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Resumo

O processamento de sinais feito pelos sistemas neurais biológicos é altamente eficiente e com-
plexo, por isso desperta grande atenção de pesquisa. Basicamente, todo o processamento de
sinais funciona com base em redes de neurônios que emitem e recebem pulsos. Portanto, de
forma geral, os estímulos recebidos do sistema sensorial por uma rede neural biológica de algum
modo são convertidos em trens de pulsos. Aqui, nesta tese, é apresentada uma nova arquitetura
composta por duas camadas: a primeira recebe correntes de estímulos de entrada e os mapeia
em trens de pulsos; a segunda recebe esses trens de pulsos e os classifica em conjuntos de
estímulos.

Na primeira camada, a conversão de correntes de estímulos em trens de pulso é feita atra-
vés de uma rede de neurônios osciladores acoplados por pulso. Esses neurônios possuem uma
frequência natural de disparo e quando são agrupados em redes podem se coordenar para apre-
sentar uma dinâmica global a longo prazo. Por sua vez, a dinâmica global também é sensível às
correntes de entrada.

Na segunda camada, a classificação dos trens de pulsos em conjuntos de estímulos é imple-
mentada por um neurônio do tipo integra-e-dispara. O comportamento típico para esse neurônio
é de disparar ao menos uma vez para todas as integrações de trens de pulsos de uma determi-
nada classe; caso contrário, ele deve ficar em silêncio. O processo de aprendizado da segunda
camada depende do conhecimento do intervalo de tempo de repetição de um trem de pulsos.
Portanto, nesta tese, são apresentadas métricas para definir tal intervalo de tempo, dando, assim,
autonomia para a arquitetura.

É possível concluir com base nos ensaios realizados que a arquitetura desenvolvida possui
uma grande capacidade para mapeamento de correntes de entradas em trens de pulsos sem a
necessidade de alterações na estrutura da arquitetura; também que a adição da dimensão tempo
pela primeira camada ajuda na classificação realizada pela segunda. Assim, um novo modelo
para realizar processos de codificação e decodificação é apresentado, desenvolvido através de
séries de ensaios computacionais e caracterizado por medidas de sua dinâmica.

Palavras-chave: osciladores acoplados por pulsos, reconhecimento de padrões bio-
inspirado, rede neurais com dinâmica.



Abstract

The signal processing done by the neural systems is highly efficient and complex, so that it
attracts a large attention for research. Basically, all the signal processing functions are based
on networks of neurons that send and receive spikes. Therefore, in general, the stimuli received
from the sensory system by a biological neural network somehow are converted into spike
trains. Here, in this thesis, we present a new architecture composed of two layers: the first layer
receives streams of input stimuli and maps them on spike trains; the second layer receives these
spike trains and classifies them in a sets of stimuli.

In the first layer, the conversion of currents of stimuli on spike trains is made by a pulse-
coupled neural network. Neurons in this context are like oscillators and have a natural frequency
to shoot; when they are grouped into networks, they can be coordinated to present a global long-
term dynamics. In turn, this global dynamics is also sensible to the input currents.

In the second layer, the classification of spike trains in sets of stimuli is implemented by an
integrate-and-fire neuron. The typical behavior for this neuron is to shoot at least once every
time that it receives a known spike train; otherwise, it should be in silence. The learning process
of the second layer depends on the knowledge of the time interval of repetition of a spike train.
Therefore, in this thesis, metrics are presented to define this time interval, thus giving autonomy
to the architecture.

It can be concluded on the basis of the tests developed that the architecture has a large
capacity for mapping input currents on spike trains without requiring changes in its structure;
moreover, the addition of the time dimension done by the first layer helps in the classification
performed by the second layer. Thus, a new model to perform the encoding and decoding pro-
cesses is presented, developed through a series of computational experiments and characterized
by measurements of its dynamics.

Keywords: pulse-coupled oscillators, bio-inspired pattern recognition, dynamical neural
networks.
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ambas as trajetórias, os intervalos de períodos TP são iguais. De fato, elas são a

mesma trajetória apenas com uma defasagem. Os parâmetros para as duas traje-

tórias foram: x = (1,2,3,4,5)×10−4, Tf = 1500 e foi medido TP = 148.674. O

estado inicial foi para a primeira trajetória V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8). A se-

gunda trajetória é inicializada com uma variação de 1% da excursão VT hr−VRest .

Exceto o gráfico com o pseudoexponente de Lyapunov (gráfico inferior), todos

os demais mostram apenas o intervalo de tempo entre 1000 e 1500 (ou seja,

descartando-se o transiente inicial). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.7 Neste exemplo, foram usadas duas trajetórias que foram iniciadas próximas.

Ambas convergem assintoticamente para o mesmo ponto fixo estável, logo, o

comportamento de ambas é estável, sendo λn < 0. Outro aspecto ilustrado é que

apesar de ser estável, esta trajetória assintótica não apresenta estados de sincro-

nização de fase ao longo do intervalo de tempo TP. As configurações dessa

simulação foram: x = (1,2,3,4,2)×10−4, Tf = 1500 e foi medido TP = 2.791.

O estado inicial para a primeira trajetória foi V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8).

A segunda trajetória foi inicializada com uma variação de 1% da excursão

VT hr−VRest . Exceto o gráfico com o pseudoexponente de Lyapunov (gráfico

inferior), todos os demais mostram apenas o intervalo de tempo entre 1000 e

1500 (descartando-se o transiente inicial). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

4.8 Nesse exemplo, duas trajetórias são inicializadas próximas e convergem para

uma mesma bacia atratora. Esta trajetória é estável, porém não possui uma

grande variedade de estados de sincronização de fase a longo prazo. As con-

figurações para esta simulação foram: x = (1,4,5,7,17)× 10−4, Tf = 1500,

e foi medido TP = 7.985. O estado inicial para a primeira trajetória foi

V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8). A segunda trajetória foi inicializada com uma

variação de 1% da excursão VT hr−VRest . Exceto o gráfico com o pseudoexpo-

nente de Lyapunov (gráfico inferior), todos os demais mostram apenas o inter-

valo de tempo entre 1000 e 1500 (descartando-se o transiente inicial). . . . . . 75

4.9 O histograma dos períodos das trajetórias fechadas TP. V1(0) =

(0.5,0.5,0.5,0.5,0.5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77



4.10 Cada gráfico mostra duas pseudotrajetórias (a diferença da tensão V de uma

dimensão em relação a uma de referência; conforme técnica ilustrada anteri-

ormente pela figura 2.13). A linha vermelha é a pseudotrajetória cujo estado

inicial é dado por V1(0); e a linha azul é a pseudotrajetória cujo estado ini-

cial é dado por V2(0). Onde δ1 = V2−V3, δ1 = V2−V4 e δ1 = V2−V5, con-

forme descrito na seção 2.3. As configurações dos estímulos de entrada foram:

V1(0) = ~0.1, V2(0) = ~0.5, (a) x = {6,7,1,5,9}, (b) x = {0,8,2,4,9}, (c) x =

{4,9,2,8,3}, (d) x = {6,2,7,9,3}, (e) x = {3,4,8,5,6}, e (f) x = {6,4,1,9,2}.
Cada um dos 6 ensaios ilustra um dos 6 tipos de comportamentos considerados

na tabela 4.2 respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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1 Introdução

A compreensão sobre as bases da codificação e decodificação das informações recebidas e pro-

cessadas por um sistema neural biológico é uma fonte de inúmeros desafios na ciência. De modo

a explicar esses processos, várias suposições e teorias científicas já foram e têm sido desenvol-

vidas e, atualmente, várias possibilidades teóricas para o pré-processamento e o processamento

em si são aceitas no contexto da biologia do sistema neural. Apesar das várias abordagens, há

um consenso de que o processamento é feito através de sinais pulsados que são distribuídos no

espaço-tempo. A dinâmica de um neurônio genérico é relativamente simples, mas o sistema

neural com um número enorme de neurônios conectados é capaz de armazenar e recuperar

informações complexas com base em estímulos providos pelo sistema sensorial (BEAR; CON-

NORS; PARADISO, 2002; FREEMAN, 1975; SOMPOLINSKY; GOLOMB; KLEINFELD,

1991). Portanto, uma rede de neurônios conectados tem a capacidade de processar sinais sofis-

ticados, situação que não ocorre quando os neurônios são considerados isoladamente.

De fato, tarefas relativamente simples desempenhadas nos mais diversos sistemas neuro-

nais, tais como sistema motor, visão e batimentos cardíacos, exigem um esforço em população

dessas unidades neurais. Contudo, quando o número de neurônios em uma rede é grande, existe

um aumento significativo no número de conexões da rede; assim, o emaranhado de conexões

pode ser tão denso que um estudo analítico da dinâmica de toda uma rede de neurônios é quase

inviável. Além disso, as interações entre os neurônios são baseadas em sinais de pulsos, que são

dependentes do tempo e da localização espacial das sinapses, portanto, o grau de dificuldade

para analisar uma rede com tal complexidade do sistema é relativamente grande.

Um grande número de estudos e tentativas para se compreender a codificação e decodifi-

cação do comportamento dessas redes de neurônios tem sido feito. Em todas as tentativas, são

usadas técnicas para capturar sinais emitidos pelo sistema nervoso para que possam ser posteri-

ormente entendidos; entre as técnicas de captura e processamento de sinais, as mais tradicionais

são: eletromiografia (EMG), eletrocardiograma (ECG), eletroencefalograma (EEG) e imagea-

mento por ressonância magnética funcional (fMRI), porém, outras técnicas mais recentes e

até mesmo mais intrigantes estão em processo de estudo e desenvolvimento, como por exem-
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plo, uma que ilumina regiões do cérebro e permite destacar os neurônios ativados (BUCHEN,

2010). Enfim, os dados capturados a partir dessas diversas técnicas auxiliam na determinação de

padrões de comportamentos para a compreensão dos processos de codificação e decodificação

executados pelo sistema neural.

O grande problema com as técnicas destacadas está na falta de resolução dos sinais cap-

turados, uma vez que ainda não é possível capturar o sinal de cada neurônio individualmente

sem gerar grandes distorções (STEVENSON; KORDING, 2011). Claro que para resolver o

problema de resolução existem diversas linhas de estudos e engenharias sendo desenvolvidas.

Contudo, uma que vem ganhando grande destaque é o uso matrizes de sensores que são implan-

tados na região a ser monitoradora; essa técnica apresenta uma melhor resolução, logo, os dados

obtidos são bem mais precisos; porém, tem a desvantagem de ser bem invasiva (NICOLELIS,

2001; NICOLELIS, 2003). Essa técnica possui uma resolução tão boa que permite a captura de

sinais emitidos por pequenos grupos de neurônios (cerca de até 20 unidades) e, assim, calcu-

lar a correlação entre as unidades de maneira a estimar o comportamento individual para cada

neurônio. Experimentos com essa nova tecnologia e seu uso na abordagem de codificação e

decodificação de sinais biológicos foram bem empregados nos estudos feitos por (NICOLELIS,

2001; NICOLELIS, 2003).

Quase todos os estudos sobre o processamento de sinais feito pelo sistema nervoso tentam

estabelecer uma relação entre um sinal de estímulo e um padrão de trem de pulsos induzido

por esse estímulo, assim, os estudos buscam desvendar o método biológico responsável pelo

processamento sobre o estímulo de entrada, além de buscar atribuir uma explicação para o pa-

drão de trem de pulsos capturado. Dentre diversas abordagens, algumas experiências mostram

evidências de que há sincronização entre os trens de pulsos produzidos quando a rede neural

é estimulada por sinais que já tenham sido previamente aprendidos pela rede (BEAR; CON-

NORS; PARADISO, 2002; FREEMAN, 1975). Esse comportamento pode ser visto como uma

espécie de memória associativa, em que um estímulo induz a rede neural a emitir padrões co-

nhecidos de trem de pulsos síncronos.

Nessa mesma linha, trabalhos têm sido desenvolvidos no contexto de memória associa-

tiva com algum tipo de dinâmica em redes neurais artificiais (dentro da área de neurocompu-

tação) por (DEL-MORAL-HERNANDEZ, 1998; DEL-MORAL-HERNANDEZ, 2001; DEL-

MORAL-HERNANDEZ, 2003; DEL-MORAL-HERNANDEZ; SANDMANN; SILVA, 2004;

DEL-MORAL-HERNANDEZ; SANDMANN; ARAUJO, 2009; SANDMANN; SILVA; DEL-

MORAL-HERNANDEZ, 2009; QUILES, 2009; MEMMESHEIMER; TIMME, 2006; NEVES;

TIMME, 2009). Esses temas são os focos de atuação do grupo ICONE - Grupo de Inteligência



3

Computacional, Modelagem e Neurocomputação Eletrônica do Departamento de Engenharia

de Sistemas Eletrônicos da Universidade de São Paulo, assim como do Dynamics Network

Group do Max Planck Institute for Dynamics and Self-organization, grupos nos quais esta tese

foi desenvolvida.

Também há evidências de que certos estímulos sensoriais podem evocar reações de trens

de pulsos específicos, ou seja, de que há um mapeamento entre os estímulos de entrada e os

padrões de trens de pulsos capturados. Nesta situação, algumas questões sobre o desempenho e

capacidade de mapeamento de tais sistemas podem ser levantadas, sendo que a maioria dessas

questões está em aberto. Algumas questões relevantes para a tese são: existe um padrão espe-

cífico de trem de pulsos para cada estímulo de entrada? Se existe e considerando as limitações

físicas (número finito de neurônios), como é possível elaborar uma arquitetura que potencial-

mente possa suportar uma enorme capacidade de armazenamento? Se existe tal arquitetura,

é necessário modificar sua topologia na medida em que novos trens são aprendidos? Se não,

como é possível aprender novos padrões de trens de pulsos sem alterar a topologia? Para res-

ponder essas e outras questões, vários estudos estão em andamento. Nesta tese, é proposta uma

nova arquitetura para os processos de codificação e decodificação de sinais; porém, é antecipado

que essa nova arquitetura naturalmente não contempla toda a complexidade das redes neuronais

encontradas na biologia.

A arquitetura proposta no capítulo 3 é composta por duas camadas, sendo que cada uma

delas é responsável por um dos processos de codificação e decodificação, respectivamente cha-

madas também de primeira camada e segunda camada. O processo de codificação é aquele

que induzido por estímulos de entrada produz trens de pulsos, e é explicado na seção 3.1; já o

processo de decodificação é aquele que relaciona tais trens de pulsos a uma classe de estímulos,

como por exemplo, a classe de estímulos conhecidos e a classe de estímulos desconhecidos, e é

explicado na seção 3.2. A seguir, é feita uma descrição preliminar de cada um desses processos.

No processo de codificação, é utilizada uma rede de neurônios do tipo osciladores, os quais

são acoplados por pulso, que produz trens de pulsos periódicos a partir de certos estímulos

de entrada. Tal abordagem é muito atrativa, uma vez que uma grande diversidade de trens de

pulsos pode ser produzida para representar diferentes informações. Essa diversidade de trens de

pulsos é conveniente para gerar diferentes formas de representar os estímulos de entrada sem a

necessidade de alterações na topologia da rede. Para entender e explicar o funcionamento desta

camada, uma série de aspectos de sistemas dinâmicos são apresentados na seção 2.1 da tese.

No processo de decodificação é utilizado um único modelo de neurônio do tipo integra-

e-dispara, que recebe trens de pulsos (os quais são produzidos pela primeira camada) e os



4

integra. Um modelo de neurônio do tipo integra-e-dispara imita o comportamento de emissão

de pulsos de um neurônio biológico isolado, ou seja, esse modelo integra as correntes recebidas

e, caso a soma dessas correntes seja tal que o potencial de membrana do neurônio possa atingir

o potencial de limiar de disparo, então, o neurônio emite um pulso; em contrapartida, se a

soma não atingir tal potencial de limiar de disparo, então, o valor do potencial de membrana do

neurônio irá decair até atingir seu valor de repouso (caso não receba mais pulsos). Na seção 3.2,

essa característica do modelo de neurônio do tipo integra-e-dispara é usada como uma forma de

discriminar entre classes. Por exemplo, se o neurônio nesta camada de decodificação dispara ao

menos uma vez durante o intervalo de tempo em que um estímulo de entrada é fornecido para

a arquitetura, então, o estímulo de entrada passa a ser considerado pertencente a uma classe C1;

caso contrário, se não houver disparo, então, o estímulo de entrada é dado como pertencente a

uma classe C2.

Uma ilustração da arquitetura completa e um esboço dos processos realizados em cada

camada são apresentados na figura 1.1.

estímulos
de entrada

trajetórias

Codificação

trens de pulsos
periódicos

Decodificação

(+) tempo

aprendizado:

osciladores acoplados
por pulsos

Tempotron

ficar em silêncio

classificação

período T
primeira camada segunda camada

disparar

P

C1

C2

Figura 1.1: Todo o fluxo envolvido ao longo dos processos de codificação e decodificação dos
padrões de estímulo de entrada. A primeira camada é responsável pela codificação de padrões
dos estímulos de entrada na forma de trens de pulsos periódicos e a segunda camada, com base

nesses padrões de trens de pulsos, classifica tais estímulos de entrada.

Na figura 1.1 é possível ver as duas camadas que implementam os processos de codifica-

ção e decodificação. Além disso, a figura mostra uma visão geral de alguns dos elementos

principais propostos nesta tese. Por isso, pode também servir como um guia simples para a

compreensão do fluxo da tese. Por exemplo: a primeira camada representada na figura 1.1 é

responsável pela codificação de sinais e é discutida na seção 3.1; na segunda camada é reali-
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zado o processo de decodificação e os seus detalhes podem ser encontrados na seção 3.2. Os

processos de codificação e decodificação são discutidos no capítulo 3; já o capítulo 4 explica

como várias métricas serão aplicadas na primeira camada para apoiar o processo de aprendiza-

gem da segunda camada. Finalmente, os conceitos básicos para o desenvolvimento destes dois

capítulos são apresentados no capítulo 2.

A seção seguinte apresenta brevemente alguns aspectos do estado da arte das pesquisas

sobre processos de codificação e decodificação de informações com base em padrões de trens

de pulsos.

1.1 Alguns aspectos do estado da arte

Como mencionado acima, existem diversos estudos direcionados para o armazenamento de

informações em redes biológicas. Muitos desses estudos trabalham com redes neurais artificiais

que podem aprender sem supervisão e com base somente nos exemplos apresentados. Esta tese

se baseia em redes de neurônios que trabalham com trens de pulsos distribuídos espacialmente

e temporalmente para codificar padrões de estímulos de entrada.

Abordagens de codificação e decodificação de trens de pulsos foram propostas por (GERST-

NER; KISTLER, 2002) e (IZHIKEVICH, 2007). Nelas, assim como na maioria, um modelo de

neurônio do tipo integra-e-dispara recebe estímulos de entrada vindos de seus dendritos; esses

estímulos de entrada são conhecidos como potenciais pós-sinápticos (PSPs). Esses vários estí-

mulos são integrados de acordo com uma curva característica de PSP (conforme seção 3.2.1).

Como consequência, se o valor da integração for suficiente para atingir certo limiar do poten-

cial de membrana, então, o modelo integra-e-dispara emite um pulso e retorna ao seu estado

de repouso. Nesses estudos citados, os modelos trabalham com uma grande variedade de pa-

drões de trens de pulsos para representar os estímulos de entrada, sendo que todos os padrões de

trens de pulsos são previamente conhecidos. Portanto, existe uma relação direta entre o padrão

do estimulo de entrada e o processo de aprendizado (o processo de aprendizado é o algoritmo

responsável por ajustar os pesos sinápticos que permita a busca e associação entre o comporta-

mento de disparo do neurônio integrador para um determinado padrão de estímulo de entrada).

Na maioria das propostas atualmente encontradas é estabelecido, por técnicas heurísticas ou

por medidas de periodicidade, o intervalo de tempo a ser considerado na integração dos trens de

pulsos recebidos pelo modelo. Portanto, o neurônio integrador tem conhecimento do tamanho

do tempo da janela de integração. Assim, esses modelos são basicamente restritos a operar com

um período de intervalo de tempo conhecido.
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Adicionalmente, diferentes trens de pulsos podem apresentar diferentes períodos e, por-

tanto, são requeridos diferentes intervalos de duração para a integração dos trens de pulsos

(PAUGAM-MOISY, 2006; SZATMÁRY; IZHIKEVICH, 2010). Dessa maneira, algoritmos

gerais de aprendizado para os modelos integra-e-dispara têm que ser especializados para cada

tipo de padrão de estímulo de entrada, significando que um simples modelo integra-e-dispara

conhece um pequeno número de trens de pulsos ou, no pior caso, apenas um.

Em contraste com essas técnicas, o modelo apresentado nesta tese tem algumas vantagens:

a arquitetura possui a camada de codificação que recebe os estímulos de entrada e os converte

em um trem de pulsos, sendo que existe uma tendência deste trem de pulsos ser periódico, logo,

o intervalo de periodicidade pode ser estimado e usado durante o processo de aprendizado do

modelo integra-e-dispara (processo implementado na segunda camada da arquitetura e apresen-

tado na seção 3.2.1 da tese). Essa característica fornece uma maior autonomia da arquitetura

para um possível uso não supervisionado.

1.2 Trabalhos anteriores relacionados

Diferentemente das principais abordagens destacadas na seção 1.1, uma outra linha de aborda-

gem vem sendo amplamente estudada, e é a seguida nesta tese. Nesta abordagem os trens de

pulsos não são previamente amostrados, logo, não são previamente conhecidos; nesta aborda-

gem os trens de pulsos são produzidos por uma rede de neurônios do tipo osciladores, sendo

que estes trens são induzidos pelos estímulos de entrada do sistema.

Antes de continuar, é importante definir o modelo base da unidade neural usada neste tra-

balho. Assim como existem várias frentes de estudos para o processamento de sinais em sis-

temas neurais, existem também diversos níveis de especificações e abstrações na modelagem

do neurônio biológico. E é relevante escolher um modelo que tenha uma grande relação com

o fenômeno a ser estudado (HERZ et al., 2006). A escolha nesta tese se deu pelo fenômeno

encontrado no comportamento da dinâmica de um neurônio ao longo do tempo, muito mais que

outros aspectos, já que o foco de investigação é o comportamento de longo prazo de uma rede

de neurônios acoplados.

O modelo escolhido para os neurônios da primeira camada é o modelo de neurônios os-

ciladores do tipo integra-e-dispara. Nesse modelo, uma corrente de entrada é constantemente

aplicada ao neurônio. Assim, ele aumenta seu potencial de membrana até atingir o limiar de

disparo; quando isso ocorre, então ele dispara, retorna ao seu valor de repouso e, como a injeção

de corrente é constante, volta a aumentar seu pontencial de membrana. Portanto, repetindo todo
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o ciclo integra-e-dispara com velocidade aproximadamente proporcional ao valor de corrente

de entrada injetada no neurônio (essa é a frequência intrínseca de disparo do neurônio oscila-

dor). Em resumo, uma corrente é aplicada continuamente ao neurônio, e este irá carregar sua

capacitância de membrana e disparar repetidamente como um oscilador.

Ao longo deste trabalho várias referências são feitas às redes de neurônios osciladores, ou

simplesmente rede de osciladores.

Esse tipo de neurônio oscilador é amplamente conhecido e identificado na biologia, cujos

representantes mais conhecidos são os neurônios marcapassos cardíacos. Para o bom funcio-

namento do coração, o ambiente químico ao qual esses neurônios são expostos faz com que

correntes sejam neles injetadas de forma constante, logo, os induzem a um tipo de comporta-

mento oscilatório (PERSKIN, 1975). Adicionalmente, o comportamento coletivo desses neurô-

nios é que induz a um comportamento global de sincronização de fase em todos os neurônios

cardíacos, portanto, é um comportamento vital para o bom funcionamento do coração.

Amplos estudos sobre neurônios osciladores, especialmente sobre os neurônios marcapas-

sos cardíacos, foram feitos por (PERSKIN, 1975). Estudos mais genéricos sobre o comporta-

mento de redes com esses osciladores de relaxação foram feitos por (MIROLLO; STROGATZ,

1990); neles, é provado que uma rede de neurônios osciladores acoplados por pulsos irá certa-

mente entrar em sincronização de fase em um tempo finito, sendo que essa sincronização pode

ser global ou por grupos de osciladores. Além disso, uma vez sincronizados, os valores de

tensão da membrana dos neurônios osciladores sempre estarão sincronizados para t→ ∞.

Adicionalmente, outros estudos (ERNST; PAWELZIK; GEISEL, 1995; ERNST; PAWEL-

ZIK; GEISEL, 1998; TIMME; WOLF; GEISEL, 2002) mostram que o mesmo tipo de rede de

osciladores acoplados por pulsos não apresenta certeza de tal sincronização a longo prazo se

houver a adição no modelo matemático de um atraso entre as transmissões de pulsos de um

oscilador para os outros. Ou seja, quando é modelado um atraso entre a emissão e a recepção

de um pulso, a sincronização dos osciladores já não é mais garantida. Em contrapartida, uma

variedade maior de dinâmica pode ser encontrada.

