para os sinais cuja freqiiencia e igual a freqiiencia central 



99 

fo  da banda tratada. 0 retardo puro cuja transformada e ci211°T2  introduz urn 

termo de fase proporcional a f da ordem de —27rAT2 . Urn simples filtro passa-baixas 

de primeira ordem constitui uma boa aproximacao de urn retardo puro. Corn efeito, 

para urn f pequeno pode-se escrever 

1 	
e—jarctan2r 

e —j27r f AT 
1 + j271-  f AT 	1 + 471-2f2 AT2  

Esta aproximacao e tao mais valida quanto mais estreita a banda de 

freqiiencia em torno de fo  considerada. Para urn atraso de 1 ms a funcao de trans-

ferencia do filtro e H(jw) =  woo  Este filtro tern uma atenuacao de 3 dB na l000+iw • 

freqiiencia de 160 Hz e dentro desta faixa mantem uma fase praticamente linear. 

Urn atraso de 1 ms equivale a um afastamento de 30 cm entre os microfones, o que 

mostra a aplicabilidade do algoritmo. A escolha da largura de banda a utilizar é, 

entao, urn compromisso entre o atraso maxim° tolerado pelo sistema e a quantidade 

de processamento, uma vez que o estreitamento da largura de banda implica ern 

aumento do mimero de bandas e conseqiientemente em maior processamento. Uma 

banda de 150 Hz e larga o suficiente para viabilizar a decomposicao do sinal de voz 

sem ser necessario urn mimero muito grande de bandas. 

E comum em vocoders a utilizacao de uma banda entre 125 Hz, para os 

canais de freqiiencias mais baixas, ate 400 Hz, para os canais de freqiiencias mais 

altas [RAB 75]. Witten [WIT 82] descreve urn vocoder de 19 faixas em que a largura 

das bandas varia entre 120 Hz e 500 Hz. Para o tratamento de urn sinal de voz corn 

componentes entre 300 Hz e 3 kHz seriam necessarias 18 bandas para o tratamento 

do sinal, processamento demasiado para ser feito por software em tempo real mas 

viavel se feito nao em tempo real. 

Outro fator a considerar e o efeito do estreitamento da banda na con-

vergencia do algoritmo de separacao, efeito este discutido em mais detalhes na secao 

7.6 
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7.2 0 Sistema Desenvolvido 

No decorrer deste trabalho foi desenvolvido urn sistema para separacao 

de sinais de voz utilizando as ideias e algoritmos descritos nas secoes anteriores. 0 

sistema desenvolvido é descrito nas prOximas seceies. 

0 desenvolvimento deste sistema deu-se inicialmente em Pascal em micro-

computadores da linha IBM-PC , devido a maior facilidade de acesso a esse ambiente. 

Nele tambem foram desenvolvidas as redes descritas anteriormente ( Adaline e Back-

propagation ). Posteriormente, devido a excessiva quantidade de processamento e a 

necessidade crescente de sinais para aplicacao do sistema, o sistema foi convertido 

para a linguagem C, nas estacoes de trabalho SUN. Este ambiente oferece diversas 

vantagens em relacao ao ambiente inicialmente utilizado. Entre estas vantagens 

pode-se citar a maior capacidade de processamento, nao somente devido a maior 

capacidade individual de uma estacao em relacao a urn micro-computador da linha 

IBM-PC mas tambem devido ao fato de as estacoes estarem conectadas em rede e 

ser possivel disparar processos entre estacoes. 

Alem da maior capacidade de processamento, as estacoes possuem con-

versores A/D e D/A e utilitarios para aquisicao e reproducao de arquivos de audio. 

Como foi visto nas seciies anteriores, o processo de separacao pode ser 

decomposto em diversas tarefas. A figura 7.2 ilustra todos os passos do processo: 

7.3 Aquisicao de Dados 

0 sistema proposto é aplicavel a sinais de voz bastando entretanto alterar 

a regra de adaptacao para aplica-lo a quaisquer sinais analOgicos em que é atendida 

a condicao de independencia entre os dois sinais. Devido a maior facilidade de ob-

tencao, foram utilizados no desenvolvimento do trabalho sinais de voz de diversos 
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Figura 7.2: Processo de separacao de sinais 

oradores obtidos, inicialmente em uma placa digitalizadora desenvolvida no Depar-

tamento de Engenharia Eletrica da UFRGS a uma taxa de amostragem de 6 kHz. 

