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Resumo

A eletrofisiologia existe há séculos, porém, o uso da matriz de microeletrodos
(Microelectrode Array, MEA), dispositivo planar de múltiplos microeletrodos, para
cultivo e registro de sinais neuronais, iniciou-se na década de 1970. Um exemplo de
sistema de registro de sinais usando MEA, é a MEA60, fabricada pela Multi Channel
Systems, que utiliza um arranjo planar de 60 microeletrodos com 30 µm de diâmetro e
200 µm de espaçamento entre si, em substrato de vidro, sendo que cada microeletrodo
pode ser usado tanto para captura de sinais como para estimular eletricamente os
neurônios. As medidas elétricas capturadas em MEAs são extracelulares, e, portanto,
apresentam níveis muito baixos e são acompanhadas de ruídos, que necessitam ser
removidos. A presente dissertação de mestrado refere-se ao estudo da aplicação de um
conceito conhecido como Ressonância Estocástica, para o desenvolvimento de um
sistema capaz de fazer uso benéfico do ruído, possibilitando uma melhora na qualidade
do sinal eletrofisiológico. Um sistema denominado de Sistema Limiar (SL) faz a
mistura do sinal de entrada com um ruído aleatório gerado e aplica um limiar sobre essa
mistura, acima do qual, o sinal é permitido para a saída; abaixo do limiar, o sinal é
zerado. Foi realizado um estudo de sistemas SL, quanto aos valores de entrada e de
ruído gerado, obtendo curvas de razão sinal-ruído (RSR), verificando os melhores níveis
de ruído a serem aplicados nesses sistemas. Da mesma maneira, também foram
estudados sistemas contendo um arranjo paralelo de SLs. Em seguida, foi projetado e
construído um protótipo em hardware de um sistema SL, e foram realizadas medições
verificando o seu funcionamento.

Palavras Chaves: matriz de microeletrodos, MEA, ressonância estocástica, limiar,
neurônio, sinais eletrofisiológicos.
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Abstract
Despite of the existence of electrophysiology for centuries, the Microelectrode Array
(MEA), a planar device with multiple microelectrodes, for neuron culture and signal
recording, started in the years 1970. An example of a MEA recording system, MEA60,
manufactured by Multi Channel Systems, uses a MEA with 60 microelectrodes, with 30
m diameter, and 200 m far from each other, on a glass substrate, and each
microelectrode can be used for signal capture or electrical stimulation of the neurons.
The electrical signals registered using MEAs are extracellular, so that they are of low
level and are followed by noise, that must be removed. The current master dissertation
refers to the study of the Stochastic Resonance concept application, to the development
of a system capable to the beneficial use of noise, improving the electrophysiological
signal quality. A system denoted threshold system (Sistema linear, SL, in Portuguese)
mix the input signal with a generated random noise, and applies a threshold to the
mixed signal, allowing the output to the signal portion above the threshold value; below
the threshold, the output signal is of zero level. It was realized a simulation study of SL,
with an input signal, and varying the generated noise intensity, obtaining the signal-tonoise ratio diagram, and verifying the best noise levels to be applied to the system.
Similarly, an array of SLs was tested. Then, it was designed and implemented a
hardware prototype of a SL, and measurements were realized, verifying the functioning.
Key Words: array of microelectrodes, MEA, stochastic resonance, threshold, neuron,
electrophysiological signals.
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Glossário

AD

Analog to Digital, Analógico Digital

ADC

Analog to Digital Converter

AP

Action Potential

DBS

Deep Brain Stimulation

ECoG

Eletrocorticografia

EEG

Electro Encefalografia

ITO

Indium Tin Oxide

K+

Íon de Potássio

MCS

Multi Channel System

MEA

Micro Electrode Array

MEA60

Sistema de Registro da Multi Channel System

MEA Padrão MEA com 60 microeletrodos da Multi Channel System
MEA-SG

Micro Electrode Array Signal Generator

MUX

Multiplexador

Na+

Íon de sódio

RE

Ressonância Estocástica

RSR

Razão Sinal-Ruído

SASS

Sistema de Aquisição Sequencial de Sinais

Sim-MEA

Simulador de MEA

SL

Sistemas baseados em Limiares

SNR

Signal Noise Ratio

SSL

Sistema Supra-Limiar

TiN

Nitrito de Titânio

USB

Universal Serial Bus
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Capítulo
1

1. Introdução
Neste capítulo apresenta-se uma descrição introdutória sobre a presente
dissertação de mestrado. Na Seção 1.1 é apresentada uma introdução sobre a
eletrofisiologia e a matriz de microeletrodos, seguida da Seção 1.2, onde são delineados
os objetivos da pesquisa. A Seção 1.3 descreve sobre contribuições do presente
trabalho; a Seção 1.4, os capítulos do texto, e a Seção 1.5, considerações finais.