Como resultado, essa variedade dinâmica pode ser usada como uma forma de mapear es-

tímulos de entrada de uma rede de osciladores. Melhor explicando, para cada estímulo apre-

sentado à rede, esta pode apresentar uma dinâmica global diferente a longo prazo. Portanto,

baseado nesta capacidade de usar diferentes comportamentos dinâmicos para mapear diferen-

tes estímulos de entrada, diferentes novas técnicas foram desenvolvidas para fazer uso dessa

fenomenologia (NEVES; TIMME, 2009; NEVES, 2010; KARABACAK; ASHWIN, 2010;

ASHWIN; TIMME, 2005a; ASHWIN; ORSOSZ; TOWNLEY, 2007).
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Ainda, apesar da capacidade da rede de osciladores acoplados por pulso em codificar estí-

mulos em diversas dinâmicas, é essencial mostrar que é possível decodificar um estímulo que

foi codificado por uma determinada dinâmica. Existem diversos modelos neurais desenvolvidos

com a finalidade de classificar padrões de trens de pulsos. Na seção 3.2.1 desta tese, está sendo

usado o modelo do tipo integra-e-dispara, pois ele recebe diretamente como entrada trens de

pulsos (formato de saída das redes de osciladores), ou seja, não é necessário haver uma con-

versão de formato entre a saída de uma rede de neurônios osciladores e o neurônio responsável

pela decodificação.

Existem diversos modelos do tipo integra-e-dispara (BURKITT, 2006; GERSTNER; KIS-

TLER, 2002). Nesta tese está sendo usado um modelo chamado Tempotron, desenvolvido por

(GÜTIG; SOMPOLINSKY, 2006). Esse modelo foi escolhido porque tem sido amplamente

utilizado em problemas que envolvem sinais pulsados nas mais diversas áreas. Além disso,

diversos grupos de pesquisa apontam seus resultados como promissores, pois seu algoritmo de

aprendizado é eficiente e de fácil implementação (GÜTIG; SOMPOLINSKY, 2006).

Assim, com a arquitetura completa aqui proposta é possível codificar um estímulo em uma

dinâmica global através de uma rede de osciladores que produzem trens de pulsos e, então,

decodificar essa dinâmica dos trens de pulsos em uma classe de estímulos usando um modelo

integra-e-dispara (o Tempotron).
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1.3 Organização do texto

Este texto está distribuído em 5 capítulos. Cada um tem uma breve introdução do seu conteúdo

e também um resumo no final. No capítulo com contribuições, existe uma seção da análise dos

resultados obtidos. Os temas foram distribuídos pelos seguintes capítulos como segue:

2o capítulo (Fundamentos e contextualização): apresenta uma breve introdução sobre os sis-

temas dinâmicos e seu comportamento típico a longo prazo. Além disso, o modelo do

neurônio central a esta tese, bem como o da rede que agrupa esses neurônios, é matemati-

camente formalizado. Embora alguns dos conceitos apresentados sejam básicos, eles são

discutidos de forma dirigida ao contexto relevante para esta tese.

3o capítulo (Discriminando estímulos de entrada): apresenta a arquitetura proposta para re-

alizar os processos de codificação e decodificação. Neste capítulo, séries de simulações

numéricas são ensaiadas e discutidas a fim de validar o funcionamento da arquitetura.

4o capítulo (Análises dos trens de pulsos produzidos pela rede de osciladores): obtém al-

gumas medidas das simulações numéricas, tais como as medições de coerência de fase e

estabilidade do sistema. Uma vez obtidas, propõe-se um critério para pesquisar periodici-

dade nos padrões de trens de pulsos. Assim como no capítulo anterior, apresenta-se uma

análise no final do capítulo.

5o capítulo (Discussão): faz uma análise das contribuições da tese, mostrando as vantagens e

desvantagens desta abordagem. Além disso, o capítulo apresenta as perspectivas para a

continuação deste trabalho.
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2 Fundamentos e contextualização

Neste capítulo, uma visão geral de conceitos é apresentada, vinculando-os às ideias principais

propostas nesta tese. A literatura citada pode ser empregada para uma maior exploração sobre

cada assunto. Os temas a serem abordados são divididos em três seções neste capítulo: sistemas

dinâmicos, o modelo integra-e-dispara e a rede de osciladores acoplados por pulso.

Inicialmente, uma introdução sobre sistemas dinâmicos é apresentada no contexto da pre-

sente tese na seção 2.1. Nesse ponto, são resumidamente apresentados o conceito de ponto fixo

e sua variedade de tipos, bem como a influência desses pontos fixos na trajetória desenvolvida

pelo sistema a longo prazo. Adicionalmente, os conceitos de trajetórias e órbitas fechadas, de

grande importância para a contribuição realizada por esta tese, também são discutidos.

Na sequência, a equação diferencial que rege o modelo matemático de neurônio utilizado

na tese é apresentada na seção 2.2. Ela expõe as justificativas para a utilização desse modelo

e também contextualiza a relação entre ele e os osciladores de relaxação. Algumas explica-

ções de inspiração biológica são apresentadas e diversas fontes que podem ser usadas para um

aprofundamento no assunto são citadas.

Finalmente, na seção 2.3, os comportamentos globais de uma rede de neurônios acoplados

por pulso são analisados. Nessa rede, cada neurônio usa o modelo individual proposto na se-

ção 2.2. Ali, os conceitos de órbitas encontradas no comportamento global de um conjunto de

neurônios são discutidos, sendo apresentado o mapa de Poincaré como uma forma de encon-

trar periodicidade nos trens de pulsos produzidos por essas redes. Esse ponto merece especial

atenção, uma vez que a mesma representação é usada mais de uma vez como uma forma de

visualizar os trens de pulsos produzidos pela rede de neurônios osciladores.

Adicionalmente, todas as simulações numéricas realizadas nesta tese foram feitas utilizando

o método de integração de Runge-Kutta de 4a ordem, sobre o qual há uma breve introdução no

apêndice B.
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2.1 Sistemas dinâmicos

Um grande número de sistemas têm os seus comportamentos dependentes do tempo. Esse

tipo de sistema é conhecido como um “sistema dinâmico”. Assim, conhecendo-se as equações

diferenciais que regem cada variável do sistema, ou as equações de diferenças para sistemas

de tempo discreto, bem como os valores correntes dessas variáveis, o comportamento a longo

prazo do sistema, assumindo que todos elementos das equações são determinísticos, deveria ser

previsível.

Uma notação comum para um sistema dinâmico é expressa por (ALMEIDA, 1988):

dx
dt

= f (x, t) = ẋ (2.1)

Sistemas dinâmicos que obedecem a equações diferenciais lineares possuem soluções co-

nhecidas. No entanto, quando as equações diferenciais do sistema não são lineares, ele pode

apresentar uma maior variedade de comportamentos a longo prazo e um esforço muito maior é

necessário para examiná-lo. Por exemplo, uma equação diferencial não linear simples, regida

por um polinômio de segundo grau de apenas uma variável, como se vê na equação 2.2, pode

mostrar diferentes comportamentos de acordo com o valor inicial, x(0) = x0.

ẋ = x2−1 (2.2)

Uma melhor análise de uma equação diferencial pode ser feita através do gráfico de ẋ plo-

tado em função de x, resultando em um gráfico de plano de fase. No caso da equação 2.2,

plotada na figura 2.1, há duas raízes, que são pontos onde ẋ = 0. Esses pontos são os “pon-

tos fixos” e são representados em geral como x∗. Na figura 2.1, os pontos fixos são x∗ = 1 e

x∗ =−1.

x

ẋ

-1 +1

Figura 2.1: Plano de fase da equação diferencial 2.2, contendo dois pontos fixos. Um deles é
um ponto fixo atrator estável, x∗ =−1 (círculo cheio), e outro é um ponto fixo instável,

x∗ =+1 (círculo vazio). Reproduzido de (STROGATZ, 2001b).
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Uma análise mais aprofundada pode ser feita para encontrar o valor da variável x quando

t→ ∞, dependendo do seu valor inicial x(0):

• se x(0)>+1, então ẋ > 0 e x cresce a longo prazo, de forma que: ∀x0 ∈ (+1,+∞) =⇒
x(t)t→∞ =+∞;

• no intervalo −1 < x(0) < 1, tem-se ẋ < 0, e x diminui até atingir o ponto fixo x∗ = −1,

de forma que: ∀x(0) ∈ (−1,+1) =⇒ x(t)t→∞ =−1.

• da mesma forma, mas por razões diferentes, quando x(0) < −1, x vai a x∗ = −1, no

entanto ẋ > 0. Assim: ∀x(0) ∈ (−∞,−1) =⇒ x(t)t→∞ =−1.

Com base na análise acima, é possível notar que os dois pontos fixos são fatores impor-

tantes que governam o comportamento da variável x a longo prazo. Por isso, esses pontos são

conhecidos como pontos atratores ou repelentes.

Pontos fixos podem agir de maneiras completamente diferentes, como ilustrado acima. O

ponto fixo x∗ = −1 age como um atrator, pois como ∀x(0) ∈ (−∞,+1) =⇒ x(t)t→∞ = −1,

ou seja, x(t)t→∞ = x∗, este é um ponto fixo estável. Por outro lado, ∀x(0) ∈ (+1,+∞), ou

∀x(0) = +1+ |ε|, onde ε é qualquer valor real não nulo, o ponto fixo x∗ = +1 age como um

repelente ao longo do tempo e faz com que x→ +∞ para t → ∞, sendo assim um ponto fixo

instável.

Matematicamente, a análise de estabilidade linear sobre um ponto fixo o classifica como

um ponto estável ou instável.

Pontos fixos estáveis ou instáveis são percebidos em um grande número de modelos físi-

cos de sistemas dinâmicos, tais como crescimento populacional, o sistema predador-presa, a

análise do mercado de ações, o comportamento da rede de fornecimento de energia elétrica e

outros (STROGATZ, 2001b; STROGATZ, 2001a; STROGATZ, 2003; JENSEN, 1987; CARA-

RETO; ORSATTI; PIQUEIRA, 2009). Além disso, uma equação diferencial pode ter os seus

parâmetros manipulados de forma a aumentar ou diminuir o número de pontos fixos. No caso

da equação 2.2, a manipulação é feita facilmente, aumentando ou diminuindo o valor de um

parâmetro adicionado à equação, como mostrado na próxima seção.
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2.1.1 Pontos de bifurcação

Por meio de manipulações simples dos parâmetros de uma equação diferencial é possível alte-

rar o seu comportamento dinâmico, alterando as posições ou o número dos seus pontos fixos.

Na equação 2.2, por exemplo, uma simples substituição do segundo termo por um parâmetro

permite explorar diferentes comportamentos dinâmicos. Então, a equação 2.2 pode ser reescrita

como

ẋ = x2 + r (2.3)

A constante r pode assumir valores positivos, negativos ou zero, e essa escolha influencia o

comportamento dinâmico a longo prazo. A figura 2.2 ilustra o impacto de diferentes valores de

r sobre a definição de pontos fixos da equação.

x

ẋ

r < 0

x

ẋ

r = 0

x

ẋ

r > 0

Figura 2.2: Um exemplo de parâmetro de bifurcação r: através da manipulação de r, o
número de pontos fixos pode ser aumentado ou diminuído no sistema. Reproduzido de

(STROGATZ, 2001b).

Quando r assume valores negativos, há dois pontos fixos: um estável e outro instável.

No entanto, quando r é zero, só existe um ponto fixo: é um ponto fixo crítico. Finalmente,

para valores positivos de r, não há qualquer ponto fixo. Dessa forma, a constante r funciona

como parâmetro de controle para promover excursões através de diferentes comportamentos

dinâmicos a longo prazo para a equação 2.2, e, por isso, a constante r é um “parâmetro de

bifurcação”.

Sistemas modelados com apenas uma variável de tempo contínuo não permitem uma grande

variedade de comportamentos dinâmicos. No entanto, sistemas com duas ou mais variáveis po-

dem exibir uma grande riqueza de comportamentos dinâmicos. Além do mais, quando uma

variável é conectada a outras como em uma rede, a riqueza da dinâmica pode armazenar infor-

mações (ASHWIN; TIMME, 2005a; KANEKO, 1993).
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2.1.2 Órbitas fechadas

Em um sistema bidimensional, é possível observar um maior número de comportamentos dinâ-

micos do que num sistema unidimensional. No plano de fase, sistemas bidimensionais podem

demonstrar pontos fixos de sela, que podem atuar como atratores em uma direção enquanto

agem como repelentes em outra, respectivamente chamados de subespaços estáveis e instáveis.

A figura 2.3 ilustra um ponto fixo de sela típico, onde o eixo vertical é um subespaço estável e

o eixo horizontal é um subespaço instável.

x

y

Figura 2.3: Um ponto fixo de sela, mostrando trajetórias diferentes gradientes para 4
diferentes estados iniciais. Pode ser visto que as trajetórias são atraídas para o ponto fixo e, em
seguida, repelidas por ele. Este sistema ilustrativo é regido pelo sistema não linear: ẋ = α− x2,

ẏ =−y, α = 0.5.

Pontos de sela podem induzir comportamentos a longo prazo totalmente diferentes para

uma trajetória. Por exemplo, uma trajetória pode ser repelida por um ponto de sela, e, poste-

riormente, pode ser atraída pelo mesmo ponto de sela. Assim, uma trajetória de fases descrita

por x(t), a longo prazo, expressa pelo seu gráfico no plano de fase, pode promover trajetórias

periódicas, isto é, x(t) pode retornar para uma posição no plano de fase visitado anteriormente,

o que é matematicamente expresso por x(t) = x(t +∆), com ∆ > 0. Essas trajetórias podem

apresentar órbitas fechadas ou ciclos-limite (quando são assintoticamente estáveis).

Dependendo do arranjo das variáveis do sistema de equações, diferentes trajetórias podem

emergir, definindo o comportamento a longo prazo do sistema dinâmico. Como visto acima,

essas trajetórias poderiam levar o sistema para um ponto fixo estável, ou até ao infinito. Além

do mais, na presença de pontos de sela, há a produção de trajetórias especiais que podem ser

atraídas para um ponto fixo e, quando a trajetória se aproxima deste, ela altera sua direção e

começa a ser repelida pelo mesmo ponto de sela.



15

Quando uma trajetória começa sua órbita fechada proximamente a um ponto fixo específico

e volta ao mesmo ponto de partida, é definida como uma trajetória homoclínica, pois essa tra-

jetória sofre influência de apenas um ponto de sela. Por outro lado, se a trajetória sofre influência

de mais de um ponto fixo no seu comportamento de longo prazo, então é considerada uma tra-

jetória heteroclínica (GARAUD, 2009; STROGATZ, 2001b; GUCKENHEIMER; HOLMES,

1988).

Órbitas fechadas são uma questão muito importante nesta tese, especialmente no capítulo

3. Aqui se propõe que a periodicidade descrita por uma trajetória de órbita fechada possa ser

usada como uma maneira para armazenar informação.

A título de exemplo, comportamentos de órbita fechada podem ser encontrados em oscila-

dores harmônicos, que são regidos por equações diferenciais lineares, tais como o sistema de

massa e mola (GARAUD, 2009) e outros. Em osciladores de relaxação, o comportamento de

órbita fechada também pode ser encontrado, como no oscilador de van der Pol (POL; MARK,

1927; GARAUD, 2009; STROGATZ, 2001b; KREYZIG, 2006), que é exemplificado em se-

guida.

O oscilador de van der Pol foi estudado nos anos iniciais do desenvolvimento do rádio e

é uma fonte muito interessante de comportamento não linear. Esse modelo foi especialmente

escolhido porque, apesar dessa sua origem, características importantes encontradas nele são

semelhantes às encontradas no estudo do comportamento de neurônios biológicos.

O oscilador de van der Pol é regido pela seguinte equação:

ẍ+µ(x2−1)ẋ+ x = 0, (2.4)

que é uma equação diferencial de segunda ordem que pode ser generalizada como:

ẍ+ f (x)ẋ+g(x) = 0 (2.5)

No caso do oscilador de van der Pol, esta é uma equação de Liénard (STROGATZ, 2001b).

A equação 2.4 pode ser reescrita sob a forma do seguinte sistema de equações:

ẋ = y

ẏ = −g(x)− f (x)y (2.6)
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Assim, para o oscilador de van der Pol, os termos da equação 2.6 são definidos como:

f (x) = µ(x2−1)

g(x) = x (2.7)

Assim, através deste sistema de equações, o oscilador de van der Pol pode ser conveniente-

mente descrito em um plano, com duas variáveis correlacionadas:

ẋ = y

ẏ = −x−µ(x2−1)y (2.8)

Para certa faixa de valores de µ é possível induzir a trajetória de x(t) e y(t) a um com-

portamento de órbita fechada a longo prazo. A figura 2.4 apresenta comportamentos de órbita

fechada descritos por uma trajetória com base na equação 2.8 para diferentes valores de µ .

µ = 0.1

x

y µ = 2

x

y
µ = 6

x

y

Figura 2.4: Trajetórias geradas pela equação de van der Pol para diferentes valores do
parâmetro de bifurcação µ . As trajetórias descritas por linhas vermelhas revelam a existência

de órbitas fechadas no comportamento a longo prazo.

O oscilador de van der Pol e vários neurônios biológicos apresentam um comportamento

semelhante a longo prazo. A solução da equação de van der Pol para valores de µ grandes

(por exemplo, µ > 2) tem duas velocidades diferentes ao longo do seu período: lenta e rápida.

O trecho lento de trajetória é visto ao longo da excursão pelo eixo y e o trecho rápido, como

um salto, está ao longo do eixo x, essa diferença é acentuada com o aumento de µ . Um com-

portamento análogo é encontrado em neurônios simples, pois o potencial de membrana de um

neurônio pode mostrar uma carga lenta e uma descarga muito rápida no seu disparo. Assim, o

potencial de membrana de um neurônio simples pode apresentar dinâmica de ciclos-limite, com

fases lenta e rápida ao longo de sua trajetória.

Até este ponto, sistemas dinâmicos com uma e duas variáveis foram apresentados e breve-

mente revistos. No entanto, as questões em aberto sobre sistemas dinâmicos são mais comu-

mente relacionadas a sistemas com mais de duas variáveis.
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2.1.3 Atrator estranho

Sistemas dinâmicos com mais de duas variáveis têm uma maior variedade de comportamentos

a longo prazo. Basicamente, nesses sistemas os seguintes comportamentos podem ser encon-

trados: assintoticamente estável, ciclo-limite, ou caótico 1. Os comportamentos de estabilidade

assintótica e ciclo-limite a longo prazo são produzidos por pontos fixos estáveis, pontos fixos

instáveis e pontos de sela. O comportamento caótico é considerado um comportamento estra-

nho, pois a trajetória não pode ser precisamente estimada, mesmo em um curto intervalo de

tempo, sem um grande esforço de análise.

O modelo mais clássico e famoso usado para ilustrar um sistema tridimensional de tempo

contínuo com comportamento estranho é a equação de Lorenz (LORENZ, 1963). Para ilustrar

essa tese, foi utilizado o modelo de Rössler, que é mais simples do que o modelo de Lorenz

e tem apenas um termo não linear (RÖSSLER, 1976). Apesar disso, o sistema do modelo de

Rössler é um excelente sistema de equações para o estudo e ilustração dos comportamentos

estranhos em tempo contínuo.

O sistema de equações de Rössler é dado por:

ẋ = −y− z

ẏ = x+ay

ż = b+ z(x− c) (2.9)

O termo c é o parâmetro de bifurcação do sistema. De acordo com o valor de c, o número

de periodicidades de uma órbita fechada pode ser reduzido ou aumentado, e até mesmo ser

zero. Ainda assim, para uma faixa específica de c, a equação mostra comportamentos aperiódi-

cos a longo prazo, ou seja, 6 ∃∆ > 0 que satisfaça a equação x(t) = x(t +∆). Comportamentos

diferentes para diferentes valores de c são mostrados na figura 2.5, em que dois ciclos-limite di-

ferentes são observados com c = 2 e c = 4, e, em seguida, com c = 5 é visto um comportamento

completamente aperiódico.

Apesar da aperiodicidade da trajetória quando c = 5, ela fica confinada a um domínio do

subespaço, como pode ser observado na figura 2.5. O fato da trajetória não ser periódica e ter

um curso confinado a este subconjunto é um dos aspectos mais marcantes do comportamento

estranho. Outra característica interessante é que quando o sistema é inicializado com diferen-

tes valores iniciais para x(0), y(0) e z(0), a trajetória a longo prazo, mesmo a partir de fora

1Em tempo discreto, usando equações de diferença – ou equações de mapeamento –, comportamentos diferen-
tes podem surgir com apenas uma variável (MAIO, 1976; JENSEN, 1987).
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Figura 2.5: Ilustrações do sistema de Rössler baseado no sistema de equações 2.9. Cada linha
mostra comportamentos diferentes da trajetória para valores específicos do parâmetro de

bifurcação c. A primeira linha mostra um comportamento típico de órbita fechada quando
c = 2. Na segunda linha é mostrado um comportamento 4-periódico de órbita fechada quando
c = 4. A última linha apresenta para c = 5 uma trajetória confinada, mas sem periodicidade ao

longo do seu percurso, definido como um comportamento caótico.



19

desse subconjunto, sempre converge a ele. O conjunto de estados iniciais x(0), y(0) e z(0) que

possuem essa característica configura a chamada bacia de atração2. Portanto, por causa dessa

atração, comportamentos caóticos também são conhecidos como atratores estranhos.

Uma trajetória estranha parece ser guiada por regras aleatórias, tal como na caminhada alea-

tória, mas, na verdade, é um comportamento caótico determinístico. Ao contrário do que parece

à primeira impressão, um comportamento caótico determinístico é totalmente previsível, uma

vez que seu estado inicial é conhecido. Assim, alguns aspectos básicos devem estar presentes

para classificar um comportamento a longo prazo como caótico determinístico:

• Aperiodicidade: a trajetória nunca retorna para o mesmo ponto no subespaço. Como

discutido acima, 6 ∃∆ > 0 que satisfaça a equação x(t) = x(t +∆).

• Determinismo: a excursão da trajetória é completamente previsível, dado que existe uma

equação diferencial que pode descrever o seu comportamento a longo prazo. Em caso de

tempo discreto, conhece-se a função de mapa determinista, ou equação de diferenças.

• Sensibilidade às condições iniciais: apesar de o sistema ser regido por uma equação de-

terminística, a trajetória é completamente dependente do estado inicial do sistema. Isso

significa que, para dois pontos iniciais x1(0) e x2(0) onde x1(0) = x2(0)+ ε , para qual-

quer valor real infinitesimal de |ε|, ambas as trajetórias, respectivamente iniciadas em x1

e x2, devem divergir exponencialmente pelo menos inicialmente (SMALE, 1967). Para

ler mais sobre este tema, ver (SMALE, 1996).

Em resumo, como se vê nas três figuras 2.5, a manipulação simples do parâmetro bifurcação

c na equação 2.9 induz o sistema a comportamentos completamente diferentes. Além disso,

os pontos descritos dão a base para classificar esse comportamento como caótico, ou atrator

estranho. Outras métricas também são usadas para identificar e classificar entre esses regimes;

na seção 4.3 algumas destas características são mais exploradas.

Um aspecto crucial do comportamento caótico é a aperiodicidade. No entanto, na maioria

dos casos a detecção de trajetórias periódicas não é uma tarefa fácil. Uma maneira eficiente

para definir a trajetória do sistema para um dado valor do parâmetro de bifurcação c é escolher

um ponto na rota da trajetória e verificar se este ponto é revisitado em algum momento poste-

rior, para verificar se x(t +∆) = x(t). Uma estratégia eficaz para visualizar a periodicidade do

sistema, neste caso o sistema de Rössler, é colocar um plano em duas das suas três dimensões, e

2Não só trajetórias aperiódicas, mas também trajetórias de órbitas fechadas estáveis apresentam o conceito de
bacia de atração. Uma bacia de atração pode ser definida como um subconjunto C, onde x(t) ∈C quando t → ∞,
para qualquer x(0) ∈C.
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depois gravar o valor da dimensão restante cada vez que a trajetória atravessa esse plano. Essa

técnica permite plotar uma seção de Poincaré, obtida por um mapa de Poincaré, podendo

assim, visualizar as periodicidades e não periodicidades da dinâmica exercida pelo sistema.