Posteriormente, apOs a conversao do sistema para as estacoes SUN, foram utilizados 

os prOprios conversores A/D e D/A das estacos SUN e SILICON GRAPHICS para 

digitalizacao e reproducao das amostras. 

0 compilador C das estacOes SUN dispoe de uma biblioteca de rotinas de 

audio que executam funcOes como conversao de formatos de arquivos e programacao 

das caracteristicas de audio ( como volume e frequencia de amostragem ). Para 

obtencao das amostras na etapa inicial do trabalho foi utilizado o programa Sound-

tool que amostra a 8 kHz armazenando os dados obtidos no formato uLaw. Uma 

vez feita a aquisicao dos dados os arquivos de dados sao convertidos para o formato 

float da SUN para serem processados. 

Inicialmente os dados intermediarios eram armazenados no formato uLaw. 

Os dados obtidos eram convertidos para float para serem processados e novamente 

convertidos para uLaw para serem armazenados. Esta conversao em todas as fases do 

processamento visava possibilitar a reproducao de todos os arquivos intermediarios 

criados uma vez que o programa Soundtool reproduz apenas este formato. As su-

cessivas etapas de conversao, entretanto, causavam erros de truncamento no sinal 
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que iam se acumulando causando uma distorcao significativa no sinal. Este fato e o 

mimero de bits de amostragem das estacOes SUN (12 bits comprimidos para 8 bits) 

fizeram corn que as amostras passassem a ser adquiridas na estacao Iris da Silicon 

Graphics. 

Esta estacao possibilita uma taxa de amostragem variavel ate 40 kHz, 

corn uma palavra de 16 bits sem compressao permitindo ainda a aquisicao de amos-

tras em dois canais. Esta caracteristica foi importante na fase final do trabalho 

para a aquisicao de sinais ja misturados, obtidos de dois locutores falando em dois 

microfones proximos, urn sinal sendo gravado em cada canal. 

7.4 Pre-Processamento 

Neste bloco é feita a pre-enfase do sinal. Ha uma tendencia na fala a uma 

atenuacao de -6dB/oitava a medida que a freqiiencia cresce [WIT 82]. Sistemas que 

envolvam processamento de sinais de voz normalmente efetuam uma pre-enfase do 

sinal de -1-6dB/oitava para obter um espectro mais piano e apos o processamento o 

sinal passa por outro filtro Com caracteristicas inversas que restaura o sinal original. 

Este processamento pode ser efetuado por filtros analogicos antes da amostragem ou 

por filtros digitais apOs a amostragem. Como neste sistema nao foi desenvolvido um 

hardware dedicado a aquisicao de sinais a pre-enfase é feita digitalmente logo apos a 

aquisicao dos sinais. 0 filtro utilizado foi o diferenciador y(n) = x (n) — 0.9x(n — 1), 

filtro este que ocasiona urn ganho de +6dB/oitava. 

7.5 Analise Espectral 

A etapa de analise espectral consiste na separacao do sinal em diversas 

bandas de largura de 300 Hz para a aplicacao do algoritmo de separacao. Para cada 
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banda centrada em w 0  e feito urn deslocamento em freqiiencia do sinal atraves do 

produto do sinal por e-jw° t . Isto gera urn sinal analitico corn a freqiiencia central 

da banda desejada agora centrada em w o . ApOs este deslocamento o sinal e filtrado 

por urn filtro corn fc  = 300Hz e submetido ao processo de separacao. 

Foi utilizado urn filtro FIR de 512 pontos obtidos a partir da transfor-

mada inversa de Fourier da janela desejada. A partir da especificacao da faixa de 

freqiiencia na qual se deseja filtrar o sinal e gerada uma serie de 512 pontos corn 

a faixa de freqiiencia desejada e aplicada a transformada inversa de Fourier. Esta 

transformada inversa e deslocada em 256 amostras e obtem-se os coeficientes do 

filtro para aquela faixa de freqiiencias. A operacao de filtragem e a convolucao no 

tempo destes coeficientes corn o sinal a ser filtrado, o que equivale ao produto, no 

dominio freqiiencia, do espectro do sinal pela janela definida inicialmente. 

7.6 Separacao dos Sinais 

A etapa de separacao de sinais consiste na aplicacao do algoritmo de 

separacao as diversas bandas do sinal. Urn ponto importante a ser considerado e a 

escolha da regra de adaptacao a ser utilizada pois simulacoes realizadas mostraram 

que o processo de filtragem modifica a distribuicao de amostras do sinal fazendo coin 

que uma regra que se mostrasse aplicavel a um sinal em banda larga nao tivesse o 

mesmo comportamento em uma banda estreita do sinal. Submeteu-se urn sinal 

aleatOrio a urn filtro passa-faixa corn uma banda de passagem de 500Hz a 540Hz. 

Originalmente o sinal apresentava uma distribuicao uniforme de amostras, o que o 

tornava separavel de outros sinais pela familia de regras S i3S2  utilizada originalmente 

no inicio deste trabalho. ApOs o processo de filtragem sua distribuicao fazia corn que 

nao ocorresse a convergencia do algoritmo para este conjunto de regras e sim corn a 

familia de regras S2 Sl , mais apropriada a sinais corn distribuicao nao-uniforme. 
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Foram feitas simulacoes corn o algoritmo de separacao sobre sinais de voz 

corn urn estreitamento progressivo da banda considerada. Inicialmente tomou-se 

uma banda de 0 a 1 kHz, banda esta na qual a convergencia do algoritmo nao foi 

alterada. 0 algoritmo convergiu ate que a banda fosse de 0 a 200 Hz, abaixo da 

qual nao houve mais a convergencia do algoritmo, entretanto, a convergencia nao 

ocorreu para uma banda de 300 Hz a 700 Hz apesar da maior largura. Isto mostra a 

necessidade das componentes de mais baixa freqiiencia no sinal para a convergencia 

do algoritmo. 

Para evitar a nao-convergencia do algoritmo ern algumas bandas, sugere-

se a aplicacao do algoritmo completo ( corn o calculo adaptativo dos coeficientes 

) a uma Unica banda e a utilizacao destes coeficientes nas outras bandas. Esta 

abordagem teria a vantagem de reduzir a quantidade de calculo necessario alem de 

facilitar a recomposicao do sinal na fase seguinte. 

Uma diferenca do algoritmo de separacao utilizado aqui para o algoritmo 

utilizado em misturas nao-convolutivas e a forma como sao calculadas as saidas 

S, da rede em funcao dos coeficientes a cada momento. Para misturas nao 

convolutivas eram utilizadas as equacOes 5.8 e 5.9. A componente subtraida da 

mistura Ei era obtida pelo" simples produto da saida S, pelo coeficiente Ct,. Nas 

misturas convolutivas este componente e obtido pela convolucao da saida Si pelo 

coeficiente Ci3 , coeficiente este formado por urn termo complexo e urn retardo como 

mostra a equacao 7.10. 

Este retardo e obtido atraves de urn filtro passa baixas digital de fase 

linear dentro da banda considerada. Este filtro e obtido a partir do filtro analOgico 

H(w) = 1+31,,,m  por uma transformacao bilinear, um mapeamento do lado esquerdo 

do pianos para o interior do circulo unitario I Z = 1. 

Este mapeamento e feito atraves da transformacao da variavel s para z 
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z — 1 
s = c 	 

z +1 

onde c = cot(2) e A, a freqiiencia digital de corte. 2 

A freqiiencia de corte deste filtro ( freqiiencia de atenuacao de 3 dB ) 

= oaf rads. A freqiiencia digital de corte é, entao, para uma taxa de amostragem 

Fs  

A, = 
27r fc  
Fs  

Corn a freqiiencia digital de corte, aplicando a transformada bilinear em 

H(w) = 1+ jurAt a funcao de transferencia do filtro digital e 

(z +1)  
H(z) = 

(1 + cAt)(z + 	 

e sua funcao de recorrencia 

S[n] 	S[n 

a 

 —1]  
Y[n] = 	+ 	 Y[n — nab 

a  
(7.11) 

onde a = 1 + cAt e b = 1 — cAt. 

A saida da rede pode ser melhor visualizada na figura 7.3, onde foi inserido 

urn atraso na realimentacao das safdas Sz para as outras entradas gerando o sinal 

que nada mais e que o sinal Sti atrasado. 0 comportamento da rede corn esse 

atraso pode ser descrito pelas equacoes: 



1 	C12 	C21  
a d 

C,12-S2 [n — 1] + C12 deY2 [ri — 1] 
Ci2 C21  

ad 1 
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Figura 7.3: Rede de separacao corn atraso 

[n] = 	[n] — C12Y2[77] 	 (7.12) 

	

S2 [n] = E2 [n] — C21 [n] 	 (7.13) 

Substituindo 7.11 em 7.12 e 7.13 

S2 [n] 	S2 [n — 
Si  [a] = 	[n] — C12( d 	d 

1] 	
Y2 [n — 1]dc)  

[n] [71 — 1]  Si 
 S2 [n] = E2 [n] — C21 ( a  + 	a 	[n — l]ab) 

onde a = 1+ cAt12 , b = 1 — cAt12, c = 1 + cAt 21  e d = 1 — rAt21, e At12 

e At21 sac) respectivamente o atraso de X2 ern E1  e o atraso de X1  em E2 . 