Além disso, em um mapa de Poincaré é possível variar o parâmetro c dentro de um intervalo

e plotar um diagrama de bifurcação. O diagrama de bifurcação fornece informações impor-

tantes sobre o regime do comportamento do sistema a longo prazo. O diagrama de bifurcação

é uma forma eficiente de analisar um sistema com muitas variáveis, o qual traz dificuldades

adicionais em comparação a sistemas de uma variável. No diagrama de bifurcação, um eixo é

o parâmetro bifurcação e no outro eixo, são marcados os locais de visitação quando a trajetória

atravessa a seção de Poincaré.

Para o sistema de Rössler (sistema de equações 2.9), o diagrama de bifurcação pode ser

feito da seguinte forma: sempre que a trajetória passa por y = 0 e x > 0, o valor de x é traçado,

o que significa que a trajetória terminou o percurso em um ciclo completo ao longo do eixo x.

Assim, é possível visualizar o diagrama de bifurcação para o sistema de Rössler para diferentes

valores de c, como mostrado na figura 2.6.

Figura 2.6: Diagrama de bifurcação do sistema de Rössler com base na variação do parâmetro
de bifurcação c (desprezado o transitório inicial). É evidente a mudança de comportamento na

dinâmica ao longo do eixo horizontal, da esquerda para a direita. Grosso modo, com o
aumento de c, aumenta o número de pontos visitados no eixo registrado, passando de

comportamento assintótico atrativo, para órbita fechada com um número de visitação de pontos
crescente, até assumir um comportamento caótico. Reproduzido de (STROGATZ, 2001b).
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A figura 2.6 mostra valores diferentes de visitação de x quando a trajetória cruza a seção de

Poincaré, desprezado o transitório inicial. Nota-se que para c = 2, como mostrado na figura 2.5,

há apenas uma órbita fechada simples, enquanto que quando c = 4 o diagrama de bifurcação

mostra a existência de uma órbita fechada 4-periódica e, finalmente, quando c = 5, existe um

comportamento caótico.

A seção de Poincaré é também utilizada na seção 3.1 desta tese para ilustrar a periodicidade

encontrada em conjuntos de trens de pulsos produzidos por uma rede de neurônios osciladores.

A próxima seção apresenta as equações diferenciais básicas que regem o modelo neural uti-

lizado nesta tese. Esse modelo imita algumas características básicas do potencial de membrana

de um neurônio biológico, e pode exibir uma grande variedade de comportamentos dinâmicos

a longo prazo.

2.2 Modelo integra-e-dispara

Esta tese propõe uma nova abordagem para processar informações baseadas em trens de pulsos

emitidos pelos neurônios biológicos. Assim, a escolha do nível de abstração para os neurônios a

serem modelados é um ponto muito importante a considerar antes de implementar complexas re-

des de neurônios. Há um grande número de modelos matemáticos de neurônios biológicos, que

são usados dependendo do aspecto a ser reproduzido e estudado (HERZ et al., 2006). Esses mo-

delos incluem modelos clássicos, tais como o de Hodgkin-Huxley, que descreve o potencial de

ação através da membrana do neurônio com os seus canais de potássio, cálcio e sódio (HODG-

KIN; HUXLEY, 1952), até os modelos mais abstratos que consideram o comportamento de

populações de neurônios. Aqui, o fenômeno mais relevante para imitar é o comportamento tí-

pico de potenciais de ação emitidos por um neurônio biológico, isto é, os aspectos gerais do

potencial de ação, tais como o carregamento e o disparo do potencial de membrana. Essa é

uma generalização do comportamento típico encontrado na maioria dos neurônios biológicos e

é chamado de modelo neuro-like do tipo integra-e-dispara (PERSKIN, 1975; DEL-MORAL-

HERNANDEZ, 1998).

Um modelo neuro-like do tipo integra-dispara usado como referência nesta tese são os

neurônios do tipo marcapasso, como por exemplo, os encontrados no coração, pois tal modelo

possui uma formalização matemática bem definida na literatura (PERSKIN, 1975). Na litera-

tura sobre esse modelo, o comportamento de cada neurônio de marcapasso é descrito individu-

almente e estende-se à compreensão do comportamento de grupos desses neurônios acoplados.

Através desse modelo, é possível entender a sincronização dos neurônios de marcapasso do
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coração, responsáveis por seu bom funcionamento. Além disso, é ainda possível diagnosticar

algumas doenças relacionadas com a sincronização, ou a falta dela, entre esses neurônios.

O modelo do potencial de membrana de um neurônio, basicamente, obedece à seguinte

equação diferencial:

C
dV
dt

= I− γV (2.10)

C é uma constante de capacitância (definida como 1 ao longo de toda a tese), I é a corrente

intrínseca do neurônio (geralmente uma constante no caso de neurônios de marcapasso (FOX,

2006; BERNE; LEVY, 1989)) e γ é o termo de dissipação do neurônio. Esse é um sistema não

Hamiltoniano, ou sistema não conservativo.

Além disso, como mencionado anteriormente, quando a membrana neuronal atinge um

certo limiar VT hr, esse neurônio emite um pulso e volta imediatamente para o seu valor de

potencial de membrana de repouso VRest . A simulação dessa característica de “restauração” do

potencial de membrana é feita através da seguinte equação:

V (t) =VT hr =⇒ V (t +δ )δ→0
δ>0

=VRest (2.11)

Devido à restrição na equação 2.11, esse modelo é conhecido como integra-e-dispara com

perda, e impõe uma descontinuidade em V (t).

Um aspecto típico do comportamento desse modelo ao longo do tempo é mostrado na figura

2.7. O potencial de membrana vai aumentando ao longo do tempo e, logo que ele atinge o limiar,

esse potencial é restaurado para o valor de repouso. O potencial de membrana também tem uma

periodicidade natural3 e, portanto, é possível medir o intervalo de tempo entre cada disparo e

encontrar o seu período T . Além disso, esse modelo neuro-like também pode ser generalizado

na forma de um oscilador de relaxação. Analisando melhor a equação 2.10, a sua curva ao

longo do tempo é monotonicamente crescente, com V̇ > 0 e V̈ < 0.

Além disso, dentro do intervalo de tempo T, assumindo V (0) =VRest , a solução analítica é

definida como:

V (t) =
I
γ
(1− e−γt)−VReste−γt , ∀t ∈ (0,T ] (2.12)

e, consequentemente,

V (t)−1 =−1
γ

ln
(

1− γ

I
(V −VRest)

)
(2.13)

Essa análise é conveniente utilizada na seção 4.1. Através da equação 2.13, é possível defi-

nir analiticamente o valor de T , sendo VT hr um parâmetro da função. A seguir, é discutida a

3A periodicidade natural só existe se I > 0 e V̇ > 0; caso contrário, o neurônio não atingirá o seu limiar de
disparo. Isso é válido para t→ ∞ e VRest <VT hr.
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Figura 2.7: Característica da curva de V (t) ao longo do tempo, equações 2.10 e 2.11. A
periodicidade de carregamento e descarregamento do neurônio pode ser observada,

possibilitando considerá-lo como um oscilador de relaxação. Neste exemplo, V̇ > 0 e I é
constante, onde I = 1,04, γ = 1, VRest = 0 e VT hr = 1.

dinâmica ao longo do tempo de modelos integra-e-dispara acoplados.

2.3 Rede de osciladores acoplados por pulsos

Apesar da grande variedade da dinâmica encontrada no comportamento do modelo de um único

neurônio, este, sozinho, não é capaz de resolver e lidar com um grande número de problemas

na área de processamento de sinais. Portanto, a inclusão do acoplamento entre os neurônios

gera um cenário mais interessante para estudos, uma vez que a cooperação entre eles traz uma

variedade mais ampla de dinâmicas e uma maior capacidade de processar sinais.

A colaboração entre os neurônios em uma rede neural é realizada através do acoplamento

entre os elementos da rede. Como visto anteriormente, seção 2.2 , um neurônio pode ser anali-

sado como um oscilador. Por sua vez, o acoplamento entre os osciladores pode ser de fase ou

de pulso.

No acoplamento de fase, cada oscilador é constantemente influenciado pelo valor de todos

os outros osciladores da rede com o qual ele está conetado. Assim, para cada passo de integra-

ção, o oscilador i recebe a influência de todos os osciladores j ligados a ele. Um estudo geral e

abrangente do comportamento de uma rede de osciladores de acoplamento de fase é feito pelo

modelo de Kuramoto (ACEBRÓN et al., 2005), brevemente apresentado no apêndice A.

Já no acoplamento de pulso, o oscilador i recebe a influência de qualquer oscilador j a ele

ligado apenas quando o segundo emite um pulso, ou após um intervalo τ quando um atraso na

transmissão do pulso é considerado. Neste caso, a influência de j corresponde a um salto no

valor do potencial de membrana do neurônio i. Isto é, a transmissão de sinal é feita através de

pulsos. Naturalmente, esse modelo de acoplamento é o mais apropriado para imitar a trans-

missão de sinais feita nas redes neuronais biológicas. Neste contexto, dois ou mais neurônios
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ligados podem ser estudados como rede de osciladores de relaxação baseada em acoplamento

de pulso.

Assim, numa rede de osciladores acoplados por pulsos, a equação diferencial de cada ele-

mento i deve também incluir a influência dos pulsos de outros neurônios, de modo que a equação

2.10 é modificada para (MEMMESHEIMER; TIMME, 2006; TIMME, 2002):

dVi

dt
= Ii− γVi +∑

j 6=i
∑
k

εδ (t− t ′jk) (2.14)

onde δ (·) é a função delta de Dirac, k é o número de pulsos emitidos pelo oscilador j e ε é o

peso que determina a influência do pulso.

A figura 2.8 mostra a dinâmica de dois osciladores acoplados, com base na equação 2.14.

A influência de um oscilador i sobre os outros j ao longo do tempo pode ser vista claramente.

VRest

VThr

V

tdinâmica do neurônio oscilador 2

VRest

VThr

V

t

dinâmica do neurônio oscilador 1

Figura 2.8: Dinâmica dos valores de dois osciladores de pulso acoplado. Quando um
oscilador i atinge seu valor limite VT hr, emite um pulso para outro oscilador j, de modo que

este pulso é recebido em j produzindo um salto de tamanho ε no seu valor. ε = 0.05,
V1(0) = 0.7, V2(0) = 0.1, I1 = I2 = 0.05, γ1 = γ2 = 1, VRest = 0 e VT hr = 1.

Algumas precauções são necessárias para a simulação numérica desse modelo. Por exem-

plo, o que acontece quando um neurônio recebe dois pulsos simultaneamente, pelo menos, no

mesmo passo de integração? Ou, se um pulso chegando a um neurônio tiver força suficiente

para induzir na membrana um valor maior do que limiar? Estes e outros pontos foram tratados

como discutido por (MEMMESHEIMER; TIMME, 2006).
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Notavelmente, a dinâmica de dois ou mais osciladores acoplados por pulsos, segundo as

características descritas até aqui, é totalmente previsível (MIROLLO; STROGATZ, 1990; KU-

RAMOTO, 1991). A longo prazo todos os osciladores na rede estarão em sincronia, isto é,

todos vão disparar simultaneamente, ou eles vão disparar em um mesmo subgrupo de oscila-

dores. Um traço típico desse fenômeno é ilustrado pela figura 2.9, em que a configuração dos

neurônios é a mesma que na figura 2.8, mas o sistema evolui em um período mais longo de

tempo.

VRest

VThr

V

t

Figura 2.9: Dinâmica de dois osciladores de pulso acoplado, um por linha. Note que, quando
um oscilador i atinge seu valor limite de VT hr, esse emite um pulso para o outro oscilador j,

então, este pulso recebido em j, induz um salto de tamanho ε no valor de membrana do
oscilador j. A longo prazo ambos os osciladores deve estar em sincronização. ε = 0.05,

V1(0) = 0.7, V2(0) = 0.1, I1 = I2 = 0.05, γ1 = γ2 = 1, VRest = 0 e VT hr = 1.

Esse fenômeno de sincronização foi demonstrado em (MIROLLO; STROGATZ, 1990; KU-

RAMOTO, 1991), inspirado nos estudos produzidos por (PERSKIN, 1975). Foi demonstrado

que para N elementos conectados em uma rede acoplada por pulso, a sincronização de fase

entre todos os osciladores acontecerá porque um neurônio convida o outro para dispararem jun-

tos. Assim, um grande número de fenômenos de sincronização observados na natureza pode ser

explicado, tais como a sincronização dos vaga-lumes (LAURENT, 1917), o efeito Josephson,

interações sociais, e outros (STROGATZ, 2003). Em geral, esse comportamento global sincro-

nizado é muito importante em aplicações que envolvam a sincronização de sinais, tais como a

sincronização dos osciladores para a transmissão de dados, ou localização com base em satélites

de posicionamento global. Esse comportamento também é desejado para o bom funcionamento

do coração4. Mas, para outros sistemas biológicos, a sincronização entre os neurônios pode

indicar evidências de patologias, tais como situações de epilepsias.

4Existe uma vasta literatura sobre evidências de sincronização e não sincronização de neurônios que, juntas,
são responsáveis pelo funcionamento adequado de muitos sistemas biológicos. Uma nova abordagem para sincro-
nização no sistema cardíaco é explorada por (GRAY; WIKSWO, 2011; LUTHER et al., 2011) (PERSKIN, 1975).
Essa nova técnica é proposta para sincronizar os neurônios de marcapasso do coração no caso de um estado de
fibrilação.
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No entanto, um comportamento sincronizado é inútil para codificar ou recuperar informa-

ção, uma vez que o comportamento do sistema é sempre o mesmo a longo prazo. Trabalhos an-

teriores (ERNST; PAWELZIK; GEISEL, 1995; ERNST; PAWELZIK; GEISEL, 1998; TIMME,

2002; TIMME; WOLF; GEISEL, 2002; TIMME; WOLF; GEISEL, 2003; ASHWIN; TIMME,

2005b) estudaram e demonstraram a existência de atratores instáveis em redes de osciladores

acoplados por pulsos quando é adicionado um atraso de τ na transmissão dos pulsos. Esses

trabalhos indicam a existência de órbitas heteroclínicas que são observadas nos trens de pulsos

quando a topologia da rede é simétrica.

Com base nessas trajetórias e sabendo que essas podem ser periódicas e, ao mesmo tempo,

assintoticamente estáveis, é possível projetar sistemas que exercitam a dinâmica de uma órbita

periódica específica, estimulada por um padrão de entrada específico quando necessário. Mais

informações sobre essa abordagem são apresentadas na seção 3.1.

Para incorporar esse atraso entre os acoplamentos é necessário rever a equação 2.14 adici-

onando um atraso de transmissão para o pulso emitido a partir de um neurônio j para outro i,

aqui denotado por τ ji e τ quando uniforme (TIMME, 2002). Assim, a equação 2.10 é reescrita

como:
dVi

dt
= Ii− γVi +Si, (2.15)

onde Si é a influência de outros neurônios j conectados, de modo que

Si = ∑
j 6=i

∑
k

εδ (t− τ− t ′jk), (2.16)

onde k é o número de pulsos emitidos pelo oscilador j.

Nesta tese, os termos τ , ε e γ são constantes para todos os osciladores, gerando uma rede

bem simétrica. Isso porque, em um caso heterogêneo, o grande número de variáveis tornaria o

problema muito complexo e difícil de ser estudado. Porém, na seção 3.3.1, uma varredura em

alguns desses parâmetros é feita.

A figura 2.10 ilustra o comportamento do potencial de membrana de dois neurônios aco-

plados por pulsos com atraso nas transmissões dos pulsos.

Com a adição de atraso, o comportamento global da rede apresenta uma dinâmica signifi-

cativamente diferente a longo prazo, comparado ao modelo sem atraso. No entanto, como nessa

nova configuração a sincronização de pulsos entre os osciladores não é garantida, o modelo

pode exibir um número maior de comportamentos dinâmicos, tais como os comportamentos

descritos na seção 2.1.
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Figura 2.10: Dinâmica do potencial de membrana de dois neurônios de pulso acoplado com
atraso. Quando um neurônio i atinge seu valor limite de VT hr, emite um pulso para outro j,

sendo esse pulso recebido após um intervalo de tempo τ . ε = 0.025, V1(0) = 0.3, V2(0) = 0.6,
I1 = 0.1, I2 = 0.7, γ1 = γ2 = 1, τ = 1.596, VRest = 0 e VT hr = 1.

Agora, o desafio é identificar as dinâmicas apresentadas pela rede, especialmente se existe

um conjunto de trens de pulsos que mostram comportamento periódico a longo prazo, ou não.

Uma estratégia adequada a ser utilizada na visualização do comportamento global dessa dinâ-

mica é o mapa de Poincaré com adaptações. Para traçar a seção de Poincaré, um oscilador da

rede é tomado como referência e, cada vez que este neurônio referência emite um pulso, todos

os valores de potencial de membrana V (t) de todos os osciladores são tomados. Essa estra-

tégia funciona como um estroboscópio e é uma forma de discretizar o tempo na observação

dos valores de membrana a longo prazo, permitindo, assim, encontrar trens de pulsos periódi-

cos. A figura 2.11 mostra um exemplo da seção Poincaré de uma rede acoplada por pulso de

osciladores de relaxação.

Na figura 2.11, cada cor de traço pontilhado mostra a dinâmica do potencial de membrana

de cada neurônio em relação ao neurônio de referência ao longo do tempo. Para cada disparo

emitido pelo neurônio de referência (no caso da figura, neurônio em vermelho), todos os valo-

res de fase dos osciladores são, então, plotados, criando assim uma seção de Poincaré. Nela,

de Poincaré há uma notória repetição de padrões de trens de pulsos com uma periodicidade

de intervalo TP (aqui chamado de intervalo do período da seção de Poincaré)5. A dinâmica

5O período global TP é o intervalo de tempo para a repetição simultânea dos potenciais de membrana de todos
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5 osciladores acoplados (cada cor é o valor de membrana de um oscilador)

TP= 57 ciclos
tperíodo global
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Figura 2.11: Seção de Poincaré de uma rede de 5 osciladores acoplados por pulsos. Cada cor
representa o valor de membrana de um oscilador ao cruzar a seção de Poincaré, sendo que o

ponto em vermelho representa o oscilador de referência. Toda vez que o oscilador de referência
dispara, a fase de todos os osciladores é plotada. A faixa amarela mostra a existência de uma

periodicidade com intervalo TP de trens de pulsos. N = 5, V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8),
I = (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5), ε = 0.025, τ = 1.596, VRest = 0 e VT hr = 1.
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apresentada pela equação 2.15 é uma trajetória com órbita fechada que é exercitada por uma

trajetória heteroclínica.

V4

V2

V3

V5

V2

V3

V5

V3

V4

Figura 2.12: Três pontos de vista da trajetória apresentada pela equação 2.14. Sendo: N = 5,
V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8), I = (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5), ε = 0.025, τ = 1.596, VRest = 0 e
VT hr = 1. Projeções com apenas duas dimensões (representados nas 3 laterais dos gráficos)

também podem ser visualizadas, e ajudam em uma melhor compreensão da trajetória.

Outra maneira de observar essa trajetória, nesse caso particular, é eleger uma variável como

referência e, em seguida, traçar a diferença das outras em relação à primeira. Assim, é possível

reduzir a dimensionalidade e traçar uma pseudotrajetória. A figura 2.13, a seguir, é uma mostra

dessa perspectiva.

0.0

1.0 -0.4

0.0

1.0

-0.4

0.0
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δ 3

δ1
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δ 3

Figura 2.13: Nesta ilustração, cada dimensão é dada por δ1 =V2−V3, δ2 =V2−V4 e
δ3 =V2−V5. Assim, é possível a visualização envolvendo todas as variáveis no mesmo

gráfico. Projeções da diferença entre as trajetórias também estão destacadas.

os osciladores. O intervalo de tempo de um ciclo é o intervalo de tempo de repetição do oscilador de referência.
Um intervalo de tempo computacional de um ciclo de um oscilador está em torno de 3.25 (ou seja, 32500 passos
de integração, com valor do passo de integração de 10−4). Para exemplificar, em uma máquina típica (Processador
Intel i5-2450M CPU 2.50GHZ com 4GB de memória, plataforma de 64bits, Linux OpenSuse 12.3 e OpenJava
1.6.0), um oscilador isolado (com os parâmetros I = 1.04, γ = 1, V (0) =VRest = 0, método de integração Runge-
Kutta com passo de 10−4) possui um período de tempo computacional de 3.2581, o que equivale a 138.405ms. Em
uma rede de 5 osciladores acoplados por pulsos, existe um aumento na velocidade dos períodos dos osciladores
(quando o acoplamento é positivo, excitatório), no caso de acoplamento uniforme de ε = 0.025, o oscilador de
referência apresenta o períodos computacional de 3.2557, porém, o tempo gasto de um ciclo é maior já que é ne-
cessário calcular todos os osciladores considerando a interação entre eles (em uma rede de 5 osciladores acoplados,
o período do oscilador de referência é 1545.614ms).
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Nota-se que essa trajetória é sensível ao termo I na equação 2.15, e tantas outras trajetórias

são possíveis para esse sistema com a mesma configuração mostrada acima. Portanto, trajetórias

diferentes podem ser induzidas na rede de osciladores acoplados por pulso, o que pode ser usado

como uma fonte para armazenar e recuperar informação. Essa nova perspectiva é explorada no

capítulo 3.

Sumário

Neste capítulo, foram apresentados os conceitos fundamentais iniciais utilizados nesta tese.

Além disso, foi revisitada a análise das interações dinâmicas entre dois osciladores como um

problema que na maioria dos casos pode ser resolvido. Problemas persistem na análise de sis-

temas com mais de dois elementos, em que de fato a questão é muito mais complexa (BUCHA-

NAN, 2011; BERRY, 1978; WOLFRAM, 2002). Portanto, a investigação sobre os sistemas

dinâmicos é muito atraente e aberta a novas contribuições.

Além disso, a equação diferencial do modelo integra-e-dispara que governa a dinâmica da

rede neural utilizada foi aqui apresentada. Esse modelo integra-e-dispara pode ser visto como

um oscilador de relaxação (ver seção 2.2).

Ainda, foi mostrado como as fases dos osciladores em uma rede de neurônios acoplados por

pulsos entram em sincronização naturalmente. No entanto, quando há um atraso na transmissão

de pulsos entre os osciladores, o comportamento global dessa rede apresenta uma variedade de

comportamentos como descrito anteriormente na seção 2.1. E, finalmente, a seção de Poincaré,

é útil para entender a dinâmica global do sistema, assim como sua periodicidade, foi apre-

sentada (essa periodicidade é governada por órbitas fechadas heteroclínicas e é uma fonte de

informação, como proposto a seguir nesta tese).
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3 Discriminando estímulos de entrada

O reconhecimento de padrões é uma área de pesquisa que contempla diversas estratégias e

interpretações sobre as definições de padrões e formas de distingui-los. Um estudo aprofundado

na área é feito por (DUDA; HART; STORK, 2000; KOHN, 1998; HAYKIN, 1999). Nesta tese,

o reconhecimento de padrões é usado para rotular um elemento como pertencente a uma classe

de elementos ou alguma outra, ou seja, uma classificação binária. Diversas áreas de aplicações

fazem uso de alguma técnica de reconhecimento de padrões, logo, existe uma grande variedade

de abordagens e métodos que proporcionam um alto desempenho para realizar classificações

corretas de elementos, dependendo do contexto da aplicação.

Basicamente, nesta tese, a principal função do reconhecedor de padrões é determinar se um

elemento x pertence a uma classe de elementos C1; caso não pertença, então, pode ser assumido

que ele é pertencente a uma outra classe de elementos C2. Logo, a união das classes é C, ou seja,

C =C1∪C2. Além do mais, C1∩C2 = /0, portanto, existe uma bipartição em que exclusivamente

x ∈C1 ou x ∈C2.

Assim como outros sistemas, os sistemas biológicos neurais, de alguma maneira, também

fazem reconhecimento de padrões. Nos sistemas biológicos existe algum mecanismo respon-

sável por relacionar estímulos obtidos pelo sistema sensorial a trens de pulsos específicos que,

de alguma forma ainda desconhecida, são usados pelo sistema nervoso central para classificar

estímulos como pertencentes ou não a uma classe de estímulos qualquer. Logo, o sistema bio-

lógico faz um reconhecimento de padrões, em que os estímulos obtidos pelo sistema sensorial

são transformados em trens de pulsos, que, em seguida, são identificados como pertencentes a

uma classe C1 ou a outra classe C2.

Para realizar qualquer processo de classificação de padrões, é preciso possuir um meca-

nismo que possa aprender tais padrões a serem identificados. Para transformar correntes de

estímulos em trens de pulsos, é apresentado, na seção 3.1, um processo de codificação. Já para

o processo de identificação de trens de pulsos em classes, assim como para o mecanismo de

aprendizado, é apresentado, na seção 3.2, um processo de decodificação. O acoplamento des-
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ses dois processos, de codificação e decodificação, que constituem camadas de uma arquitetura

para o processamento de sinais de estímulos, é introduzido neste capítulo como uma das con-

tribuições desta tese. Uma ilustração de ambas as camadas pode ser feita através da figura 1.1.

Ambos os processos são biologicamente plausíveis e suas implementações são baseadas em

modelos integra-e-dispara, conforme apresentado na seção 2.2. A seguir, os processos de co-

dificação e decodificação são brevemente apresentados, sendo posteriormente mais detalhados

nas seções 3.1 e 3.2 respectivamente.

O processo de codificação transforma uma corrente de estímulo de entrada qualquer em

um trem de pulsos. Na arquitetura aqui proposta, os estímulos de entrada induzem uma rede

de neurônios osciladores acoplados por pulsos a disparar padrões de trens de pulsos, os quais

podem ser aprendidos pela camada responsável pelo processo de decodificação mais adiante

apresentada. Quando os trens de pulsos são gerados por uma rede de neurônios osciladores

acoplados por pulsos, existe uma tendência de que esses trens gerados tenham periodicidade,

isso porque esse tipo de rede de osciladores produz trens de pulsos cujas trajetórias tendem a ser

órbitas fechadas, conforme apresentado na seção 2.1.2. O recente uso de redes de osciladores

acoplados por pulsos com a finalidade de codificação por trajetória é estudada por (NEVES;

TIMME, 2009; NEVES, 2010). Em resumo, uma corrente de estímulo de entrada induz uma

rede de neurônios osciladores acoplados por pulsos a produzir uma trajetória com comporta-

mento de órbita fechada a longo prazo, sendo essa trajetória sensível à magnitude da corrente

do estímulo de entrada. A sensibilização faz a rede produzir diferentes trajetórias, logo, é pos-

sível codificar diferentes trajetórias para diferentes estímulos. Uma completa abordagem dessa

estratégia de codificação de correntes de estímulos em trens de pulsos periódicos é apresentada

na seção 3.1.

O processo de decodificação, em contraste com o de codificação, é responsável por classifi-

car um trem de pulsos qualquer como pertencente ou não a uma classe de elementos, por exem-

plo, definir se um trem de pulsos é pertencente a classes C1 ou C2. Na seção 3.2, é apresentado

um modelo neuro-like do tipo integra-e-dispara, responsável pelo processo de decodificação.

Particularmente, como modelo integra-e-dispara é introduzido o Tempotron, proposto por (GÜ-

TIG; SOMPOLINSKY, 2006). Esse modelo possui um mecanismo de aprendizado muito bem

estabelecido e é amplamente estudado como modelo integra-e-dispara para classificação. A

combinação da rede de neurônios acoplados por pulso com o Tempotron é uma das contri-

buições desta tese e permite que padrões de trens de pulsos periódicos emitidos pela rede de

neurônios acoplados sejam discriminados por um modelo neural do tipo integra-e-dispara. As

vantagens e desvantagens dessa combinação são discutidas com maior profundidade na seção

3.2.



33

Um sistema biológico pode aprender somente um número limitado de padrões de estímulo

de entrada. Mesmo que fosse possível aprender um número infinito de forma indiscriminada,

em algumas situações isso não é sequer desejável. Um exemplo de desvantagem seria que ao se

ter uma relação de um-para-um, de cada estímulo possível de entrada para um trem de pulsos,

não seria possível construir um sistema que pudesse lidar com ruídos, uma vez que ele aprende

tudo que lhe é apresentado. Outra abordagem mais interessante nesse sentido é agrupar um

conjunto de estímulos de entrada em uma mesma classe de estímulos, assim, definindo um

grupo de trens de pulsos desejados para cada classe de estímulos. A seção 3.3 apresenta uma

varredura de parâmetros, os quais podem gerar comportamentos de dinâmica variados, inclusive

as trajetórias heteroclínicas desejadas; além disso, nessa seção, várias simulações numéricas

que mostram a capacidade dessa arquitetura em agrupar um conjunto de estímulos e vinculá-

los a uma classe de trens de pulsos. Além disso, nessa seção é mostrada a capacidade dessa

arquitetura em trabalhar com classes que possuem elementos não linearmente separáveis; o

projeto de classificadores não lineares é um desafio na área de reconhecimento de padrões.

Finalmente, na seção 3.4, uma análise sobre vantagens, desvantagens e possíveis contornos

para o processo de codificação e decodificação apresentados neste capítulo são discutidos.

3.1 Codificando estímulos em trens de pulsos

A compreensão da habilidade com que sistemas biológicos codificam e decodificam informa-

ções, mesmo com certo nível de ruído, é um desafio em aberto e ainda pouco explicado. Existem

evidências de que esta habilidade é exercida em sistemas biológicos na forma de memórias as-

sociativas, as quais também são matematicamente formalizadas através de modelos neuro-like

(FREEMAN, 1975). Muito provavelmente, os processos de codificação e decodificação tam-

bém podem ser imitados por redes de modelos neuro-like do tipo integra-e-dispara.

Algumas informações obtidas pelo sistema neural são supridas pelo sistema sensorial e

posteriormente transmitidas ao sistema nervoso central. O sistema sensorial é responsável por

transformar estímulos físicos em trens de pulsos elétricos e esses pulsos são usados como forma

de comunicação entre os neurônios em todo o sistema nervoso (BEAR; CONNORS; PARA-

DISO, 2002; SOMPOLINSKY; GOLOMB; KLEINFELD, 1991).

Em um processo de transmissão de sinal de um neurônio i qualquer para outro neurônio j,

o neurônio j recebe o estímulo provido pelo outro neurônio i em seus dendritos e, se a soma

das correntes desses estímulos de excitação e inibição for suficiente para atingir o limiar do

potencial de membrana do neurônio i, então este emite um pulso e, consequentemente, o pulso



34

é transmitido adiante. Uma rede de neurônios osciladores acoplados por pulsos com essas

características foi apresentada na seção 2.3 e basicamente segue a equação diferencial 2.15.

Para modelar os estímulos de entrada de cada neurônio oscilador, é necessário adicionar mais

um termo xi à equação diferencial, logo, a nova equação diferencial é dada por:

dVi

dt
= Ii− γVi +∑

j 6=i
∑
k

εδ (t− τ− t ′jk)+ xi, ∀x ∈ℜ (3.1)

onde xi a soma das correntes de estímulos que chegam ao neurônio i através do sistema sensorial.

A presença do termo adicional xi na equação 3.1 leva cada oscilador a apresentar uma

frequência diferente. Portanto, a trajetória global exercitada pela rede de osciladores é sensível

a alterações nos valores das correntes de entrada, isto é, para cada configuração de estímulo de

entrada, a rede apresenta uma dinâmica global (sobre todos os osciladores) diferente a longo

prazo, sendo que essas trajetórias são órbitas fechadas Γ. Portanto, para cada diferente estí-

mulo de entrada xi, é possível obter uma diferente órbita fechada de trem de pulsos Γi. Como

resultado, esse mecanismo de codificação transforma uma corrente de estímulo de entrada em

um trem de pulsos que pode ser periódico se atendidas algumas condições (essas condições são

apresentadas adiante no final desta seção).

Para ilustrar a sensibilidade das trajetórias de trens de pulsos produzidas pela rede de os-

ciladores às correntes de estímulos de entrada, a figura 3.1 apresenta duas seções de Poincaré.

Ambas foram produzidas pela mesma rede de 5 osciladores acoplados por pulsos, ou seja, as

duas seções foram geradas com parâmetros de acoplamento ε , atraso τ e estados iniciais V(0)

iguais; mesmo assim, os retratos das fases dos osciladores são diferentes, isso porque houve

uma variação na corrente de estímulo de entrada da rede; para a figura (a) a corrente de estí-

mulo foi constantemente de x = (1,2,3,4,5)×10−4 e para a figura (b) x = (5,1,2,3,4)×10−4.

Note que apenas a alteração na ordem os elementos já é suficiente para gerar uma diferente

trajetória.

Portanto, cada corrente de estímulo x é mapeada em uma órbita fechada Γ diferente. A

tabela 3.1 a seguir ilustra esse comportamento para diversos valores de estímulos diferentes.

Além disso, na rede apresentada pelas seções de Poincaré da figura 3.1, os parâmetros

de acoplamento ε , de atraso τ , de perda γ e corrente intrínseca I de cada oscilador são os

mesmos, logo, a rede de osciladores acoplados por pulsos constrói um subespaço simétrico

(GUCKENHEIMER; HOLMES, 1988; HANSEL; MATO; MEUNIER, 1993). Nesse tipo de

rede, é possível produzir um grande número de trajetórias já que existem diversas maneiras para

exercitar a trajetória através do subespaço. Um estudo mais completo a respeito da estabilidade

dessas trajetórias e suas restrições para esse tipo de estrutura é apresentado em (NEVES, 2010).
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VThr
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(a)
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(b)

Figura 3.1: Duas diferentes seções de Poincaré produzidas por trajetórias de uma rede de
osciladores acoplados por pulsos. Entre as configurações, somente os valores de estímulos de

entrada x são diferentes, sendo que para (a) x = (1,2,3,4,5)×10−4 e para (b)
x = (5,1,2,3,4)×10−4. É possível notar que as trajetórias dessas órbitas fechadas a longo

prazo são diferentes, entretanto, o intervalo do período TP é o mesmo. Nessas seções, os
transitórios foram descartados e a dinâmica obedece à equação 3.1, onde N = 5, I = 1.04,

γ = 1, V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8), τ = 1.596, ε = 0.025.

estímulo órbita fechada
x1 7→ Γ1
x2 7→ Γ2
...

...
xi 7→ Γi
...

...
xn 7→ Γn

Tabela 3.1: Cada corrente de estímulo x é mapeada em uma órbita fechada Γ diferente através
da rede de osciladores acoplados por pulsos.
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Finalmente, o processo de codificação de um estímulo de entrada em um trem de pulsos

está feito. Mas, para que este funcione de forma adequada, alguns aspectos comportamentais

dos trens de pulsos devem ser observados. Sendo assim, algumas características são esperadas

do comportamento dinâmico de trens de pulsos produzidos pela rede para o funcionamento

adequado da arquitetura aqui proposta, são elas:

(a) a primeira camada, rede de osciladores acoplados por pulsos, deve produzir trens de pulsos

que sejam periódicos;

(b) os trens de pulsos periódicos devem apresentar trajetórias estáveis e robustas ao estado

inicial;

(c) durante o exercício da trajetória não deve existir sincronização global de fase entre os osci-

ladores – este é o ponto abordado na próxima seção, 3.1.1, e também na seção 4.2.

A seguir, algumas características específicas sobre sincronização dos osciladores são apre-

sentadas.

3.1.1 Estados de sincronização de fase

No decorrer da excursão de uma trajetória, pode ser observado que durante o período TP existem

sincronizações temporárias de fase entre osciladores. Isso significa que, durante um intervalo de

tempo menor que TP, ao menos duas fases de dois osciladores são idênticas temporariamente,

Vi(t) = Vj(t). Portanto, nesta teste o conceito de sincronização explorado é aquele segundo o

qual os osciladores possuem o mesmo valor de fase durante um intervalo de tempo qualquer. A

figura 3.2 ilustra esse comportamento de sincronização através da sobreposições dos valores de

fases ao longo do período TP; nessa figura, também pode ser observado que essas sincronizações

temporárias são feitas, desfeitas e refeitas em um outro arranjo de sincronização de fase dos

osciladores num intervalo de tempo menor que o período TP.

Além disso, esse fenômeno interessante de sincronização de fases pode ser observado den-

tro do período TP de um trem de pulsos. A cada sincronização de fase entre os osciladores

pode ser atribuído um símbolo de identificação (como “a”, “b” e “c”, por exemplo), logo, cada

período TP pode conter um conjunto de símbolos que definem estados de sincronização de fase

ao logo do período. Como resultado, é possível construir uma sequência de visitação de estados

para o período TP, como por exemplo:

(a,a,b,b,c)→ (a,c,b,b,a)→ (a,b,b,a,c)→ (a,c,b,a,b)→ (a,a,b,c,b),
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onde cada letra simboliza um estado de sincronização e as posições das letras indicam a ordem

dos osciladores. Por se tratar de uma trajetória periódica, ao final de uma sequência de estados a

ordem de visitação será repetida. A figura 3.2 ilustra em círculos esses estados de sincronização

de fases.

VRest

VThr
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ia

l d
e 

m
em
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an

a
Estados de sincronização de fase

TP= 57 ciclos t

período global

a

c

b

a

c

b

Figura 3.2: Estados de sincronização de fases. Ao longo do período TP, existem curtos
intervalos onde valores de fases de alguns osciladores são idênticos, a figura ilustra esses

pontos ao longo do tempo.

Além disso, através dos estados de sincronização de fase é possível calcular uma medida de

coerência de fase, melhor detalhada na seção 4.2, e que estabelece se a trajetória convergiu para

um ponto fixo assintótico ou não. Na seção 4.2, essa medida de coerência de fase é apresentada

e calculada entre os osciladores ao longo do tempo; caso exista sincronização de fase temporária

em um grupo de osciladores, o valor da medida de coerência sofre variação de acordo com o

número de agrupamentos; caso contrário, se a sincronização de fase ocorrer para todas as fases

de todos os osciladores, então, a medida de coerência de fase é uma constante ao longo do

tempo. Assim, através da medida de sincronização de fase de osciladores é possível definir

se a trajetória converge para um ponto fixo assintótico ou não. Ainda, no caso de não haver

sincronização de fase, isso indica que o acoplamento ε é fraco demais para que a fase de um

oscilador gere influência sobre a fase de outro, logo, pouco provavelmente haverá uma trajetória

periódica global.

Outro aspecto desse comportamento de sincronização de fase é que, em algumas pesquisas,

este é interpretado como uma forma de auto-organização das fases dos osciladores. Assim,

diversos estudos suportam que o fenômeno de estados de sincronização de fases, mesmo em
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rede de osciladores acoplados por fase, pode estar relacionado com formas de armazenamento

de informações (ASHWIN; TIMME, 2005a; ASHWIN; TIMME, 2005b; ASHWIN; ORSOSZ;

TOWNLEY, 2007; IZHIKEVICH, 2007).

Por fim, esse comportamento de sincronização de fase pode ser explicado pela forte simetria

nos parâmetros de acoplamento ε e de atraso τ na rede de osciladores construída com base na

equação 2.16, conforme (HANSEL; MATO; MEUNIER, 1993), em que tudo é simétrico, exceto

os valores de estímulos de entrada x.

3.2 Decodificando trens de pulsos em classes

Na seção anterior, foi discutida uma técnica para codificar estímulos contínuos de entrada na

forma de trens de pulsos. Essa abordagem permite que tais trens sejam periódicos e apresenta

uma grande capacidade de produzir uma variedade de trajetórias de órbitas fechadas sem al-

terações estruturais na rede de osciladores acoplados por pulsos. Uma das contribuições desta

tese está em usar essas órbitas fechadas de trens de pulsos em conjunto com um modelo neuro-

like que dispare apenas para padrões de trens de pulsos pertencentes a uma determinada classe.

Portanto, essa segunda camada, além de estar bem relacionada com a biologia, também pode

diferenciar um padrão de trem de pulsos de outros, funcionando, assim, como um classificador.

Nesta seção, é apresentado o modelo em que os sinais de estímulos de entrada que foram codi-

ficados em trens de pulsos periódicos, conforme seção 3.1, são classificados como pertencentes

ou não a uma classe, ou seja, é onde ocorre o processo decodificação.

A arquitetura completa consiste de duas camadas de modelos neuro-like do tipo integra-e-

dispara. A primeira é composta por osciladores que estão todos conectados com todos, como

visto nas seções 2.3 e 3.1. A segunda contém um modelo neuro-like do tipo integra-e-dispara

que está conectado de forma unidirecional a todos os osciladores da primeira camada, portanto,

recebe os pulsos emitidos por cada oscilador e os integra.

Nesta tese foi utilizado o Tempotron como modelo de neurônio integrador, proposto em

(GÜTIG; SOMPOLINSKY, 2006). A escolha desse modelo foi feita por ser uma técnica que

tem sido empregada para detecção de padrões de trens de pulsos periódicos e possui um meca-

nismo de aprendizado bem estabelecido.

A figura 3.3 ilustra toda a arquitetura, conectando e envolvendo as duas camadas. A pri-

meira recebe os estímulos do vetor x e, através de uma rede de osciladores acoplados por pulsos,

produz trens de pulsos. A segunda recebe os trens de pulsos gerados pela primeira camada e,

então, os integra através do Tempotron. Como resultado, essa camada emite pulsos em sua
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saída para trens de pulsos que sejam pertencentes a uma classe e fica em silêncio caso contrário.

x1

x2

x3

xN

órbitas fechadas de trens de pulsos codificados
por osciladores acoplados por pulsos

classe C1

pulsos de saída

classe C2

osciladores acoplados
por pulsos

Tempotron

estímulos
de entrada

Figura 3.3: Ilustração da montagem da arquitetura para codificação e decodificação proposta
nesta tese. A primeira camada (nós azuis) recebe estímulos de entrada constante de x1 até xN ,
então, é induzida a produzir trens de pulsos que produzem dinâmicas de órbitas fechadas. Na

segunda camada (nó vermelho), cada pulso recebido é integrado ao valor de membrana,
levando em conta seu peso de acoplamento wn. Caso o valor de integração do potencial de

membrana V (t) desse neurônio nessa camada atinja o limiar de disparo VT hr, então, este emite
um pulso e o valor de potencial de membrana é retornado imediatamente ao valor de repouso
VRest . A segunda camada pode disparar ou permanecer em silêncio, comportamento que pode

ser usado para definir um padrão como pertencente a uma classe C1 ou a uma outra C2.

Em resumo, a arquitetura proposta segue esta sequência de funcionamento: a primeira ca-

mada recebe correntes de entradas como estímulos providos pelo sistema sensorial, e as con-

verte em padrões periódicos de trens de pulsos; a segunda camada, composta por um neurônio

integrador, integra os trens de pulsos recebidos, então, se o valor do seu potencial de membrana

atingir o seu valor de limiar, então, esse neurônio emite um pulso, caso contrário, fica em si-

lêncio. Portanto, essa arquitetura pode ser usada como um classificador de padrões. Também,

devido à grande variedade de dinâmica exibida pela primeira camada, o número de correntes

de estímulos que podem ser codificados e classificados é grande, sem que haja modificações

estruturais da arquitetura.

Adiante, na seção 3.2.1 é feita uma introdução ao modelo Tempotron e seu aprendizado

(GÜTIG; SOMPOLINSKY, 2006). Em seguida, na seção 3.3, uma série de simulações numé-

ricas são apresentadas para estudar o desempenho da arquitetura aqui proposta em uma tarefa

de classificação de padrões.
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3.2.1 O modelo integra-e-dispara Tempotron

O Tempotron é um modelo neuro-like integra-e-dispara que, diferentemente do modelo apre-

sentado na seção 2.2, não trabalha como um oscilador e não possui uma frequência intrínseca

de disparo. Portanto, seu disparo está condicionado apenas à integração de correntes de es-

tímulos que são providos por outros neurônios, mais especificamente, correntes que chegam

por seus dendritos. Esses estímulos são chamados de potenciais pós-sinápticos (PSPs). Além

disso, como um neuro-like do tipo integra-e-dispara, esse modelo apenas emite pulsos quando

seu valor de potencial de membrana atinge um limiar e, ao disparar seu valor de potencial de

membrana, retorna imediatamente ao valor de potencial de membrana de repouso.

Como descrito acima, o potencial de membrana do Tempotron é dado pela soma dos estí-

mulos (PSPs) que chegam por seus dendritos; cada estímulo (PSP) é modelado por uma função

K(·) que imita o comportamento de carga e descarga do estímulo PSP, como ilustrado pela fi-

gura 3.4. Cada um destes estímulos PSPs é somado ao longo de tempo para definir o valor de

membrana no Tempotron. Essa soma é dada por:

V (t) = ∑
i

wi ∑
ti

K(t− ti)+VRest , (3.2)

onde VRest é o potencial de repouso da membrana, wi é o peso de acoplamento entre o Tempotron

e cada oscilador de índice i da primeira camada. Já K(t− ti) é a função que calcula a relação

entre o pulso recebido de um oscilador i no instante de tempo ti e a tensão atual da membrana do

Tempotron no instante de tempo t, sendo sempre t >= ti; logo, a função K(·) descreve a curva

característica da tensão de um potencial pós-sináptico (PSP) ao longo do tempo, conforme

ilustrado na figura 3.4. Essa função obedece à seguinte equação:

K(t− ti) =

 exp
(
−(t−ti)

τ

)
− exp

(
−(t−ti)

τs

)
se t ≥ ti,

0 se t < ti,
(3.3)

Na equação 3.3, o termo τ , diferentemente do uso até agora empregado na rede de osci-

ladores (lá significando atrasado no acoplamento por pulsos), aqui nessa seção, se refere às

velocidades de subida e decaimento da curva PSP do Tempotron (foi utilizado o mesmo sím-

bolo, pois na literatura sobre o modelo Tempotron esse é o símbolo normalmente usado). O

primeiro termo da expressão na equação 3.3, quando t ≥ ti, é responsável pelo incremento da

tensão do potencial de membrana do Tempotron ao receber um pulso. Já o segundo termo re-

presenta o decaimento assintótico da tensão de membrana. Com o decaimento, em um instante

de tempo infinito, o potencial de membrana voltará ao seu valor de repouso, caso não se receba
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nenhum novo pulso, logo, V = VRest quando t → ∞. Uma ilustração da curva característica de

um PSP é exibida pela figura 3.4.

VRest

VThr

V

t

volta ao potencial de repouso

Figura 3.4: A curva característica descrita pela equação 3.3, a qual modela o comportamento
típico esperado para um estímulo excitatório de pontencial pós-sináptico (PSP). τ = 1,

τs = τ/4 and w = 1.

Quando o Tempotron recebe múltiplos pulsos, de um ou mais osciladores, sua membrana

irá integrar todos esses estímulos usando a curva característica da função K(t − ti) para cada

estímulo, sendo que esses estímulos são ponderados pelo peso wi para cada oscilador i da pri-

meira camada. A figura 3.5 mostra um exemplo de uma curva do potencial de membrana do

Tempotron ao receber múltiplos estímulos e os integrando de acordo com a equação 3.2.

VRest

VThr

1st 2nd 3rd

V

t

Figura 3.5: O potencial de membrana de um Tempotron ao receber 3 pulsos de estímulos de
um neurônio oscilador. O potencial de membrana integra todos os pulsos baseando-se na

equação 3.2. Para o exemplo ilustrado os parâmetros foram: τ = 1, τs = τ/4 e w = 1.

Além disso, por se tratar de um modelo integra-e-dispara, o Temptron irá emitir um pulso

toda vez que seu potencial de membrana atingir seu valor limiar de disparo VT hr, retornando
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imediatamente após o disparo a seu valor de repouso VRest . Portanto:

V (t) =VT hr =⇒ V (t +δ )δ→0
δ>0

=VRest (3.4)

O comportamento de emitir ou não um pulso é usado para discriminar os trens de pulsos

emitidos pela primeira camada entre uma classe e outra. Caso o Tempotron emita ao menos

um pulso em sua saída para qualquer determinado trem de pulsos em sua entrada, então, esse

deve ser considerado um trem de pulsos conhecido; caso contrário, se o Tempotron não dispa-

rar e ficar em silêncio, então se trata de um padrão desconhecido. Essa técnica permite usar

o Tempotron como um discriminador de elementos para duas classes de padrões de trem de

pulsos.

Portanto, para que o Tempotron possa disparar para um determinado padrão desejado, é

necessário que tal padrão seja primeiramente aprendido. Conforme (GÜTIG; SOMPOLINSKY,

2006), o processo de aprendizado pode ser implementado por uma técnica supervisionada que

obedece à seguinte equação:

∆wi =±η ∑
ti<tmax

K(tmax− ti) (3.5)

A equação 3.5 permite uma atualização em wi, a taxa de acoplamento entre o Tempotron e

o neurônio i da primeira camada. Esse termo é incrementado ou decrementado de acordo com

uma regra de aprendizado: quando um determinado trem de pulsos deve ser aprendido, então,

o valor de wi é incrementado; caso contrário, seu valor de wi é decrementado. A equação 3.5,

quando incrementada, pode levar o potencial de membrana do Temproton a atingir o valor de

limiar de disparo VT hr. Consequentemente, quando é apresentado um trem de pulsos conside-

rado conhecido, o Tempotron dispara. O termo tmax é o instante de tempo em que o valor de

membrana do Tempotron é máximo dentro do intervalo de integração dos pulsos recebidos.