Resolvendo-se este sistema para S i [n] chega-se a funcao da saida da rede 

que 

Ci2C21  S 	11 	C  [n] — —12-Cd E2 [n] ad S1 [n 	
12C21aby

l[n — 1] 
[n] = 
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E2  [n] — C2d1-El[n] 	C2ai dC12  S2 [n 	11 	C91 C12 de  y2  [n 	11 
S2 [n] = 

 
1 	C21 C12  

ad 

Cua  Siln — 1] + C2i abYi [n — 1] 
1 	C21 C12  

ad 

7.7 Reconstrucao do Sinal 

Na etapa de reconstrucao do sinal, a partir dos sinais separados em cada 

banda e obtido o sinal original. Em um primeiro passo, em cada banda e feita uma 

translacao em freqiiencia do sinal filtrado para sua freqiiencia original. Isto e feito 

mediante o produto do sinal resultante por cos(w ot) que gera novamente urn sinal 

real apenas na banda desejada. ApOs feita esta translacao em cada banda os diversos 

sinais sao somados reconstituindo o sinal original. 



8 CONCLUSOES 

Aix:6 o desenvolvimento deste trabalho e possivel tirar algumas conclusoes 

sobre a aplicacao de redes neurais a processamento de sinais. 

Em primeiro lugar, apesar da pequena quantidade de topologias explo-

radas, ficou claro que a versatilidade dos algoritmos adaptativos, base do funciona-

mento das redes neurais, torna-os aplicaveis a diversas tarefas em processamento de 

sinais. A aplicacao focalizada neste trabalho foi a filtragem de sinais, mas esta nao 

é, em absoluto, a aplicacao Unica ou mesmo a maior aplicacao de redes neurais a 

processamento de sinais. A pequena quantidade de topologias utilizadas explica-se 

pela opcao que foi feita de analisar corn mais profundidade uma determinada topo-

logia e dar alguma contribuicao a area ao inves de uma visao mais abrangente mas 

menos profunda. 

As topologias apresentadas foram topologias corn uma funcao de ativacao 

linear, onde a saida da rede e o prOprio sinal procurado, mais apropriadas a tarefa 

de filtragem. Foi dito no capftulo 3 que uma aplicagao corrente de redes neurais 

o reconhecimento ou classificacao de padrOes. Trabalhos sobre a aplicagao de 

redes neurais a essa funcao sa,"o numerosos [CAR 88] [KIN 89] [BEN 89] e os modelos 

normalmente utilizam funcOes de ativacao nao lineares o que nao exclui os modelos 

apresentados neste trabalho de serem redes neurais. 

Outro ponto a ressaltar e a necessidade da utilizacao de tecnicas tradi-

cionais de processamento de sinais para urn melhor aproveitamento dos conceitos e 

algoritmos adaptativos utilizados normalmente na area de redes neurais. Processa-

mento de sinais corn redes neurais nao libera o pesquisador de conhecer as tecnicas 

tradicionais, sendo, pelo contrario, uma ferramenta a ser utilizada em conjunto corn 

as tecnicas tradicionais para a obtencao de melhores resultados. Em [KOH 88] 

descrito todo o pre-processamento que sofre urn sinal antes de ser submetido a uma 

rede neural para seu reconhecimento. 

108 
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Seria interessante, neste ponto do trabalho, apontar resumidamente os 

resultados obtidos, uma vez que, como este trabalho foi baseado em uma topologia 

e algoritmos ja existente, pode nao ter ficado Clara a contribuicao a area. 

Uma primeira contribuicao e a associacao feita entre as caracteristicas 

estatisticas dos sinais a serem trabalhados e o tipo de regra de adaptacao a ser 

utilizada, tendo sido encontrado um parametro para definir qual a familia de regras 

mais apropriada a cada tipo de sinal. Alem disso, foi levantada uma familia de 

regras aplicaveis a sinais de voz que, se nao foi possivel provar matematicamente 

a convergencia da regra, possibilitou a separacao de sinais de voz ( em misturas 

nao-convolutivas ) ao contrario da regra utilizada no trabalho original. 