O termo η é a taxa de atualização1 a ser feita sobre o peso wi e a função K(·) mapeia em

tensão a diferença entre o instante de tempo em que o potencial de membrana é máximo, tmax, e

os instantes dos pulsos emitidos pelos osciladores com índice i menores que o instante de tempo

tmax. A figura 3.6 ilustra o comportamento de dois grupos de trens de pulsos apresentados ao

Tempotron: o potencial de membrana em azul mostra os grupos antes do aprendizado, em que

o potencial de membrana não atinge o valor de limiar de disparo para qualquer dos dois grupos;

após o aprendizado da segunda sequência, o potencial de membrana em vermelho mostra que

o Tempotron passa a disparar para o segundo grupos de trens de pulsos. Aqui, o processo de

1O η escolhido ao longo desta tese é inicialmente 0.7 nos experimentos. Esse valor é um dos utilizados por
(GÜTIG; SOMPOLINSKY, 2006) e também foi amplamente usado em trabalhos anteriores com outras arquitetu-
ras.
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aprendizado se deu sobre os termos w’s, os quais conectam os neurônios da primeira camada ao

Tempotron de forma unidirecional.

VRest

VThr

V

Pontencial de membrana do Tempotron

tC1 C2

antes do aprendizado
após aprendizado

Figura 3.6: Um exemplo de aprendizado para o Tempotron. São exibidos dois grupos de
estímulos de entrada, sendo que o Tempotron tem que ficar em silêncio para o primeiro grupo

(C1) e emitir ao menos um pulso para o segundo grupo (C2). Como consequência, após o
aprendizado, o Tempotron estará habilitado a distinguir um estímulo como sendo de um ou

outro grupo. A linha azul é o potencial de membrana antes do aprendizado e a linha vermelha
é o potencial de membrana após o aprendizado. É possível notar que o Tempotron emite ao

menos um disparo para a segunda sequência após o aprendizado (linha em vermelho), logo, ele
está reconhecendo os trens de pulsos pertencentes a esse segundo grupo. Para essas simulações

os parâmetros foram: τ = 1 e τs = τ/5.

Ainda mais, quando em operação após a fase de aprendizado, o Tempotron não precisa saber

o intervalo de tempo de integração, pois ele irá integrar todos os pulsos a ele apresentados. Já

durante o processo de aprendizado, o Tempotron precisa conhecer o intervalo de duração do

padrão de trem de pulsos a ser reconhecido, no caso desta tese, o intervalo do período TP.

Esse intervalo TP pode ser calculado através da primeira camada da arquitetura proposta por

esta tese, pois, caso o trem de pulsos produzidos pela rede de osciladores seja periódico (e existe

uma grande chance de ser, conforme explicado em detalhes na seção 4.5.3), então, é possível

estimar de forma automática o intervalo de tempo TP considerado no aprendizado. O capítulo 4

especificamente faz um estudo para obter tal intervalo de tempo desses trens de pulsos.
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Outra extensão do Tempotron possível é quanto ao seu uso em uma estratégia multiclasses.

Nesta situação, como ilustrado pela figura 3.7, diversos Tempotrons podem ser ligados à pri-

meira camada da rede de osciladores, de maneira que cada Tempotron é responsável por emitir

ao menos um pulso para um determinado padrão de trens de pulsos pertencentes a uma classe.

x1

x2

x3

xN

órbitas fechadas de trens de pulsos codificados
por osciladores acoplados por pulsos

pulsos de saída

osciladores acoplados
por pulsos

Tempotron

estímulos
de entrada

Figura 3.7: O emprego de vários Tempotrons para trabalhar com classificações de
multiclasses. Nesta situação, cada Tempotron (nós vermelhos) é responsável por emitir ao

menos um disparo para a classe que deve reconhecer.

Já outra estratégia multiclasses, que pode futuramente ser objeto de pesquisa, seria utilizar o

número de pulsos emitidos pelo Tempotron como forma de discriminar as classes. Nessa abor-

dagem, seria necessária uma adaptação no algoritmo de aprendizado apresentado pela equação

3.5, de forma que o número de pulsos emitidos pelo Tempotron seja levado em consideração.

Um aperfeiçoamento da técnica de aprendizado do Tempotron pode ser grande fonte de pes-

quisa futura.

A seguir, simulações numéricas são apresentadas para mostrar o desempenho obtido por

essa nova arquitetura na área de classificação de padrões.
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3.3 Simulações numéricas

Diversas séries de simulações exploratórias foram feitas para validar a convergência do aprendi-

zado na segunda camada e também para testar o desempenho dessa nova arquitetura apresentada

pela figura 3.3.

3.3.1 Varredura dos parâmetros de acoplamento ε e de atraso τ

Para o funcionamento adequado da arquitetura é esperado que a primeira camada de oscilado-

res acoplados por pulsos produza trens de pulsos periódicos e também que as trajetórias desses

trens de pulsos passem pela proximidade de diversos pontos de sela, logo, que seja uma trajetó-

ria heteroclínica periódica. A fim de garantir tais condições favoráveis, nessas séries de ensaios

específicos, a rede de osciladores foi criada com 5 neurônios de entrada, sendo que cada en-

trada foi alimentada por uma corrente de estímulo diferente (isso para facilitar a existência de

trajetórias heteroclínicas periódicas), sendo escolhidas para essa simulação os valores de cor-

rente de entrada xi ∈ {1,2,3,4,5}×10−4 com estado inicial V(0) = (0.3,0.3,0.6,0.8,0.8). Os

parâmetros I = 1.04 e γ = 1, respectivamente corrente de entrada constante e fator de perda de

corrente do neurônio, foram mantidos os mesmos para todos os experimentos.

Nesta seção, uma varredura sobre os parâmetros τ de atraso e ε de acoplamento entre os

osciladores, apresentados pela equação 2.16, foi feita. Essa varredura busca definir faixas de

valores para ambos os parâmetros que levem a rede de osciladores a gerar trens de pulsos que

apresentem comportamento de órbitas fechadas heteroclínicas.

Inicialmente, o parâmetro ε foi varrido na faixa de [0.0,0.5] com passos de 0.01 para cada

valor do parâmetro τ na faixa de varredura [0,5], também com passos de 0.01. Nesta seção,

as simulações utilizaram passo de integração dt = 0.001 com o método de Runge-Kutta. A

figura 3.8 mostra os períodos das trajetórias obtidas pela varredura simultânea em ambos os

parâmetros. O período considerado foi o último a ocorrer num intervalo de integração entre

t0 = 0 e t f = 2000.

Através da figura 3.8, é possível verificar a existência de trechos onde existem períodos TP

que podem ser trajetórias fechadas heteroclínicas (regiões de picos na figura); já nas regiões

planas, não foram obtidos valores de TP significativos, o que pode indicar que nessas regiões as

trajetórias convertem para pontos fixos assintoticamente.

Existe uma relação entre ε e τ para a existência de trajetórias fechadas heteroclínicas que

não é linear. Na medida em que o acoplamento aumenta, maior é a chance que o comportamento
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Figura 3.8: Nesta figura é possível ver uma varredura nos parâmetros de acoplamento ε e
atraso τ da equação 2.16. A varredura foi feita nas faixas de ε ∈ [0.0,0.5] e τ ∈ [0,5], ambos

com passos de 0.01, porém a figura ilustra apenas o trecho de ε ∈ [0.0,0.2] já que para valores
de ε maiores que 0.2 o gráfico não apresenta picos. Como resultado, foi possível definir

períodos TP para cada uma das configurações dos parâmetros varridos (projeções em duas
dimensões podem ser observadas nas laterais, em azul). O gráfico inferior apresenta uma vista

do plano ε× τ; as trajetórias com período mais longos estão em vermelho mais escuro.

dinâmico dos trens de pulsos apresentem convergência para um ponto fixo assintoticamente. O

valor de acoplamento ε define o quanto um oscilador recebe influência dos demais oscilado-

res da rede, quando esse valor de acoplamento ε está abaixo de 0.05; para essa rede com 5

osciladores, existe uma maior chance de existirem trajetórias fechadas heteroclínicas.

Com indícios de picos de períodos TP em determinadas regiões do plano ε × τ , uma var-

redura mais detalhada sobre essas regiões foi, então, feita. Nela, o parâmetro ε foi varrido na

faixa de [0,0.04] com passos de 0.001, já o parâmetro τ foi varrido na faixa de [1,2] também

com passos de 0.001. A figura 3.9 ilustra a configuração de períodos TP obtida nessa nova e

mais detalhada varredura.

Em ambas varreduras, foi possível constatar que para as correntes de estímulos escolhidas(
xi ∈ {1,2,3,4,5}×10−4) e o estado inicial (V(0) = (0.3,0.3,0.6,0.8,0.8)) não existe para os

trechos varridos qualquer trajetória com TP indefinido ou infinito, exceto para valores de ε = 0.

Como conclusão, apenas valores de acoplamento ε na faixa de [0.01,0.05] são utilizados

nesta tese; já para valores de atraso τ , a faixa utilizada é a faixa de [1,2]. Isso porque, nessa

faixa há uma grande possibilidade de existirem órbitas heteroclínicas fechadas. Como forma

de diminuir o número de variáveis do sistema, a partir deste ponto, todas as simulações neste
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Figura 3.9: Nesta figura é possível ver uma varredura mais detalhada no intervalo de τ ∈ [1,2]
do que na figura 3.8 nos parâmetros de acoplamento ε e atraso τ da equação 2.16. A varredura
foi feita nas faixas de ε ∈ [0,0.05] e τ ∈ [1,2], ambos com passos de 0.001. Como resultado,

foi possível definir períodos TP para cada uma das configurações dos parâmetros varridos e um
mapeamento mais claro do comportamento de das trajetórias para esse intervalo (projeções em
duas dimensões podem ser observadas nas laterais, em azul). O gráfico inferior apresenta uma
vista do plano ε× τ; as trajetórias com período mais longos estão em vermelho mais escuro.
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capítulo são feitas utilizando valores para os parâmetros de acoplamento ε = 0.025 e com atraso

τ = 1.596.

Além da varredura dos parâmetros ε e τ , outras possíveis varreduras poderiam ser feitas,

como por exemplo, sobre os valores estímulos de entrada e também sobre o estado inicial, que

define o comportamento a longo prazo da trajetória, pois esses parâmetros mudam igualmente

a estrutura do espaço de visitação da trajetória. Porém, essas varreduras são bem-vindas em

trabalhos futuros.

3.3.2 Simulações para validação e exploração da arquitetura

Para o funcionamento adequado da arquitetura é esperado que a primeira camada de osciladores

acoplados por pulsos produza trens de pulsos periódicos e também que as trajetórias desses trens

de pulsos passem pela proximidade de diversos pontos de sela, logo, que seja uma trajetória

heteroclínica. A fim de garantir tais condições favoráveis, nessas séries de ensaios específicos,

a rede de osciladores foi criada com 5 neurônios de entrada, sendo cada entrada alimentada por

uma corrente de estímulo diferente (isso para facilitar a existência de trajetórias heteroclínicas).

Utilizando as correntes de entrada xi ∈ {1,2,3,4,5}× 10−4 e parâmetros de acoplamento

ε e atraso τ que apresentem trajetórias heteroclínicas fechadas é possível combinar o vetor de

estímulos de entrada em 5! possíveis combinações de elementos, observado que num problema

genérico cada um desses estímulos poderia pertencer a uma classe C1 ou C2. Logo, seria pos-

sível construir um número de 2120 bipartições, o que é um número muito grande de simulações

computacionais. Uma solução simples para lidar com esse grande número de combinações é

pré-agrupá-los em estímulos próximos, impondo que um número de estímulos distintos sejam

representados através de um grupo de estímulos e que esse grupo, então, seja classificado como

sendo de uma classe C1 ou uma classe C2. Com essa restrição, o número de bipartições é re-

duzido para 2G, onde G é o número de grupos, o que torna o problema computacionalmente

viável.

Como uma forma simples de geração desses agrupamentos, foi usada uma função degrau

em cada um dos elementos do vetor de estímulo de entrada, com uma transição arbitrariamente

escolhida em 3× 10−4, de forma que valores de elementos semelhantes como {1,2}× 10−4

estejam associados a 0, enquanto valores de elementos do tipo {3,4,5}×10−4 são associados

a 1. Com isso, cada vetor de estímulo de entrada é associado a um código binário de 5 bits,

que representa o agrupamento ao qual o estímulo pertence. A correspondência entre cada um

dos vetores de estímulo de entrada x e tais códigos binários está representada na tabela 3.2.

Tanto nessa tabela quanto na equação 3.6 adiante, o H3(·) representa a função de Heaviside
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com degrau em 3x10−4.

]-permutação entrada (x) H3(·) amostra
1 (1,2,3,4,5) 7→ (0,0,1,1,1)
2 (2,1,3,4,5) 7→ (0,0,1,1,1)
3 (1,2,4,3,5) 7→ (0,0,1,1,1)
4 (1,3,4,5,2) 7→ (0,1,1,1,0)
5 (5,1,2,3,4) 7→ (1,0,0,1,1)
6 (5,1,3,2,4) 7→ (1,0,1,0,1)
7 (5,1,3,4,2) 7→ (1,0,1,1,0)
...

... 7→ ...
118 (5,3,1,2,4) 7→ (1,1,0,0,1)
119 (5,3,4,2,1) 7→ (1,1,1,0,0)
120 (5,3,4,1,2) 7→ (1,1,1,0,0)

Tabela 3.2: Realização de um agrupamento das possibilidades de combinações entre 5
diferentes elementos de estímulo de entrada. Sem o agrupamento, existem 2120 combinações
possíveis de bipartições; já com o agrupamento, esse número de combinações cai para 210.

Tornando a simulação computacional viável.

Com tal mecanismo de agrupamento, foram definidos 10 grupos distintos e agora o número

total de bipartições possíveis é de 210, em vez das 2120 bipartições definidas anteriormente. O

conjunto de grupos distintos, cada um agrupando, no caso, 12 vetores de estímulos de entrada,

é dado por:

H3(x) ∈

{
(0,0,1,1,1),(0,1,0,1,1),(0,1,1,0,1),(0,1,1,1,0),(1,0,0,1,1),

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

}
. (3.6)

Para exemplificar, em uma bipartição de grupos tomada aqui como exemplo para a primeira

simulação. Cada elemento está separado em classes C1 e C2, com C1 = {(1,2,3,4,5) , . . .} tal

que cada elemento xi pertence ao grupo (0,0,1,1,1), (1,1,0,0,1), (1,1,0,1,0) ou (1,1,1,0,0),

e C2 = {(1,3,2,4,5) , . . .} tal que cada elemento xi pertence ao grupo (0,1,0,1,1), (0,1,1,0,1),

(0,1,1,1,0), (1,0,0,1,1), (1,0,1,0,1) ou (1,0,1,1,0). Ainda, cada grupo é composto por 12

amostras de estímulos de entrada x cada.

Na primeira simulação, o objetivo foi discriminar entre os elementos contidos em ambas

as classes. Como resultado dessa simulação, a arquitetura proposta foi capaz de diferenciar

amostras contidas nas classes C1 e C2. Como consequência, essa arquitetura pode ser usada

como um classificador de padrões de estímulos de entrada. A figura 3.10 exemplifica o resultado

de 10 amostras de estímulos, sendo que cada linha representa um estímulo de entrada diferente

aplicado à arquitetura. A primeira coluna apresenta os trens de pulsos emitidos pela primeira

camada da arquitetura, a segunda coluna apresenta o potencial de membrana do Tempotron em
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resposta aos trens de pulsos e a terceira coluna mostra a saída do Tempotron. As classes são

discriminadas por cores, classe C1 (pulsos em azul) e classe C2 (pulsos em verde).

Na primeira camada de osciladores acoplados por pulsos, as características para a integra-

ção numérica foram: t0 = 0, T = 1000, dt = 10−4 e o método Runge-Kutta de 4a ordem foi

usado no processo de integração (veja mais no apêndice B). Os estados iniciais foram configu-

rados para: V(0) = (0.3,0.3,0.6,0.8,0.8); e os termos τ = 1.596 e ε = 0.025 foram definidos

como idênticos para todos os osciladores em todas as séries de simulações, sendo esses valo-

res escolhidos pois foram bem experimentados em (NEVES; TIMME, 2009), além de serem

consistentes com as caracterizações mais abrangentes realizadas nesta tese, na seção 3.3.1.

Na segunda camada, onde está o Tempotron, a função usada como discriminante de classes

foi:

Classe =

{
C1 se S = 0,

C2 se S≥ 1,
(3.7)

onde S é número de vezes que o Tempotron disparou para esse estímulo de entrada.

A equação 3.7 define se uma amostra pertence ou não a uma classe e diz que se o Tempotron

disparar ao menos uma vez, então Classe =C2, caso contrário Classe =C1.

As configurações do Tempotron foram: os valores de w foram inicializados randomica-

mente na faixa de [-1;+1]; os termos τ = 1, τs = τ/4, η = 10−3, VRest = 0, VT hr = 1, o passo de

integração usado foi de dt = 10−4; o intervalo de tempo de aprendizado usado foi TP = 151.412.

O parâmetro TP é essencial para o processo e uma técnica para sua estimação é proposta no ca-

pítulo 4.

Naturalmente, essa bipartição aqui escolhida e cujo treinamento do Tempotron se deu com

sucesso é um caso particular, de forma que, para gerar uma série de simulações exploratórias

mais geral, esse mesmo teste de treinamento do Tempotron foi realizado não só para tal bipar-

tição, mas para todas as 210 bipartições possíveis, conforme descrito na seção 3.3.3 que segue.

3.3.3 Ensaiando as 210 bipartições

Uma vez validado o funcionamento da arquitetura para um exemplo de bipartição, o próximo

passo é testar a capacidade dessa nova arquitetura em discriminar para todo o conjunto de

210 bipartições. Para esta série de simulações foram consideradas todas as possibilidades de

bipartições do conjunto mostrado pela equação 3.6.

2O intervalo de tempo de aprendizagem está baseado na janela de tempo da periodicidade da órbita fechada
dos trens de pulsos produzidos pela rede de osciladores acoplados por pulsos, TP; mais sobre o assunto pode ser
consultado na seção 2.3.
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Figura 3.10: Um exemplo de classificação de elementos em uma bipartição. Cada linha
representa um estímulo de entrada diferente aplicado à arquitetura. A primeira coluna

apresenta os trens de pulsos emitidos pela primeira camada da arquitetura (na vertical, à
esquerda dessa primeira coluna, aparece o identificador binário do grupo ao qual o estímulo
ensaiado pertence), a segunda coluna apresenta o potencial de membrana do Tempotron em
resposta aos trens de pulsos e a terceira coluna mostra a saída do Tempotron. As classes são

discriminadas por cores, classe C1 (pulsos em azul) e classe C2 (pulsos em verde).
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Aqui, como já discutido no início deste capítulo, dois conjuntos são definidos, C1 e C2,

sendo C a união desses conjuntos C = C1 ∪C2, porém C1 ∩C2 = /0, logo C1 = C2. Por exem-

plo, se C1 =
−→x : H3(

−→x ) ∈ {(0,0,1,1,1),(0,1,0,1,1),(0,1,1,0,1),(0,1,1,1,0),(1,1,0,1,0)},
C2 =

−→x : H3(
−→x ) ∈ {(1,0,0,1,1),(1,1,1,0,0),(1,0,1,0,1),(1,1,0,0,1),(1,0,1,1,0)}. Logo,

o número total de bipartições possíveis é de 210 = 1024 combinações. Além disso, para cada

uma dessas bipartições foram criados Tempotrons especialistas, isto é, foram criados 1024 Tem-

potrons e cada um é responsável por uma dessas bipartições. Em relação aos parâmetros da

primeira e segunda camadas, foram usados os mesmos parâmetros da seção anterior.

Através dessa série de simulações, é possível avaliar o esforço necessário para o processo

de aprendizado sobre essas permutações do Tempotron. O Tempotron teve como desafio achar

todos os valores ótimos para os pesos wi em cada possibilidade de permutação, logo, trata-se

de um problema de otimização. Durante esse processo, uma estratégia para o aprendizado foi

adotada sobre o termo η , buscando uma convergência mais rápida. Todas as simulações foram

iniciadas com uma taxa de η = 0.15 nas 100 primeiras iterações de aprendizado, depois, a taxa

foi reduzida para 0.001. Dessa maneira, buscou-se uma rápida convergência para o mínimo

global. Além disso, cada simulação foi reiniciada, ou seja, seus pesos sorteados novamente,

toda vez que, após 1200 interações, o Tempotron não atingisse o objetivo de separar as classes.

Outras técnicas de otimização do aprendizado para o Tempotron são propostas em (FLORIAN,

2008; URBANCZIK; SENN, 2009).

Como resultado dessa série de experimentos, a arquitetura proposta pôde discriminar to-

das as possibilidades de bipartições. Logo, a arquitetura suporta uma grande capacidade de

discriminação sem alteração na sua estrutura.

3.3.4 Classes com elementos não linearmente separáveis: um problema
xor-like

A classificação de padrões em sistemas biológicos, como na maioria das aplicações, tem que,

em algumas situações, identificar elementos em classes de elementos que não são linearmente

separáveis. Consequentemente, classificadores que podem trabalhar com classes de elementos

não linearmente separáveis são classificadores com uma maior área de aplicabilidade. Duas

classes de elementos linearmente separáveis são definidas quando é possível traçar um hiper-

plano de dimensão n− 1 do subespaço entre os dois agrupamentos de elementos distribuídos

nesse subespaço, criando uma bipartição. Já em classes de elementos não linearmente separá-

veis, não é possível traçar tal hiperplano no subespaço de maneira a dividir os agrupamentos de

elementos, logo, o processo de classificação de elementos exige um esforço maior.
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Uma ilustração clássica de elementos agrupados de forma não linearmente separável é o

problema do XOR para duas dimensões. Nesse problema, o desafio é classificar elementos de

uma mesma classe dispostos em cantos diagonalmente opostos de um quadrado. A figura 3.11

faz uma ilustração deste problema. Os círculos vermelhos estão na mesma classe, enquanto as

cruzes azuis estão em outra, não é possível traçar uma única linha separando ambas as classes,

consequentemente, o XOR é problema não linearmente separável.

0

1

0 1

x1 x2 y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Figura 3.11: Uma ilustração típica do problema do XOR, em que não existe a possibilidade de
desenhar uma linha para separar duas classes de elementos. Os círculos vermelhos estão na

mesma classe e não podem ser separados através de uma linha das cruzes azuis que estão em
outra classe.

Como se vê, no caso do problema do XOR, cada elemento de uma mesma classe está em

um canto diagonal oposto do plano. Para problemas de maior dimensionalidade, a “linha”

separadora pode ser imaginada como um hiperplano de dimensão n−1. Aqui, distribuições de

elementos no subespaço com essas características espaciais são chamadas de problema “xor-

like”.

Para testar o desempenho da arquitetura proposta sobre um problema xor-like para duas di-

mensões, foram definidas duas classes. Para a primeira, foram selecionadas 2 amostras de estí-

mulos de entrada, sendo elas: C1 = {(1,2,3,4,4),(1,2,3,5,5)}×10−4. Para a segunda, outras 2

amostras de estímulos de entrada foram selecionadas: C2 = {(1,2,3,4,5),(1,2,3,5,4)×10−4}.
Para essas duas classes, existe um desafio xor-like nos dois últimos elementos do vetor de estí-

mulos, portanto, os elementos contidos em cada uma delas são, ao menos em duas dimensões,

não linearmente separáveis entre si.

Na primeira camada de osciladores acoplados por pulsos, as características para a integra-

ção numérica foram: t0 = 0, T = 1000, dt = 10−4 e o método Runge-Kutta de 4a ordem foi

usado como algoritmo integrador (mais detalhes no apêndice B). Os estados iniciais foram con-

figurados para: V(0) = (0.9,0.6,0.6,0.3,0.8); e os termos τ = 1.596 e ε = 0.025 definidos

como idênticos para todos os osciladores em todas as séries de simulações. Os valores iniciais
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Figura 3.12: Uso da arquitetura empregada na classificação de elementos não linearmente
separáveis. Cada coluna representa um estímulo de entrada diferente aplicado à arquitetura: a

primeira e a quarta colunas apresentam estímulos que pertencem a uma mesma classe C1
(pulsos em azul), já a segunda e terceira colunas apresentam amostras de estímulos

pertencentes à classe C2 (pulsos em verde). A primeira linha do gráfico mostra os trens de
pulsos periódicos emitidos pela rede de osciladores quando estimulados. Na segunda linha, o

potencial de membrana do Tempotron dado pela integração dos trens de pulsos é mostrado e se
pode notar que para os estímulos da classe C2 o valor de potencial de membrana atinge o valor
de limiar de disparo VT hr ao menos uma vez. Já para os estímulos da classe C1 isto não ocorre.
Por fim, na última linha são mostrados os disparos emitidos pelo Tempotron, sendo que para os

padrões da classe C2 este disparou ao menos uma vez para cada amostra.
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buscaram ser diferentes para as posições em que os elementos xi se repetem dentro do vetor x de

estímulo. Na segunda camada foram: os valores de w foram inicializados randomicamente na

faixa de [-1;+1]; os termos τ = 1, τs = τ/4, η = 0.7, VRest = 0, VT hr = 1, o passo de integração

usado foi de dt = 10−4; o intervalo de tempo de aprendizado usado foi TP = 150.78, foi extraído

da seção de Poincaré produzida pela primeira camada da arquitetura.

Como resultado dessa simulação, a arquitetura proposta foi capaz de diferenciar amostras

contidas nas classes que possuem elementos não linearmente separáveis, as classes C1 e C2. A

figura 3.12 mostra a resposta da arquitetura para os quatro elementos de entrada, que não são

linearmente separáveis.

3.3.5 Ensaiando classes com elementos sobrepostos

Nesta seção, o objetivo é classificar estímulos de entrada entre duas classes que apresentam uma

distribuição de elementos sem separabilidade linear e com sobreposição espacial parcial. Este

cenário de sobreposição é o comum em uma série de aplicações reais em reconhecimento de

padrões. Para simular esse ambiente, foram gerados diversos ensaios, sendo que cada ensaio

possui um número diferente de amostras, mas todas com 5 dimensões. As amostras ensaiadas

nesta seção utilizaram funções de distribuição gaussianas como geradoras das amostras, sendo

que as variâncias em cada dimensão foram grandes o suficiente para gerar uma sobreposição

dos elementos através do espaço em cada uma das dimensões.

Em todos os ensaios, para a primeira nuvem, conjunto de amostras pertencentes a classe C1,

os parâmetros da distribuição gaussiana foram definidos de forma dimensionalmente indepen-

dente, como: µ = 4x10−4 e σ = (1.65,0.21,1.69,1.90,1.77)x10−4; para a segunda, conjunto

de elementos pertencentes a classe C2, os parâmetros também foram definidos de forma inde-

pendente para cada dimensão, como: µ = 6x10−4 e σ = (0.63,0.02,0.82,1.93,1.60)x10−4 (os

valores das variâncias foram definidos randomicamente). É sabido que, com valores de variân-

cia não uniformes, a superfície de separação ótima das nuvens de amostras não é linear, fato que

torna o problema de classificação mais complicado para ser tratado. Cada estímulo de entrada

é uma amostra sorteada de forma aleatória. Portanto, esse é um exemplo de não separabili-

dade linear e de sobreposição na distribuição espacial, característica que pode ser observada na

ilustração da figura 3.13.

Para esse ensaio, algumas baterias com número de amostras diferentes foram experimen-

tadas. Porém, em todas as baterias, na fase de geração das trajetórias, ou seja, para a configu-

ração da rede de osciladores acoplados, foram utilizados os seguintes parâmetros: ε = 0.025,

τ = 1.596 e dt = 10−4; em relação ao estado inicial, esse foi V(0) = (0.1,0.3,0.9,0.3,0.1)
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Figura 3.13: Ilustração da distribuição espacial de amostras das classes C1 e C2; é possível
verificar que nas dimensões representadas não existe separabilidade linear entre as nuvens, ao

contrário, existe uma sobreposição entre os elementos das duas classes. As dimensões
representadas são as x1 e x3 e cada cor representa uma classe; a média de cada nuvem aparece

contornada em vermelho.

(note que nessa configuração de estado inicial existem dois grupos de osciladores com fases já

sincronizadas, conforme explicado na seção 3.1.1, o que facilita a existência de trajetórias com

estados de sincronização temporária). Todas as trajetórias que geraram períodos muito curtos,

menores que 10, foram descartadas. Conforme exposto no capítulo 4, essas trajetórias curtas

trazem pouca informação sobre os estímulos de entrada.

Além disso, em cada bateria ensaiada, o processo de avaliação foi feito sobre um conjunto

de treino e sobre um outro conjunto, de testes. Na etapa de treinamento, 70% dos exemplares de

uma bateria foram escolhidos de forma aleatória e os 30% restantes foram utilizados na etapa

de teste. O critério de parada na etapa do aprendizado foi baseado em dois aspectos: a parada

caso a taxa de acerto atingisse no mínimo 85%, ao fim de uma época, ou número máximo de

100 épocas.

Em relação ao Tempotron, os pesos das conexões entre a primeira e a segunda camadas

foram inicializados aleatoriamente utilizando uma distribuição uniforme na faixa de [−1,1],

VT h = 1, τ = 1, τs = 0.25, η = 0.7 e passo de integração dt = 10−2.

O número de exemplares total (treino + teste) foi incrementado gradativamente: 20, 30, 40

e 60. Para cada bateria com número de exemplares diferente, foram feitos 10 ensaios, sendo
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que para cada ensaio os valores de pesos do Tempotron foram resorteados, assim como o con-

junto de treino e teste. A técnica de resorteio dos pesos do Tempotron busca uma exploração

do espaço de pesos e pode gerar melhores ou piores resultados; essa estratégia de exploração

estatística do espaço de pesos também é adotada por outras abordagens, como: simulated anne-

aling, algoritmos genéticos e outros. A tabela 3.3 sumariza os resultados obtidos em cada uma

das baterias de 10 ensaios e suas etapas de treinamento e teste.

Número de Treinamento Teste
exemplares melhor pior média ±σ melhor pior média ±σ

20 92.8% 35.7% 62.2%±15.8% 66.6% 16.7% 45.0%±20.9%
30 71.4% 47.6% 60.5%±7.8% 77.7% 22.2% 52.2%±16.6%
40 67.9% 39.3% 54.6%±8.2% 58.3% 41.7% 48.3%±7.6%
60 61.9% 47.6% 55.5%±4.9% 61.1% 44.4% 49.4%±7.6%

Tabela 3.3: Resultados obtidos para as taxas de acertos na classificação de diversas baterias
com diferentes números de exemplares, sendo que para cada bateria foram feitos 10 ensaios.

Observando a tabela 3.3, é possível notar que na medida em que o número de exemplares

cresce, então, a performance de classificação da arquitetura é deteriorada. Isso em parte pode

ser um efeito do aumento da variedade de períodos das trajetórias, uma vez que cada trajetória

possui um período a ela intrínseca. Em um ambiente com uma diversidade grande de períodos

é muito provável que o algoritmo de aprendizado precise ser melhorado, de forma a atenuar

sua sensibilidade a essa variante. Por outro lado, conforme constatado nos experimentos apre-

sentados na seção 3.3.3, quando a variedade de períodos não é tão grande, a performance da

arquitetura é bastante boa. Outro aspecto a ser analisado, é quanto à separabilidade das amos-

tras: na medida em que o número de exemplares cresce, a probabilidade de existirem elementos

sobrepostos espacialmente aumenta também.

Adiante, para melhor entender a dificuldade intrínseca da classificação desses exemplares,

os resultados da simulação apresentada na tabela 3.3 são contrastados com os resultados obtidos

pelo emprego de uma técnica tradicional para classificação de padrões: um perceptron (SLP).

O SLP utilizado possui 5 neurônios de entrada e todos seus nós usam uma tangente sig-

moidal como função de transferência. As saídas desejadas foram treinadas para +1 e −1,

respectivamente classes C1 e C2, assim, ajudando no processo de separabilidade. Foi utilizada

a plataforma MBP apenas para essa seção de simulações (INSTITUTO POLITÉCNICO DA

GUARDA, 2012).
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A tabela a seguir (tabela 3.4) exibe os resultados obtidos na classificação dos dados da

apresentados anteriormente utilizando um SLP.

Número de exemplares Treinamento Teste
20 100% 67%
30 85% 80%

Tabela 3.4: Resultados obtidos pela classificação dos exemplares por um SLP.

Como pode ser analisado através dos resultados apresentados pela tabela, a performance

do SLP é melhor que a da arquitetura proposta no treinamento e teste. Mais uma vez, vale a

pena ressaltar que situações com um maior controle do período das trajetórias podem levar a

um desempenho melhor da arquitetura.

3.4 Análise da nova arquitetura proposta

A arquitetura desenvolvida pode ser aplicada no processo de reconhecimento de padrões,

usando um processo de codificação de estímulos em trens de pulsos e decodificação de trens de

pulsos em classes. Usando uma rede de osciladores acoplados por pulsos na primeira camada,

é possível fazer a rede produzir uma grande variedade de trajetórias, o que permite mapear um

estímulo em uma determinada trajetória. Logo, a rede de osciladores pode produzir um grande

número de trajetórias sem que haja qualquer alteração em sua estrutura, já que a trajetória é

sensível aos estímulos de entrada.

A desvantagem dessa abordagem na codificação é que, dependendo do estímulo recebido, a

trajetória no longo prazo pode ser atraída para pontos fixos estáveis, ou seja, trajetórias que não

são heteroclínicas. Isso geralmente ocorre quando dois ou mais elementos dos estímulos são

iguais, ou ainda, quando os osciladores estimulados por x não produzem intervalos periódicos

harmônicos entre si, tornando, assim, mais difícil a existência de periodicidade. Uma tentativa

de reconhecer esses comportamentos dinâmicos é feita no capítulo 4.

Já a camada de decodificação, a qual é suportada pelo Tempotron, pode até mesmo distin-

guir elementos que estão em classes não linearmente separáveis (no caso aqui testado, de duas

dimensões). No entanto, o processo de aprendizagem pode ser um problema de otimização di-

fícil sobre os valores dos pesos w que ligam essa camada aos osciladores acoplados por pulsos,

isso porque os pesos têm que ser ajustados para cada amostra a ser reconhecida, logo, torna-se

um problema de localização do mínimo global do erro.
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Além disso, alguns outros pontos precisam de destaque. Depois do Tempotron integrar

alguns pulsos e caso não atinja seu valor de limiar de disparo VT hr, então, ele deveria descarregar

até atingir o seu valor de repouso VRest . Porém, como a função de decaimento é assintótica, o

potencial de membrana nunca atinge esse valor. Esse comportamento pode causar um problema

se várias amostras são apresentadas sequencialmente, pois pode haver um viés para disparar ou

não disparar. Para evitar esse erro, é sugerido aumentar o valor de limiar de disparo VT hr no

processo de aprendizagem, assim, o aprendizado deve buscar atingir um valor mais elevado do

que o limiar típico, tornando mais fácil superar o VT hr.

Adicionalmente, o Tempotron tem que saber sobre o tamanho de periodicidade TP, caso

contrário, não é possível definir uma janela de aprendizagem. Esse problema é tratado no

capítulo seguinte.

Sumário

Neste capítulo foi apresentada uma nova arquitetura que, baseada em imitação da biologia,

pode codificar e decodificar padrões de trens de pulsos. Na seção 3.1 foi apresentada uma ma-

neira para codificar estímulos de entrada através de uma rede de osciladores com acoplamento

pulsado na forma de trens de pulsos periódicos; ainda, esses padrões de trens de pulsos são sen-

síveis ao estímulo de entrada, o que permite uma maior variedade de dinâmica a longo prazo.

Em contraste, na seção 3.2, é introduzida uma nova forma de decodificar os trens de pulsos

gerados pela primeira camada e é mostrado que esta nova arquitetura pode decodificar os trens

de pulsos que foram previamente produzidos. Ambos os processos, a codificação de estímulos

e a decodificação dos trens de pulsos, estão baseados em dois tipos de modelos neurais que são

biologicamente plausíveis.

Na seção 3.3, uma varredura sobre os parâmetros de acoplamento ε e de atraso τ foi feita;

essa varredura identificou regiões do plano τ × ε onde existem trajetórias com periodicidades

consideráveis, ou seja, regiões onde existem trajetórias heteroclínicas. Além disso, importantes

simulações são feitas, mostrando que essa mesma arquitetura pode ser aplicada para reconhecer

diversos tipos de combinações de trens de pulsos; que a arquitetura proposta pode ser aplicada a

problemas de classificação em classes cujos elementos não são linearmente separáveis em duas

dimensões do tipo xor-like; e também pode ser utilizada em problemas com bases de dados

realmente amostradas.

Finalmente, na seção 3.4, uma discussão sobre essa arquitetura é feita, trazendo vantagens

e desvantagens dessa abordagem.
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4 Análises dos trens de pulsos
produzidos pela rede de osciladores

Na arquitetura desenvolvida no capítulo 3, a primeira camada (constituída por uma rede de os-

ciladores acoplados por pulsos) é responsável pelo processo de codificação de estímulos em

trajetórias e a segunda camada (constituída por um modelo integra-e-dispara Tempotron) é res-

ponsável pelo processo de decodificação de trens de pulsos em classes. Para o processo de

decodificação, é necessário conhecer o trem de pulsos a ser aprendido pelo Tempotron e tam-

bém o seu intervalo TP de periodicidade (como definido na seção 2.3).

Neste capítulo um dos objetivos é procurar o intervalo TP da periodicidade nos trens de

pulsos produzidos pela primeira camada da arquitetura. Além da busca para identificar perio-

dicidade, outro objetivo do capítulo é verificar se os padrões de trens de pulsos produzidos pela

rede de osciladores acoplados por pulsos possuem as características adequadas para o bom fun-

cionamento da arquitetura desenvolvida. Brevemente, um característica adequada importante é

que as trajetórias devem apresentar dinâmica de órbita fechada.

Para definir periodicidade e verificar se os trens de pulsos produzidos pela primeira ca-

mada apresentam características favoráveis ao funcionamento adequado da arquitetura, foram

considerados em conjunto dois aspectos que são destacados neste capítulo: a) a existência de

sincronização de fase entre os osciladores da rede, evidenciada através de uma medida de coe-

rência de fases introduzida pelas seções 4.1 e 4.2; b) a estabilidade das trajetórias, obtida através

do exponente de Lyapunov, aspectos apresentado na seção 4.3.

Quanto à periodicidade, esta é matematicamente definida para a trajetória produzida pela

rede de osciladores acoplados por pulsos como:

V(t) = V(t +∆), ∆ > 0, (4.1)

onde V(t) é o vetor com os potenciais de membrana dos osciladores. Recordando da equação
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3.1 que a dinâmica do potencial de membrana para cada oscilador de índice i é dada por:

dVi

dt
= Ii− γVi +∑

j 6=i
∑
k

εδ (t− τ− t ′jk)+ xi (4.2)

Pela equação 4.1, desprezado o transiente inicial, existe periodicidade apenas quando os

valores de potenciais de membrana de todos os osciladores no instante de tempo t voltarem a se

repetir após um intervalo de tempo ∆. Para a arquitetura aqui proposta, o intervalo ∆ deve ser o

próprio intervalo TP que está associado ao intervalo do período de um trem de pulsos produzido

pela rede de osciladores acoplados por pulsos (introduzido na seção 3.1).

Além da periodicidade também é esperado que as trajetórias dos trens de pulsos produzidas

pela dinâmica da rede de osciladores apresentem estados de sincronizações das fases tempo-

rárias (conforme introduzido na seção 3.1.1). Quando a dinâmica da trajetória apresenta uma

variação de estados de sincronizações de fases ao longo do intervalo TP, pode ser assumido

que não há uma sincronização global entre as fases dos osciladores, ou seja, a trajetória não

convergiu de forma assintótica para um estado sincronizado, o qual pode ser até mesmo uma

convergência da trajetória para um ponto fixo estável. Para calcular a medida de coerência de

fase, na seção 4.1 uma transformação de potencial de membrana V para fase φ é desenvol-

vida; essa transformação é usada como ferramenta para medir a coerência entre os potenciais

de membranas dos osciladores na seção 4.2.

Outro aspecto relevante é a estabilidade da trajetória de trens de pulsos produzida pela

rede de osciladores. Na seção 4.3, um estudo da estabilidade é feito através do exponente

de Lyapunov, assim buscando evidências de se tal trajetória é assintoticamente estável ou não.

Nesta etapa duas trajetórias são iniciadas e, então, a distância entre elas é analisada para verificar

se existe convergência ou divergência entre elas. O comportamento esperado para a operação

adequada da arquitetura é o de convergência, pois se as trajetórias são periódicas e estáveis,

então, há uma indicativa da existência de uma dinâmica de órbita fechada.

Na seção 4.4, os aspectos acima destacados são analisados em conjunto para definir se a

dinâmica exercitada pela rede de osciladores é a desejada ou não. Além disso, é definido um

critério de parada para a identificação de periodicidade nos trens de pulsos, já que não é possível

esperar tempo infinito nessa identificação por periodicidade.

Por fim, séries de simulações numéricas são feitas na seção 4.5 e, com os resultados obtidos,

é possível discutir o uso desse conjunto de análises para definir de forma automática o intervalo

de tempo TP nos trens de pulsos gerados pela codificação de estímulos da primeira camada

dentro do processo de aprendizado e decodificação de trens de pulsos da segunda camada.
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4.1 Mapeando potencial de membrana em fase

Como descrito na seção 2.2, o modelo oscilador neural usado nesta tese é um caso particular de

oscilador de relaxação, a exemplo de outros como (POL; MARK, 1927). Por se tratar de um

oscilador, é possível e matematicamente conveniente converter o potencial de membrana para

valores de fase equivalente na faixa de [0,2π), sendo que existe uma relacionamento linear de

[t0,T )→ [0,2π), isso porque existem mais ferramentais para a análise de osciladores de fase,

os quais são úteis para entender o comportamento do sistema. Essas ferramentas são usadas na

seção 4.2.

O período de qualquer oscilador pode ser escrito na forma de fase φ(t) na faixa [0,2π) e é

possível escrever, então, o potencial de membrana em função desse φ na forma de U(φ), sendo

que U(·) é uma função estritamente crescente e U(0) = 0. Quando o oscilador está isolado,

então dφ/dt = 1. Ainda, quando φ atinge o fase-limiar (2π), seu valor de fase é reiniciado, sendo

φ(t) = 0 e, então, um pulso é emitido adiante para os demais osciladores.

Considera-se que 0 ≤ φ < 2π e [t0;T )→ [0;2π), conforme definido em (TIMME, 2002;

MEMMESHEIMER; TIMME, 2006; KURAMOTO, 1991). O procedimento de reinicialização

da fase obedece a seguinte equação

φ(t) = 2π =⇒ φ (t +δ )δ→0
δ>0

= 0 (4.3)

Além disso, a equação 2.12 para o modelo integra-e-dispara pode ser reescrita em termos

de fase, assumindo que VRest = 0, então:

UIF(φ(t)) =V (φ) =
I
γ

(
1− e−γ

φ

2π
T
)

(4.4)

sendo a equação 2.13

U−1
IF (V ) = φ(V ) =−1

γ
ln
(

1− γ

I
V
)

(4.5)

Em outro aspecto, a recepção de um pulso por um oscilador provoca uma descontinuidade

na fase do oscilador que o recebeu (MEMMESHEIMER; TIMME, 2006), logo, essa desconti-

nuidade ou pulo na fase do oscilador é dado por

φdepois =U−1
IF (UIF (φantes)+ ε) (4.6)

onde ε é o peso de acoplamento entre o oscilador recebedor e o emissor; sendo que, quando

ε > 0, então, tem-se um acoplamento excitatório e se ε < 0, então, tem-se um acoplamento

inibitório (MEMMESHEIMER; TIMME, 2006).
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A figura 4.1 mostra o mapeamento do potencial de membrana para fase de um oscila-

dor integra-e-dispara, também ilustrando a descontinuidade provocada quando este recebe um

pulso.

0 2π

UIF(ϕ)

ϕ

ε

δϕ
ϕ1 ϕ2

Figura 4.1: A função UIF que relaciona fase com potencial de membrana. Pode ser observado
que a descontinuidade na membrana causada por um pulso de outro oscilador pode ser

mapeada na perspectiva de fase. Logo, ε →U−1
IF (φ2)−U−1

IF (φ1), sendo UIF um mapeamento
isomórfico.

Na seção a seguir, esse mapeamento para fase é usado para obter uma medida de coerência

entre as fases dos osciladores do tipo integra-e-dispara.

4.2 Coerência de fase entre osciladores integra-e-dispara

Uma vez no domínio de fase, então, é possível determinar a coerência entre as fases dos osci-

ladores em uma rede de osciladores acoplados. A coerência de fase é uma medida da proxi-

midade das fases dos osciladores em um instante de tempo. De fato, a medida de coerência de

fase usada nesta tese é a média das fases complexas de todos os osciladores (ACEBRÓN et al.,

2005; CARARETO; ORSATTI; PIQUEIRA, 2009; GARAUD, 2009) e é calculada como:

z = reiψ =
1
N

N

∑
j=1

eiφ j , 0≤ |z| ≤ 1. (4.7)

onde N é o número total de osciladores e j o índice para cada um destes.
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Pelo valor da coerência de fase dado pela equação 4.7, é possível afirmar sobre a coerência

de fase de todos osciladores que se

|z| ≈ 1, o conjunto de fases é coerente

|z| � 1, o conjunto de fases é incoerente

A medida da equação 4.7 e a sua interpretação de coerência de fase acima destacada são

válidas apenas nesta tese para redes de osciladores que estejam fracamente acoplados. Isso

porque, quando o valor do acoplamento por pulso ε não é pequeno o suficiente, então, o círculo

complexo da medida de fase apresenta uma grande descontinuidade, portanto, prejudicando

a medida de coerência. De certa forma, se essa descontinuidade for grande, uma medida de

coerência sobre a fases dos osciladores não será precisa. Essa descontinuidade é ilustrada pelas

figuras 4.1 e 4.2, sendo que, o tamanho dessa descontinuidade é equivalente à magnitude do

acoplamento ε entre os osciladores, logo, ε =UIF(φ2)−UIF(φ1).

Φ(t)

δΦ

Φ1

Φ2

π/2

π

3π/4

0

Figura 4.2: A descontinuidade promovida por um pulso recebido de outro oscilador, sendo o
acoplamento ε =UIF(φ2)−UIF(φ1) (equivalente ao trecho de linha em azul). Essa

descontinuidade gera um certo ruído na medida de coerência de fase no plano complexo.

Para atenuar essa descontinuidade na medida de coerência de fases, alguma normalização

poderia ser utilizada nas equações 4.4 e 4.5. Outra estratégia seria escolher um oscilador de

referência e apenas quando este disparar (φre f = 2π) a medida de coerência de fase é calculada.

Assim, como o mapa de Poincaré apresentado na seção 2.3, essa medida será calculada quando

um pulso for emitido. Essa é uma maneira de calcular uma medida de coerência de fase válida

para o contexto de osciladores acoplados por pulsos desta tese.
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Além disso, nesta tese é esperado que o valor de coerência apresente variação ao longo

do intervalo TP (conforme destacado na seção 3.1.1), pois, através da medida de coerência, é

possível definir se os osciladores estão ou não globalmente sincronizados (ou seja, valores de

fases idênticos ou muito próximos). Uma vez que essa medida seja uma constante ao longo do

intervalo TP, então, existe evidência de que não há oscilação nas sincronizações de fase entre

os osciladores (talvez a trajetória tenha convergido assintoticamente para um ponto fixo, por

exemplo). Como consequência, neste caso de sincronização total entre os osciladores, não irá

existir o comportamento de múltiplos estados de sincronizações de fases ao longo do intervalo

TP (conforme apresentado na seção 3.1.1), logo, não é um comportamento característico favo-

rável ao funcionamento adequado da arquitetura desenvolvida no capítulo 3. Na simulação feita

na seção 4.5.1 essas análises são retomadas.

4.3 Estabilidade medida pelo exponente de Lyapunov

Na arquitetura proposta no capítulo 3, para que o processo de decodificação de trens de pulsos

em classes seja realizado adequadamente pelo Tempotron da segunda camada, é conveniente

que o processo de codificação de estímulos em trens de pulsos produzidos pelos osciladores

acoplados por pulsos da primeira camada produzam trens de pulsos que sejam periódicos, pois

se periódicos o processo de decodificação pode definir mais facilmente o intervalo de tempo TP

a ser aprendido. Além disso, é desejado definir se a trajetória exercitada pelo trem de pulsos é

uma órbita fechada estável, ou seja, se apresenta uma dinâmica de órbita fechada ou não.

Uma forma clássica bem estudada para determinar a estabilidade de um sistema dinâmico

é através do expoente de Lyapunov (LYAPUNOV, 1966).