Quanto a separacao de sinais de voz em misturas nao convolutivas, ao 

comecar a trabalhar nesta area havia a intencao de, ao terminar o trabalho ter-se 

um protOtipo que fizesse a separacao de sinais de voz em tempo real. Acreditava-se 

que o ambiente de trabalho suportasse a carga de processamento necessaria para 

esta tarefa. No decorrer do trabalho se descobriu que, por diversas razoes, isto nao 

era possivel. 

A razao principal e a quantidade de processamento necessaria. 0 mimero 

de passos para a separacao de sinais em misturas convolutivas torna a quantidade 

de processamento tal que inviabiliza sua aplicacao em tempo real. Mesmo sem levar 

em conta o processo de decomposicao e reconstituicao do sinal, apenas o processo 

de separacao ja exige uma quantidade muito grande de processamento. Para a 

separacao de misturas convolutivas e necessario executar o algoritmo de separacao 

para sinais complexos, cujas operacoes sao, computacionalmente falanclo, bem mais 

onerosas. Alem disso, para modelar o atraso no tempo sao utilizados filtros digitais 

cujos coeficientes devem ser continuamente calculados, o que torna o algoritmo de 

separacao para misturas convolutivas, sem risco de incorrer em exagero, dezenas de 

vezes mais lento que o algoritmo para separacao de misturas nao convolutivas. 
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0 ambiente utilizado oferece algumas facilidades para processamento pa-

ralelo. Esta caracteristica do ambiente inicialmente sugeriu a aplicacao do algoritmo 

de separacao em paralelo nas diversas faixas de freqiiencia. Urn trabalho sobre o pa-

ralelismo no ambiente utilizado mostrou, entretanto, a inviabilidade desta ideia na 

atual tecnologia. Para processamento em tempo real a quantidade de comunicacao 

entre os processos deveria ser constante e muito grande. 0 ambiente multi-usuario 

e o excessivo trafego na rede tornam impossivel assegurar comunicacao constante 

entre as estac5es. 

Esta falta de urn mecanismo de comunicacao continua entre as estacoes 

tambem impossibilita a aquisicao simultanea de dados de varios conversores A/D. 

Como resultado deste trabalho tambem foi desenvolvida uma serie de 

ferramentas, cuja necessidade foi surgindo a medida que o trabalho era desenvolvido. 

Entre estas ferramentas pode-se citar, alem dos algoritmos especificos de 

processamento adaptativo ( algoritmo de separacao de sinais, filtros adaptativos ) 

algoritmos estes que possuem aplicacao para pre processamento de sinal, ferramen-

tas genericas para DSP no ambiente SUN, como calculo de FFT direta e inversa, 

densidade da potencia espectral de urn sinal, autocorrelacao e correlacao cruzada, 

espectrograma de urn sinal, calculo dos coeficientes de filtros FIR e conversao entre 

diversos tipos de arquivos. 

Este trabalho deixa em aberto urn born niimero de pontos a serem explo-

rados, pontos estes em que o curto tempo de urn mestrado e os recursos existentes 

nao permitiram explorar satisfatoriamente. Os programas foram desenvolvidos ini-

cialmente em microcomputadores pessoais IBM PC e posteriormente transportados 

para a rede de estacCies SUN do CPGCC. Corn a criacao do centro de supercom-

putacao poderia ser utilizado o supercomputador CRAY para a aplicacao do processo 

desenvolvido neste trabalho. 
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0 algoritmo e ideias discutidas neste trabalho poderiam igualmente ser 

implementados em urn hardware especifico ou em uma placa de DSP. Um hardware 

para separacao de misturas nao convolutivas é apresentado em [JUT 87]. Quanto 

as diversas etapas do processo de separacao como deslocamento em freqiiencia e 

filtragem sao facilmente implementaveis em uma placa corn um processador de DSP. 

Outro ponto a ser pesquisado é, dentro da familia de regras de adaptacao 

apresentada, encontrar parametros objetivos para avaliacao da convergencia de di-

versas regras e utiliza-las para encontrar regras que apresentem uma convergencia 

melhor. 

Por fim, sugere-se uma analise matematica rigorosa do algoritmo visando 

estabelecer corn precisao a relacao entre as caracteristicas dos sinais tratados, as 

regras de adaptacao e a convergencia ou nao do algoritmo. 
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