O exponente de Lyapunov é calculado com base na distância entre duas trajetórias que

são inicializadas infinitesimalmente próximas, sendo que quando t → ∞ as trajetórias podem

convergir ou divergir. Assim, uma das trajetórias é iniciada de um ponto x0 e a outra de x0+ξ0,

onde δ0 = ||ξ0||. Ao longo do tempo, a distância δn entre as trajetórias obedece a seguinte

relação:

δn ≈ δ0enλ (4.8)
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No uso computacional, δn = || f n (x0 +ξ0)− f n(x0)||, é obtido

λn ≈
1
n

ln
(

δn

δ0

)
=

1
n

ln
(
|| f n(x0 +ξ0)− f n(x0)||

δ0

)
≈ 1

n
ln
(
δ
′
n (x0)

)
(4.9)

no limite δn → 0 no último passo, então, o termo de dentro do logaritmo pode ser expandido

como:

δ
′
n(x0) =

n−1

∏
i=0

δ
′(xi) (4.10)

e assim,

λn ≈
1
n

ln
n−1

∏
i=0

δ
′(xi)

λ = lim
n→∞

{
1
n

ln
n−1

∑
i=0

lnδ
′(xi)

}
(4.11)

O termo λn é o exponente de Lyapunov quando n → ∞ (STROGATZ, 2000). Sobre a

estabilidade, pode-se dizer do exponente de Lyapunov que quando:

• λ < 0, o sistema é estável, por exemplo, pontos fixos assintóticos ou ciclos-limite;

• λ > 0, o sistema é instável, por exemplo, comportamento caótico.

Porém, é claro que o sistema computacional não pode atingir n→∞ procurando por aspec-

tos de periodicidade ou identificando estabilidade. Assim, um “pseudoexponente de Lyapunov”

λn (dado pela primeira linha da equação 4.9) pode estimar alguma informação sobre a esta-

bilidade em um intervalo de tempo finito, ou seja, até um tmax. Todas as trajetórias com as

características favoráveis para o funcionamento adequado da arquitetura nesta tese devem ser

estáveis e periódicas, ou seja, neste capítulo é desenvolvido um mecanismo que possa definir

se as trajetórias da primeira camada possuem estas características e, assim, o pseudoexponente

de Lyapunov passa a ser integrado a esse mecanismo de identificação de comportamentos de

trajetórias periódicas fechadas.

Com a finalidade de identificar as características das trajetórias favoráveis, na próxima se-

ção, é feita uma combinação das métricas obtidas através da seção anterior e desta seção para,

então, definir os critérios da identificação de trajetórias favoráveis ao funcionamento adequado

da arquitetura.
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4.4 Identificando trens de pulsos com características favorá-
veis

Para o funcionamento adequado da arquitetura, algumas condições sobre os trens de pulsos

emitidos pela primeira camada, assim como o conhecimento do intervalo de tempo TP para o

aprendizado do Tempotron na segunda camada, são necessários. Nesta seção são apresentadas

as premissas de funcionamento da arquitetura, em complemento à lista previamente apresentada

ao final da seção 3.1, são elas: a) a primeira camada, a rede de osciladores acoplados, deve

produzir trens de pulsos que sejam periódicos; b) os trens de pulsos periódicos devem apresentar

trajetórias periódicas fechadas estáveis; c) durante o exercício da trajetória não deve existir

sincronização global de fase entre os osciladores; d) baseado em que uma trajetória tenha o

comportamento de órbita fechada, então, deve ser possível estimar o intervalo ∆ de repetição

e usá-lo como parâmetro TP no processo de aprendizado da segunda camada. Essas premissas

são discutidas a seguir:

(a) Periodicidade: a primeira camada deve produzir trens de pulsos que sejam periódicos.

Isso implica que a equação 4.1 seja obedecida, logo, é possível determinar um intervalo de

período ∆. O problema da identificação de um intervalo de periodicidade está em definir

quando esta busca deve parar. Para um algoritmo de busca deste intervalo de tempo ∆,

o critério de parada é dado pelo cumprimento de uma das equações: V (t) = V (t +∆) ou

t > tmax, onde tmax é um período de tempo definido de forma heurística. Uma exploração

dos valores de tmax é feita mais adiante na seção de simulações 4.5.3 com a distribuição do

intervalo TP ilustrada pela figura 4.9. Baseando-se nessas simulações é possível estimar os

valores típicos para o intervalo do período TP para um conjunto de entrada de estímulos;

(b) Estabilidade: os trens de pulsos periódicos devem apresentar trajetórias estáveis e robus-

tas ao estado inicial. A estabilidade é importante para que a órbita, além de fechada, seja

também robusta a ruídos de amplitude compatíveis com sua bacia de atração. Como visto

na seção 4.3, o pseudoexponente de Lyapunov λn pode ser usado para o estudo de tal es-

tabilidade, sendo que para trajetórias estáveis é esperado λn < 0, caso contrário a trajetória

pode ser considerada instável.

(c) Sincronização temporária de fase: durante o exercício da trajetória não deve existir sin-

cronização global de fase entre todos os osciladores. Isso porque, quando todas as fases

de todos os osciladores estão sincronizadas, elas irão permanecer nesse estado indefinida-

mente. Evidências de sincronização podem ser obtidas através da medida de coerência de

fase entre os osciladores, conforme desenvolvido na seção 4.2; quando existe sincronização
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global de fases, é esperado que |z| ≈ 1 ao longo do tempo. Além disso, no caso de não haver

variação de grupos de sincronização de fase ao longo do intervalo TP, então, o valor de |z|
será constante ou apresentará pequenas oscilações ao longo do tempo, pois a trajetória pode

estar sendo atraída por um ponto fixo assintoticamente, ou ainda, realizando uma órbita em

uma região de influência de apenas um ponto de sela. Por outro lado, a falta completa de

coerência, ou seja, |z| ≈ 0, indica que a influência de um oscilador sobre os outros é pouco

efetiva, logo, pode ser que o acoplamento ε entre os osciladores não seja suficiente para

produzir trajetórias periódicas globais;

(d) Estimativa de TP: baseando-se em trajetórias que cumpram as premissas anteriormente es-

tabelecidas é possível estimar o intervalo ∆ de duração de tais trajetórias. Assim, o intervalo

do período ∆ achado pode ser usado como intervalo TP pela segunda camada no processo de

aprendizagem. Consequentemente, esta tese introduz uma arquitetura que pode, de forma

autônoma, decidir pelo intervalo de tempo a ser usado no processo de aprendizado do mo-

delo integra-e-dispara apresentado na seção 3.2.1.

A rede construída pelos parâmetros uniformes ε e τ da equação 3.1 facilita a emergência

de dinâmicas de órbitas fechadas baseadas nas trajetórias heteroclínicas periódicas. Porém, ao

mesmo tempo em que isso é uma vantagem pela variedade da dinâmica exercitada, passa a ser

uma desvantagem na medida em que ao existirem diversos pontos atratores no subespaço a pró-

pria trajetória pode ser atraída por apenas um ou parte desses atratores. Como consequência,

se uma trajetória for inicializada próxima a um ponto fixo estável e a corrente de estímulo de

entrada não for suficiente para forçá-la a deixar a bacia de atração desse atrator, então, inevita-

velmente a trajetória irá ser atraída de forma assintótica. Outro caso é essa trajetória ser iniciada

próximo a um ponto de sela e para t→∞ ficar orbitando apenas na proximidade desse ponto de

sela, ou ainda, orbitando na proximidade de uma parte dos atratores existentes.

A seguir, séries de simulações numéricas são apresentadas para obter métricas das trajetó-

rias exercitadas pela dinâmica produzida pela rede de osciladores usada no processo de codifi-

cação nesta tese, seção 3.1.
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4.5 Simulações numéricas

Nesta seção, são apresentadas diversas séries de simulações feitas para obter as métricas desta-

cadas nas seções anteriores. Basicamente, as simulações foram divididas em três partes, sendo

que na primeira parte, é levantada a curva de evolução da medida de coerência de fase para si-

mulações feitas na seção 3.3. Essa é uma medida importante para detectar sincronização global

entre as fases de todos os osciladores acoplados por pulsos da primeira camada da arquitetura;

quando existe uma alta coerência entre as fases de todos os osciladores, então, a trajetória pode

ter convergido para um ponto fixo assintoticamente; na segunda parte, a estabilidade da trajetó-

ria é estudada pela medida do pseudoexponente de Lyapunov λn, sendo que as medidas também

foram feitas sobre as configurações das simulações ensaiadas na seção 3.3; na terceira parte,

uma estimativa da quantidade de órbitas favoráveis ao funcionamento adequado da arquitetura

para uma faixa de variação de valores de correntes de estímulos de entrada x é calculada, as-

sim, obtém-se um número estimado de órbitas fechadas para uma determinada configuração de

estados iniciais.

Todas as simulações foram feitas com os seguintes parâmetros: N = 5, τ = 1.596, ε =

0.025, dt = 10−3, t0 = 0 e o método de integração usado foi o Runge-Kutta de 4a ordem (apre-

sentado no apêndice B), ou seja, as mesmas condições dos ensaios anteriores.

4.5.1 Primeira parte: estados de sincronização por coerência de fase

A medida de coerência de fase é dada pela equação 4.7 e é uma média de todas as fases no

círculo complexo de raio unitário de todos os osciladores, para um certo instante de tempo

t. Um comportamento típico da medida de coerência de fase para os estímulos apresentados

simulados na seção 3.3.3 está ilustrado na figura 4.3, onde também é apresentada a seção de

Poincaré para esta simulação.

Na mesma figura 4.3, é observado que o valor de medida de coerência de fase está sempre

entre 0 e 0.4 para os estímulos ensaiados na seção 3.3.3 (essas amostras foram escolhidas, pois

suas correntes de entradas são heterogêneas, o que facilita a produção de órbitas heteroclínicas).

Além disso, a medida de coerência de fase apresenta também o mesmo intervalo de período TP.

Na figura é possível observar que existem oscilações da medida de coerência de fase ao longo

do tempo (esta não é uma constante), portanto, é possível que durante o intervalo TP existam

diferentes graus de sincronizações de fase entre os osciladores, sendo que tais sincronizações

são feitas e desfeitas ao longo de tal intervalo.
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Figura 4.3: A seção de Poincaré (parte superior da figura) e a medida de coerência de fase
(parte inferior) ao longo do tempo para uma trajetória com órbita fechada. Os parâmetros para
esta simulação foram: x = (1,2,3,4,5)×10−4, V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8), TP = 148.674 e

Tf = 600. Esses parâmetros foram escolhidos, pois induzem a dinâmica global do sistema a
apresentar estados de sincronização de fase. Além disso, a figura também ilustra que a medida

de coerência de fase possui o mesmo intervalo TP em sua periodicidade.

A figura 4.4 também ilustra que, para cada combinação de estímulos de entrada ensaiada

na seção 3.3.3, existe uma variação no valor da medida de coerência de fase, assim, em todas

as dinâmicas ensaiadas há evidências de sincronização e dessincronização entre as fases dos

osciladores ao longo do tempo. Como visto na seção 3.1.1, esses estados de sincronização

de fase indicam que durante a excursão da trajetória das fases dos osciladores, dois ou mais

osciladores passam a ter, temporariamente, o mesmo valor de fase durante um intervalo de

tempo. Essa característica de sincronização pode ser explicada pela atração simultânea das

fases ao visitar uma mesma região influência do subespaço.

Ao mesmo tempo em que existem padrões de estímulos de entrada que podem causar es-

tados de sincronização alternantes, outros não têm essa capacidade. A medida de coerência de

fase pode ser constante ou apresentar uma pequena variação ao longo do tempo:

• No primeiro caso, a trajetória produzida pela rede pode ser capturada por um atrator

assintótico, portanto, indo ao encontro deste atrator quando t→∞; nesse caso, é esperado

um valor constante ao longo do tempo para o valor de medida de coerência de fase, ou

seja, sem as oscilações destacadas acima;

• No segundo caso, a trajetória pode ser capturada pela região de influência de apenas um

ou poucos pontos de sela (não todos os existentes no subespaço). Portanto, nesse caso,
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Figura 4.4: Todas as 120 combinações de estímulos de entrada elaboradas na 3.3.3. As
medidas de coerência de fase se mostram distribuídas no intervalo de 0 até 0.4. Logo, para
todas as combinações existe alternância na sincronização de fase de todos os osciladores ao

longo do tempo.

não existiriam mudanças significativas na medida de coerência de fase, apenas é esperada

uma oscilação curta na medida de coerência de fase ao longo do tempo.

Ambos os casos não apresentam trajetórias com características favoráveis ao funcionamento

adequado da rede, pois, nesses casos, a dinâmica acaba sendo sensibilizada pela condição inicial

V(0), tão logo a trajetória possa ser atraída por diferentes bacias de atração. Esses dois casos

são ilustrados pela figura 4.5: os gráficos da esquerda mostram a seção de Poincaré e a medida

de coerência de uma dinâmica que está convergindo para um ponto fixo assintoticamente; em

contrapartida, os gráficos da direita mostram a seção de Poincaré e a medida de coerência para

uma trajetória que está oscilando em uma frequência maior.

4.5.2 Segunda parte: estabilidade pelo exponente de Lyapunov

Além das informações sobre sincronização entre as fases dos osciladores, outra medida im-

portante é a estabilidade da trajetória exercitada pelo trem de pulsos produzidos pela rede de

osciladores. Para obter alguma informação sobre a estabilidade de uma trajetória qualquer, foi

utilizado o pseudoexponente de Lyapunov, o qual foi brevemente explicado acima na seção 4.3.

O pseudoexponente de Lyapunov diz se duas trajetórias que são inicializadas proximamente

convergem ou divergem quando t → ∞ (nos ensaios aqui realizados, para efeito de estima-

tiva numérica, o conceito de próximo é de até 1% da excursão típica de V (t), ou seja, 1% de

VT hr−VRest). Logo, para obter tal métrica, ou, no caso computacional, uma estimativa, é ne-

cessário inicializar duas trajetórias com estados iniciais diferentes V(0), mas com correntes de

estímulos de entrada x idênticas para ambas as trajetórias ensaiadas. Para ilustrar tal medida de

estabilidade, três simulações foram ensaiadas e a seguir são descritas.
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Figura 4.5: As seções de Poincaré e medidas de coerência de fase para duas trajetórias. Na
trajetória da esquerda, que recebe o estímulo x = (1,2,3,4,2)×10−4, existe uma convergência
assintótica para um ponto fixo estável, logo, a medida de coerência de fase é uma constante ao
longo do tempo, descartado-se o transiente. Já na trajetória da direita, que recebe o estímulo

x = (1,4,5,7,17)×10−4, a trajetória pode estar orbitando a vizinhança de um ou poucos
pontos fixos, logo, a frequência da medida de coerência de fase é mais rápida. Os demais

parâmetros para as simulações foram: V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8) e Tf = 600.

A primeira simulação ilustra um típico comportamento de uma trajetória de trem de pulsos

com características favoráveis para o funcionamento da arquitetura. Nesa simulação, como

pode ser visto na figura 4.6, existe um comportamento de órbita fechada e estável, assim, seu

pseudoexponente de Lyapunov é negativo. Exatamente como mostrado pela figura, onde λn < 0

ao longo do tempo.

Na figura 4.6, o gráfico inferior mostra a evolução do pseudoexponente de Lyapunov (λn) e

sua derivada ao longo do tempo (λ ′n); já os gráficos superiores mostram as seções de Poincaré

para cada uma das trajetórias ensaiadas, e por ali é possível notar que em ambos os gráficos as

trajetórias possuem o mesmo intervalo TP de duração. Consequentemente, ambas podem cor-

responder a mesma trajetória; porém, com algum atraso em sua fase provocada pela diferença

nos estados iniciais V(0). Quanto às medidas de coerência de fase, mostradas nos dois gráfi-

cos intermediários, são calculadas para ambas as trajetórias, então, se torna mais evidente que

ambas são a mesma trajetória.

Na segunda simulação, ilustrada pela figura 4.7, são apresentadas duas trajetórias também

iniciadas próximas (a uma distância de até 1% da excursão VT hr−VRest). Nesse caso, as tra-

jetórias são atraídas por um ponto fixo estável, portanto, a trajetória é estável. Nesse cenário,

é possível observar que não existem estados de sincronização de fase ao longo do tempo para
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Figura 4.6: Duas trajetórias inicializadas com diferentes condições iniciais próximas mostram
um pseudoexponente de Lyapunov negativo λn, isto é, λn < 0. Também em ambas as

trajetórias, os intervalos de períodos TP são iguais. De fato, elas são a mesma trajetória apenas
com uma defasagem. Os parâmetros para as duas trajetórias foram: x = (1,2,3,4,5)×10−4,

Tf = 1500 e foi medido TP = 148.674. O estado inicial foi para a primeira trajetória
V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8). A segunda trajetória é inicializada com uma variação de 1% da

excursão VT hr−VRest . Exceto o gráfico com o pseudoexponente de Lyapunov (gráfico
inferior), todos os demais mostram apenas o intervalo de tempo entre 1000 e 1500 (ou seja,

descartando-se o transiente inicial).
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ambas as trajetórias, logo, as medidas de coerência de fase são constantes.
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Figura 4.7: Neste exemplo, foram usadas duas trajetórias que foram iniciadas próximas.
Ambas convergem assintoticamente para o mesmo ponto fixo estável, logo, o comportamento

de ambas é estável, sendo λn < 0. Outro aspecto ilustrado é que apesar de ser estável, esta
trajetória assintótica não apresenta estados de sincronização de fase ao longo do intervalo de

tempo TP. As configurações dessa simulação foram: x = (1,2,3,4,2)×10−4, Tf = 1500 e foi
medido TP = 2.791. O estado inicial para a primeira trajetória foi

V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8). A segunda trajetória foi inicializada com uma variação de 1%
da excursão VT hr−VRest . Exceto o gráfico com o pseudoexponente de Lyapunov (gráfico

inferior), todos os demais mostram apenas o intervalo de tempo entre 1000 e 1500
(descartando-se o transiente inicial).

A terceira simulação exibe duas trajetórias iniciadas próximas e é ilustrada pela figura 4.8;

como nas simulações anteriores, as trajetórias são estáveis e convergem para um mesmo com-

portamento. Já os valores de medidas de coerência de fase não são constantes, mas sofrem uma

pequena variação, indicando que existe uma alternância na sincronização de fase entre oscila-

dores não muito rica ou com período curto demais (se comparada com a primeira simulação).

Exceto pela primeira simulação, a segunda e a terceira simulações não apresentam as ca-

racterísticas favoráveis para o funcionamento adequado da arquitetura. No caso da segunda

simulação, não existe uma variação nos estados de sincronização de fase dos osciladores a
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Figura 4.8: Nesse exemplo, duas trajetórias são inicializadas próximas e convergem para uma
mesma bacia atratora. Esta trajetória é estável, porém não possui uma grande variedade de

estados de sincronização de fase a longo prazo. As configurações para esta simulação foram:
x = (1,4,5,7,17)×10−4, Tf = 1500, e foi medido TP = 7.985. O estado inicial para a

primeira trajetória foi V(0) = (0.3,0.6,0.6,0.8,0.8). A segunda trajetória foi inicializada com
uma variação de 1% da excursão VT hr−VRest . Exceto o gráfico com o pseudoexponente de

Lyapunov (gráfico inferior), todos os demais mostram apenas o intervalo de tempo entre 1000
e 1500 (descartando-se o transiente inicial).



76

longo prazo; já na terceira simulação, apesar de existir uma variação na medida de coerência de

fase, esta não demonstra que a trajetória esteja visitando a vizinhança de um grande número de

pontos fixos.

4.5.3 Terceira parte: estimando um volume percentual de trajetórias com
características favoráveis

As últimas simulações apresentadas na seção 4.5.2 mostram claramente que existem trajetórias

com características favoráveis para o funcionamento adequado da arquitetura e outras que não.

A característica desejada é a de uma trajetória com comportamento de trajetória de órbita fe-

chada e não sensível ao estado inicial. Portanto, em um mesmo subespaço existem valores de

estímulos que levam a tais trajetórias adequadas e outros não.

As simulações feitas nesta seção levantam um volume percentual estimado de trajetórias

favoráveis para o subespaço criado pelos parâmetros da rede de osciladores apresentado nesta

tese. Para isso, foram usados 5 osciladores, com valores de estímulos de entrada na faixa dos

inteiros de mesma grandeza, xi ∈ [0,9]× 10−4. Aqui foram testadas combinações circulares

dos elementos do conjunto de entrada em um vetor x, logo, o número de combinações é de

30,240 possibilidades, assim, requerendo um grande esforço computacional para testar todo

esse conjunto. Por isso, apenas uma amostra com 3,024 combinações selecionadas aleatoria-

mente foram simuladas.

Como o objetivo desta seção é identificar trajetórias periódicas, estáveis e preferenci-

almente robustas à condição inicial, então, na série de simulações aqui apresentada, foram

iniciadas duas trajetórias, cujas condições iniciais foram: V1(0) = (0.5,0.5,0.5,0.5,0.5) e

V2(0) = (0.1,0.1,0.1,0.1,0.1); sendo que essas condições iniciais foram escolhidas com dis-

tância entre si suficientemente grande para possibilitar a emergência de trajetórias com diferen-

tes dinâmicas no longo prazo, indicativos de falta de robustez às condições iniciais, ou seja, essa

configuração dificulta a emergência de trajetórias periódicas e estáveis.

Sobre os períodos das trajetórias ensaiadas, foi possível construir a tabela 4.1 de limites de

intervalo de tempo para os períodos obtidos.

Na tabela 4.1 são mostrados os valores mínimos e muitos longos (sem periodicidade de-

finida) para os períodos obtidos por esta série de experimentos, além dos valores mínimos e

máximos desejados para a operação das trajetórias para os estímulos de entrada ensaiados. O

período considerado mínimo curto está associado a trajetórias que apresentam as característi-

cas similares a da terceira simulação na seção 4.5.2, ou seja, são trajetórias que provavelmente
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Período TP
Mínimo (curto) 7.985
Mínimo considerado desejado 112.541
Máximo considerado desejado 721.245
Muito longo (sem periodicidade definida) ∞

Tabela 4.1: Valores de intervalos mínimos e máximos encontrados pela simulação. As
trajetórias com períodos mínimos curtos são aquelas trajetórias que possivelmente

convergiram para bacias de apenas um ou poucos pontos fixos. Já as de intervalo muito longo
(sem periodicidade definida) são aquelas em que não foi possível detectar o intervalo de

periodicidade. As demais estão entre os intervalos mínimo e máximo considerados desejáveis.

convergiram para a proximidade de pontos fixos e estão orbitando por sua bacia de atração; já

os valores máximos indefinidos são aqueles nos quais não foi possível definir a periodicidade

da trajetória.

A figura 4.9 mostra um histograma de intervalos TP de períodos de trajetórias obtidas por

esta série de simulações. Neste histograma são consideradas apenas as trajetórias do estado

inicial V1(0). Pela figura é possível notar que existem regiões densas com concentrações de

intervalos de tempo TP, ou seja, através desses histogramas é possível estimar qual é a faixa

normal para o intervalo de tempo TP, assim como é possível definir um instante de tempo tmax

para a identificação de periodicidade (conforme destacado na seção 4.4).
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Figura 4.9: O histograma dos períodos das trajetórias fechadas TP.
V1(0) = (0.5,0.5,0.5,0.5,0.5).

Também através do histograma na figura 4.9 é possível verificar que existem “vazios” en-

tre as aglomerações. Mais precisamente, existe um “vazio” entre as trajetórias mais curtas e a
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primeira aglomeração em torno de 130. Logo, para trajetórias com intervalos de período pró-

ximos a 7.985, é possível assumir que são aquelas que convergem para pontos fixos ou órbitas

curtas assintoticamente, consequentemente, são características de trajetórias não desejadas para

o funcionamento adequado da arquitetura.

Os resultados detalhados sobre as características das trajetórias identificadas por esta série

de simulações estão sumarizados na tabela 4.2 a seguir.

# de pares de trajetórias (%)
Total 3024 100.00

(a) Trajetórias com as características desejadas 2342 77.4

Período não definido
(b) T (1)

P = T (2)
P = ∞ 132 4.4

(c) (T (1)
P = ∞)∨ (T (2)

P = ∞) 288 9.5

Períodos diferentes
(d) (T (1)

P 6= T (2)
P )> curto 77 2.5

Órbitas fechadas com período curto
(e) T (1)

P = T (2)
P = curto 41 1.4

(f) (T (1)
P = curto)∨ (T (2)

P = curto) 144 4.8

Tabela 4.2: Sumário das características das trajetórias obtidas pela simulação de 3024
trajetórias com valores de estímulos de entrada na faixa de [0,9]×10−4, permutados por

combinação circular.

Como observado na tabela 4.2, nesta série de simulações não houve trajetórias com coe-

rência de fase constante, isso porque não houve repetição nos valores de correntes de entrada

elementos no vetor de estímulos de entrada x (quando existem tais repetições de valores de cor-

rentes de entrada, há uma chance maior de um valor de coerência de fase constante). Sobre os

resultados é possível afirmar que:

(a) 2342 pares de trajetórias dentre as 3024 trajetórias ensaiadas possuem as características

favoráveis ao funcionamento adequado da arquitetura. Este número representa 77.4% das

simulações acima ensaiadas. Uma ilustração desse tipo de par de pseudotrajetórias é mos-

trada na figura 4.10(a);
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(b) e (c) em 420 pares de trajetórias não foi possível definir um intervalo de tempo para TP,

ou seja, talvez para essas trajetórias não exista periodicidade, ou então, por problema de

precisão computacional, não foi possível detectá-las. Nesse caso, uma ou as duas trajetórias

ensaiadas não possuem periodicidade. As figuras 4.10(b) e 4.10(c) correspondem a pares

de pseudotrajetórias deste tipo1;

(d) 77 pares de trajetórias não apresentaram o mesmo intervalo de duração para TP, ou seja,

quando inicializadas em regiões distantes, elas possivelmente são atraídas por diferentes

dinâmicas. Esse tipo de pares de pseudotrajetórias é ilustrado pela figura 4.10(d);

(e) e (f) finalmente, 185 pares de trajetórias apresentaram um período com intervalo muito

curto, ou seja, possivelmente essas trajetórias estão orbitando a bacia de um ou poucos

pontos fixos. Esse comportamento está ilustrado pelas figuras 4.10(e) e 4.10(f).

4.6 Análise dos resultados obtidos

Com as medidas obtidas pelas seções anteriores, é possível compreender melhor o compor-

tamento dinâmico da rede de osciladores a longo prazo. A primeira camada da arquitetura

proposta, responsável pelo processo de codificação de estímulos em trens de pulso (conforme

seção 3.1), deve emitir trens de pulsos que sejam periódicos para a segunda camada.

A rede de osciladores acoplados por pulsos obedece a equação 3.1 (conforme determinado

na seção 3.1) e constrói um subespaço onde existem pontos fixos e pontos de selas. Devido

à simetria dos parâmetros da rede, esse subespaço criado é simétrico. Por outro lado, quando

há uma alteração na corrente de estímulos x, existe uma alteração nos percursos e velocidades

das trajetórias globais produzidas pela dinâmica da rede, já que a frequência intrínseca de cada

oscilador é alterada.

Durante o percurso de uma trajetória pelo subespaço (desprezado o transiente inicial), ela

passa por regiões de influência geradas por diversos pontos fixos ou pontos de sela, sendo que,

dependendo da combinação dessas forças de influência, a trajetória pode ser levada a orbitar

apenas alguns poucos pontos de sela ou até mesmo um, ao invés de passar próximo a todos os

fixos existentes no subespaço.

Nesta seção, foram mostrados cenários onde pares de trajetórias convergiram para pontos

fixos e/ou trajetórias periódicas estáveis. Em ambos os casos houve estabilidade no compor-

1O conceito de pseudotrajetória foi definido no final da seção 2.3
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Figura 4.10: Cada gráfico mostra duas pseudotrajetórias (a diferença da tensão V de uma
dimensão em relação a uma de referência; conforme técnica ilustrada anteriormente pela figura
2.13). A linha vermelha é a pseudotrajetória cujo estado inicial é dado por V1(0); e a linha azul

é a pseudotrajetória cujo estado inicial é dado por V2(0). Onde δ1 =V2−V3, δ1 =V2−V4 e
δ1 =V2−V5, conforme descrito na seção 2.3. As configurações dos estímulos de entrada

foram: V1(0) = ~0.1, V2(0) = ~0.5, (a) x = {6,7,1,5,9}, (b) x = {0,8,2,4,9}, (c)
x = {4,9,2,8,3}, (d) x = {6,2,7,9,3}, (e) x = {3,4,8,5,6}, e (f) x = {6,4,1,9,2}. Cada um

dos 6 ensaios ilustra um dos 6 tipos de comportamentos considerados na tabela 4.2
respectivamente.



81

tamento dinâmico descrito pela distância entre as trajetórias ao longo do tempo, assim, ambos

apresentaram estimativas de pseudoexponentes de Lyapunov negativos.

Outro aspecto interessante investigado neste capítulo é o uso de uma medida de coerência

de fase para determinar o comportamento global da dinâmica da rede. Quando existe uma

variação na medida de coerência de fase, então, existem estados de sincronização de fase dentro

do intervalo de tempo TP.

Através das simulações, foi possível detectar que existe uma grande variedade de trajetórias

dentro do subespaço criado pelos parâmetros da rede de osciladores acoplados por pulsos. Entre

essa variedade, a trajetória pode convergir para pontos fixos, assim, apresentando uma medida

de coerência de fase estável ao longo tempo. Além desse caso, existem outros nos quais foi

possível detectar um período muito curto para o intervalo TP (provavelmente devido a uma

convergência da trajetória para uma bacia de um ponto fixo de sela). Outras trajetórias não

apresentaram periodicidade, ou seja, podem estar em dinâmica caótica, por exemplo.

Por fim, o ideal seria definir todos os estímulos que levam a órbitas fechadas e que visitem

a vizinhança de todos os pontos fixos no subespaço, pois, ao visitar as vizinhas de todos os

pontos fixos do subespaço, o comportamento a longo prazo é uma trajetória de órbita fechada

com periodicidades de intervalos TP similares. Porém, não é computacionalmente viável explo-

rar exaustivamente todas as regiões que possuem influências de bacias de órbitas fechadas no

subespaço. Naturalmente, um estudo analítico seria bem-vindo, porém as equações diferenciais

da rede trazem um grande desafio a esse caminho.

Sumário

Neste capítulo, foram apresentadas análises sobre comportamentos dinâmicos produzidos pela

rede de osciladores da primeira camada, responsável pelo processo de codificação de estímulos

de entrada em trens de pulsos (conforme descrito no capítulo 3). Essas análises servem para

definir se o trem de pulsos produzido possui certas características favoráveis para o funciona-

mento adequado da arquitetura, ou seja, a primeira camada deveria produzir trens de pulsos

periódicos e estáveis.

Em um primeiro estágio, após um mapeamento de tensão para o plano de fase, uma medida

de coerência de fase entre todos os osciladores da rede foi estabelecida. Através dessa medida

de coerência, é possível ter evidências de estados de sincronização de fase para os osciladores

ao longo do tempo. Estes tópicos foram abordados nas seções 4.1 e 4.2.
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Em um segundo estágio, a estabilidade da dinâmica produzida pela rede foi estudada utili-

zando o pseudoexponente Lyapunov. Para que a segunda camada da arquitetura desenvolvida

no capítulo 3 possa implementar o processo de aprendizado do Tempotron, é necessário conhe-

cer o intervalo do período TP, logo, a trajetória deve ser periódica e melhor, se for estável. O

estudo do pseudoexponente de Lyapunov no contexto desta tese foi apresentado na seção 4.3.

Na seção 4.4, foram apresentadas combinações das métricas levantadas para a detecção de

trajetórias com características desejáveis. Consequentemente, na seção 4.5, séries de simula-

ções foram ensaiadas para calcular essas métricas para um grande volume de trajetórias. Os

resultados dos ensaios do capítulo foram analisados ao longo das seções específicas e mais

macroscopicamente na seção 4.6.
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5 Discussão

Neste capítulo final é feita uma discussão dos itens desenvolvidos ao longo da tese. A primeira

seção 5.1 apresenta as conclusões dos estudos e simulações, assim bem como, são apresenta-

dos diversas vantagens e alguns desafios da nova arquitetura desenvolvida. A seção 5.2 lista as

contribuições deste trabalho, contextualizando cada uma delas. Finalmente, a última seção 5.3

apresenta quais são as perspectivas e potenciais caminhos futuros que podem ser experimenta-

dos e pesquisados.

5.1 Conclusões

Esta tese desenvolveu uma arquitetura de duas camadas para a codificação de sinais de estímulo

de entrada em trens de pulsos e, em seguida, a decodificação dos trens de pulsos em classes. A

parte de codificação é realizada por redes de osciladores acoplados por pulsos que apresentam

características de dinâmica próximas das encontradas em redes neuronais biológicas. Também

a parte da decodificação é feita por modelos que imitam o comportamento dos neurônios bioló-

gicos. Logo, toda a arquitetura tem uma grande plausibilidade biológica.

Na parte de codificação foi usada uma rede de osciladores acoplados por pulsos, implemen-

tada na primeira camada da arquitetura. Essa rede de osciladores quando estimulada por um

vetor de estímulos produz trens de pulsos que descrevem trajetórias com certas características

favoráveis ao funcionamento adequado da arquitetura. Portanto, a rede de osciladores acoplados

por pulsos pode mapear um determinando estímulo em um trem de pulsos periódico e estável.

Na parte de decodificação foi usado um modelo neural do tipo integra-e-dispara; imple-

mentado na segunda camada e apresentado na seção 3.1. Esse modelo recebe os trens de pulsos

da primeira camada e os integra ao seu potencial de membrana. Por se tratar de um modelo

do tipo integra-e-dispara, se o potencial de membrana atingir o valor de limiar de membrana,

então, esse neurônio dispara; se não, fica em silêncio. Ao longo da tese, este comportamento

foi utilizado como forma de discriminar um trem de pulsos em uma classe de estímulos “C1” e
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outra de estímulos “C2”.

Na seção 3.3, foi feita uma varredura sobre os parâmetros de acoplamento e atraso que

definem toda a dinâmica da rede. Essa varredura ajudou em muito a melhor compreender o

ambiente de funcionamento de toda a arquitetura. Além disso, também houve uma discussão

sobre as séries de simulações ensaiadas para validar e avaliar o desempenho desta arquitetura

no processo de reconhecimento de padrões. Em uma primeira etapa, uma série de ensaios

foi realizada para explorar a capacidade da rede de osciladores da primeira camada em gerar

trajetórias heteroclínicas; logo depois, grupos dessas trajetórias foram classificados. Numa

segunda etapa, foi testada a capacidade da arquitetura em classificar corretamente elementos

pertencentes a classes em que eles são não linearmente separáveis para duas dimensões; nesse

cenário, considerando o clássico problema XOR, a arquitetura se mostrou capacitada a realizar

tal classificação.

Como premissa para o processo de aprendizado da segunda camada de um trem de pulsos

“C1”, conforme apresentado na seção 3.2, é necessário que a duração do período do trem de

pulsos a ser aprendido seja conhecida. Convenientemente, existe uma tendência da primeira

camada em gerar trens de pulsos periódicos, logo, esse intervalo do período é usado no processo

de aprendizagem.

Adiante, no capítulo 4 foi feita uma investigação para uma melhor caracterização dos trens

de pulsos produzidos pela rede de osciladores. Nessa etapa, duas medidas foram empregadas. A

primeira, calculada sobre os trens de pulsos produzidos pela rede de osciladores, foi a medida da

coerência de fase dos osciladores ao longo de um intervalo de tempo; conforme seção 4.2. Com

essa medida de coerência, é possível verificar se uma trajetória de trens de pulsos convergiu

para um ponto fixo assintótico ou não.

A segunda medida calculada sobre os trens de pulsos produzidos pela rede de osciladores

foi para estimar a estabilidade global se sua trajetória. A estabilidade global da trajetória foi

definida usando como base o expoente de Lyapunov; apresentado na seção 4.3.

Através da combinação das duas medidas foram criados critérios para definir se uma tra-

jetória global desenvolvida por um trem de pulsos é favorável ao funcionamento adequado da

arquitetura ou não (itens apresentados na seção 4.4).

Finalizando o capítulo 4, séries de simulações foram feitas para levantar as medidas an-

teriormente destacadas sobre uma bateria de trajetórias. Como resultado, uma estimativa do

percentual de trajetórias com características favoráveis para certos estados iniciais é apresen-

tada.
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Para resumir, diversas vantagens podem ser listadas:

• capacidade de endereçamento: na arquitetura aqui desenvolvida, a primeira camada

produz trajetórias heteroclínicas, que podem gerar um número muito grande de órbitas

fechadas. Assim, a capacidade de codificação é grande devido à adição da dimensão

tempo feita pela rede de osciladores quando esta produz os trens de pulsos. Isso significa

que existe uma enorme diversidade de dinâmicas para codificar os estímulos de entrada;

• emergência natural de trens de pulsos: a rede de osciladores acoplados por pulsos emite

padrões de trens de pulsos sem que haja um projeto predefinido a ser seguido, e isso torna

a diversidade de trens de pulsos tão ampla quanto a diversidade dos estímulos;

• sensibilidade espaço-temporal: o neurônio integra-e-dispara, responsável por reconhe-

cer os trens de pulsos aprendidos, utiliza informações sobre a distribuição espaço-tempo

no processo de reconhecimento de padrões. Como a primeira camada adiciona a dimen-

são tempo aos estímulos de entrada, então, existe uma dimensão a mais para ajudar no

aprendizado dos estímulos de entrada;

• plausibilidade biológica: todos os modelos são significativamente conectados com os

padrões de comportamento da dinâmica dos sistemas biológicos, o que pode facilitar o

uso desse modelo na integração com outros modelos que sejam biologicamente plausí-

veis.

Adicionalmente, alguns desafios enfrentados podem ser listados:

• dependência de um intervalo de tempo conhecido para o processo de aprendizado:

apesar das órbitas fechadas produzidas pela rede de osciladores, a segunda camada preci-

sar conhecer o intervalo do período de trens de pulsos para o processo de aprendizagem,

ou seja, um trem só será aprendido se seu período for conhecido. Uma busca pelo inter-

valo TP foi desenvolvida no capítulo 4;

• coexistência de múltiplas órbitas fechadas em um mesmo subespaço: para um mesmo

estímulo de entrada, a rede pode convergir para bacias de atração distintas, ou seja, o

sistema é sensível à configuração inicial. A solução desse problema é conhecer todas as

influências das bacias de atração do subespaço. Apesar de ser um problema, para algumas

aplicações, a sensibilidade às condições iniciais pode ser interessante;
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• problema de otimização no aprendizado: para o processo de reconhecimento de pa-

drões, é necessário aprender o trem de pulsos a ser reconhecido. Na segunda camada,

o processo de aprendizagem é um problema de otimização dos pesos w para todas as

amostras a serem representadas por um determinado padrão de trens de pulsos. Algumas

técnicas de otimizações para esse processo de aprendizado foram citadas, como desta-

cado na seção 3.2.1; porém, ainda muitos estudos estão sendo feitos em aprendizado para

modelos do tipo integra-e-dispara, o que inclusive pode ampliar o impacto dos resultados

desta tese;

• precisão computacional: no processo de aprendizagem de um padrão de trem de pulsos,

a precisão computacional pode influenciar nas simulações numéricas, isso porque o pro-

cesso computacional usa um modelo integra-e-dispara que é um modelo integrativo, logo,

pequenos ruídos podem levar, por efeito acumulativo, a um disparo indevido do modelo,

por exemplo.

5.2 Contribuições

Esta seção apresenta um resumo macroscópio das contribuições distribuídas ao longo desta tese:

• a proposta e desenvolvimento da arquitetura que conecta a rede de osciladores acoplados

por pulsos ao modelo integra-e-dispara Tempotron, aqui apresentada, traz uma contri-

buição para a área da neurocomputação, sendo essa arquitetura um novo modelo para o

processo de codificação e decodificação de sinais;

• a varredura dos parâmetros da rede de osciladores, de acoplamento ε e de atraso τ , feita

na seção 3.3.1 é de grande valia para uma melhor compreensão da dinâmica existente em

redes de osciladores acoplados por pulsos. Por este estudo, é possível determinar com

maior precisão faixas de trabalho para toda a arquitetura;

• os ensaios de caracterização ajudam a definir melhor os contornos de funcionamento

dessa arquitetura. Particularmente na seção 3.3, diversos experimentos foram feitos para

validar e testar o desempenho da arquitetura sob diversos aspectos e diversos tipos de

distribuições espaciais de exemplares entre classes;

• as análises feitas para definir o intervalo do período TP são de grande importância para

o processo de aprendizado. Essa arquitetura permite que, de maneira automática, esse

intervalo possa ser calculado (se existir), dando, assim, autonomia à arquitetura.
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Durante este trabalho, outras contribuições de destaque não tão evidenciadas no texto também

foram sendo feitas, incluindo:

• vários conceitos e métricas aqui apresentados foram adaptados a partir de estudos de

redes de osciladores de fase, os quais têm a equação Kuramoto como uma significativa

referência. Além disso, uma customização do algoritmo Fast Kuramoto, técnica de otimi-

zação do cálculo da equação de Kuramoto apenas quando os valores de acoplamentos são

uniformes, foi desenvolvida. Com essa customização, descrita no apêndice A, é possível

aplicar o método fast Kuramoto em redes cujos acoplamentos não são uniformes;

• para simular todos os ensaios computacionais descritos nas seções da tese, foi construída

uma estrutura computacional que trabalha com dois tipos de configurações: rede de os-

ciladores acoplados por pulsos e redes de osciladores acoplados por fase. Essa estrutura

permite configurações individuais e globais para cada relação espaço-temporal entre os

osciladores, bem como configurações individuais sobre cada oscilador. Além disso, a es-

trutura calcula valores de medidas entre grupos de osciladores que podem ser amplamente

definidas, por exemplo, medida de coerência de fase para grupos de osciladores. Por fim,

é importante destacar que essa estrutura foi toda implementada em linguagem de progra-

mação Java e tem sido compartilhada por outros pesquisadores, incluindo pesquisadores

do Max Planck Institute for Dynamics and Self-organization.

5.3 Perspectivas

O estudo do comportamento da dinâmica das redes de osciladores é muito amplo, por isso há

várias potenciais linhas futuras para melhor entender o comportamento e também para tornar

mais robusta essa abordagem, sendo que algumas das principais são:

• buscar soluções que possam dizer quais são as influências que determinam o percurso de

uma trajetória através do subespaço. Ainda, se não for possível mapear todas as influên-

cia para uma trajetória, ao menos seria interessante definir as bacias de atração para as

trajetórias de órbitas fechadas existentes no subespaço;

• comparar e investigar outras métricas aplicadas a trens de pulsos. Este item pode conduzir

a uma melhor compreensão da dinâmica exercitada pela trajetória global dos trens de

pulsos, portanto, facilitando a identificação de comportamentos dinâmicos exercitados

pela primeira camada da arquitetura;
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• fazer um estudo mais amplo sobre o impacto de ruídos sobre essa arquitetura, assim pro-

curando entender como eles podem degradar o funcionamento adequado da arquitetura;

• estudar o impacto de alterações na topologia da rede, ou seja, evitar uma rede totalmente

simétrica; porém, ao mesmo tempo tentando manter as trajetórias heteroclínicas. Particu-

larmente, pode ser interessante o estudo do comportamento da dinâmica em situações de

agrupamentos de nós com diferentes graus de acoplamento.
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APÊNDICE A -- Método Fast Kuramoto para
populações agrupadas

O modelo do oscilador de Kuramoto obedece à seguinte equação (ACEBRÓN et al., 2005):

θ̇i = ωi +K
N

∑
j=1

sin(θ j−θi) (A.1)

A implementação dessa equação como descrito acima tem uma complexidade computacio-

nal de O(N2). Outro método mais rápido pode ser usado para reduzir este custo computacional,

sendo o Fast Kuramoto o método mais utilizado (ACEBRÓN et al., 2005). Através desse mé-

todo a complexidade computacional torna-se linear, e por conseguinte, reduz a complexidade

computacional para O(N2). O método Fast Kuramoto utiliza uma relação trigonométrica, e a

sua equação é descrita por:

sin(α±β ) = sinα cosβ ± cosα sinβ (A.2)

Além do mais, explorando a equação A.1 e mudando alguns de seus termos usando a relação

trigonométrica A.2, a equação pode ser reescrita como:

θ̇i = ωi +K
N

∑
j=1

sinθ j cosθi− cosθ j sinθi

= ωi +K cosθi

N

∑
j=1

sinθ j−K sinθi

N

∑
j=1

cosθ j

= ωi +K(cosθiS j− sinθiC j) (A.3)

sendo que

S j =
N

∑
j=1

sinθ j (A.4)

C j =
N

∑
j=1

cosθ j (A.5)
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Após essas substituições, para cada passo de tempo discreto de integração, o número de

consultas aos valores dos vizinhos de um oscilador i é reduzida, e, por conseguinte, a influência

da vizinhança pode ser calculada uma vez através dos somatórios S j e C j. Mas esta solução é

boa apenas nos casos em que o acoplamento K entre os osciladores for uniforme para todos eles.

Para o tratamento de casos mais gerais, isto é, nos casos em que os osciladores estão agrupados,

outra técnica é proposta.

Aqui se sugere uma generalização do método Fast Kuramoto, sendo elaborada uma nova

abordagem para a aplicação do método quando a rede apresenta valores diferentes de K em

diferentes agrupamentos, com m representando o índice do agrupamento. Com isso, a equação

apresentada previamente muda para:

θ̇i = ωi +
M

∑
m=1

Ki,m(cosθiS j,m− sinθiC j,m) (A.6)

onde

S j,m =
N

∑
∀ j∈Cm

sinθ j,m (A.7)

C j,m =
N

∑
∀ j∈Cm

cosθ j,m (A.8)

Nas equações A.6 e A.8, o termo M é o número de agrupamentos e Cm é uma população

específica. Agora, essas novas equações permitem usar o método Fast Kuramoto dentro de

cada agrupamento onde o termo K seja uniforme. A vantagem dessa mudança é a possibili-

dade de manter uma complexidade computacional reduzida no caso de redes que mostram uma

topologia de agrupamentos, sendo expressa por O(2NM).
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APÊNDICE B -- Runge-Kutta de 4a ordem

O método de integração usado nos sistemas dinâmicos ensaiados desta tese é o método de

Runge-Kutta, considerado um bom método para minimizar os erros residuais ao longo do pro-

cesso de integração numérica (KREYZIG, 2006).

Todo o cálculo numérico deve considerar a falta de precisão devido a restrições físicas, que

forçam o arredondamento de resultados numéricos. Esses erros residuais podem influenciar

resultados importantes dependendo da ordem de magnitude de seus valores.

A abordagem mais básica para a integração numérica de sistemas dinâmicos é o método de

Euler, dado por:

y(n+1) = y(n)+hġ (B.1)

t(n+1) = t(n)+h

onde h é o tamanho do passo de integração da derivada ġ (nesta tese, por exemplo, a equação

2.15 é uma equação diferencial).

O método de Runge-Kutta é mais elaborado, representando uma melhoria do método de

Euler por considerar valores intermediários a cada passo de integração da ġ para obter uma

melhor precisão. Nesse método são considerados alguns poucos valores intermediários dentro

do intervalo t(n) e t(n+1) para ġ, sendo que o número desses valores define a ordem do método.

Sendo assim, a quarta ordem (ou quatro valores médios intermediários) é considerada suficiente

para uma precisão muito boa (KREYZIG, 2006). Para a derivação com ġ = f
(
t(n),y(n)

)
, o

método obedece a

y(n+1) = y(n)+
1
6
(k1 +2k2 +2k3 + k4)h (B.2)
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onde

k1 = f
(
t(n),y(n)

)
k2 = f

(
t(n)+

1
2

h,y(n)+
1
2

hk1

)
k3 = f

(
t(n)+

1
2

h,y(n)+
1
2

hk2

)
k4 = f

(
t(n)+h,y(n)+hk3

)
(B.3)


	Introdução
	Alguns aspectos do estado da arte
	Trabalhos anteriores relacionados
	Organização do texto

	Fundamentos e contextualização
	Sistemas dinâmicos
	Pontos de bifurcação
	Órbitas fechadas
	Atrator estranho

	Modelo integra-e-dispara
	Rede de osciladores acoplados por pulsos

	Discriminando estímulos de entrada
	Codificando estímulos em trens de pulsos
	Estados de sincronização de fase

	Decodificando trens de pulsos em classes
	O modelo integra-e-dispara Tempotron

	Simulações numéricas
	Varredura dos parâmetros de acoplamento  e de atraso 
	Simulações para validação e exploração da arquitetura
	Ensaiando as 210 bipartições
	Classes com elementos não linearmente separáveis: um problema xor-like
	Ensaiando classes com elementos sobrepostos

	Análise da nova arquitetura proposta

	Análises dos trens de pulsos produzidos pela rede de osciladores
	Mapeando potencial de membrana em fase
	Coerência de fase entre osciladores integra-e-dispara
	Estabilidade medida pelo exponente de Lyapunov
	Identificando trens de pulsos com características favoráveis
	Simulações numéricas
	Primeira parte: estados de sincronização por coerência de fase
	Segunda parte: estabilidade pelo exponente de Lyapunov
	Terceira parte: estimando um volume percentual de trajetórias com características favoráveis

	Análise dos resultados obtidos

	Discussão
	Conclusões
	Contribuições
	Perspectivas

	Referências
	Apêndice A – Método Fast Kuramoto para populações agrupadas
	Apêndice B – Runge-Kutta de 4a ordem