1.1 Eletrofisiologia e Matriz de Microeletrodos
A eletrofisiologia é o estudo das propriedades elétricas e biológicas de células e
tecidos. Trata-se de medidas de tensão ou corrente elétrica em uma ampla variedade de
fontes desde um único canal iônico e proteínas até órgãos, como o coração.
Um dos focos da eletrofisiologia é o estudo dos neurônios. Apesar do estudo dos
neurônios terem sido relatados há séculos, a gravação de sinais eletrofisiológicos de
culturas de neurônios dissociados in-vitro em matriz de microeletrodos (Micro
Electrode Array, MEA) ocorreu há 3 décadas. Em 1980, alguns anos após o trabalho
pioneiro de Thomas, na construção de um primeiro sistema de matriz de microeletrodos
(Thomas, 1972), Pine e colaboradores relataram gravações de sinais eletrofisiológicos
de culturas de neurônios dissociados, partindo de gânglio cervical superior de ratos
recém-nascidos (Pine, 1980). Neurônio dissociado é aquele separado da fatia de tecido
cerebral extraída de algum animal.
Pine e colaboradores relataram as atividades neurais intracelular e extracelular,
provando que a matriz de microeletrodos é um dispositivo essencial para monitorar
respostas neurais. Após o trabalho pioneiro de Pine, diversos outros grupos criaram suas
próprias matrizes de microeletrodos, usando-as com diversos tipos de culturas de
células neurais (Gross, 2011). As redes neuronais cultivadas in-vitro sobre a MEA
podem desenvolver padrões complexos de atividade espontânea, gerando potenciais de
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ação sem estímulo externo, mas podem também apresentar respostas a estímulos
aplicados nos elementos sensores, como no cérebro dos animais.
Os neurônios se interconectam pela sua extremidade conhecida como axônio, em
contato com a superfície de outras células, numa região conhecida como dendrites. Os
sinais elétricos se propagam através do axônio até chegar ao seu terminal onde ocorrem
as sinapses. As sinapses são mecanismos que permitem a comunicação de sinais de um
neurônio para outro. Neurônios, como os da região cortical, quando cultivados in vitro
sobre a MEA, formam sinapses espontaneamente. Medindo os sinais eletrofisiológicos
de culturas de neurônios usando MEAs é possível estudar o comportamento de um
neurônio individual e de uma rede de neurônios interconectados.
MEA é importante na neurociência básica, graças à possibilidade do estudo do
comportamento das células neuronais, individualmente ou em conjunto; e para as
indústrias farmacêuticas, em razão da possibilidade de estudar o efeito de drogas sobre
as fatias de tecidos neuronais.
O instrumento envolvido no estudo de MEA é de custo elevado, não produzido
no Brasil. Como principal fabricante, temos a Multi Channel Systems, na Alemanha
(Systems, 2015).
O desenvolvimento de experimentos com fatias de tecidos de neurônios, ou com
neurônios dissociados, em MEA, exige um laboratório equipado, tanto do ponto de vista
biológico, como do ponto de vista eletrônico.
A eletrônica envolvida no processo de aquisição e registro dos sinais
eletrofisiológicos merece ser estudada e aperfeiçoada. Neste trabalho de dissertação foi
estudada uma nova forma de registro de sinais eletrofisiológicos, aprimorando a
sensibilidade de medição, usando um conceito conhecido como Ressonância
Estocástica.
Ressonância Estocástica (RE) foi primeiro descrito por Benzi (Benzi, 1981)
para explicar a mudança climática, entre estágios interglaciais e glaciais, com alterações
de temperatura de longo-termo, por meio de uma cooperação entre as forças periódicas
externas à terra, como as variações orbitais e mecanismo estocástico interno, tais como
fenômenos oceânicos, atmosféricos e erupções vulcânicas. Desde então, o fenômeno de
18

ressonância estocástica tem sido identificado em inúmeros sistemas, quando o ruído e a
não-linearidade competem para determinar um ganho na resposta do sistema.
RE ocorre, usualmente, em sistemas biestáveis, quando um sinal periódico de
pequena amplitude (por exemplo, um sinal senoidal) é misturado com um sinal
estocástico, o ruído. A resposta do sistema é composta por uma combinação dos dois
sinais que competem e cooperam para fazer mudança entre os dois estados estáveis.
Quando o sinal periódico é pequeno relativamente ao nível limiar do sistema, o ruído é
necessário para que o estado do sistema se altere. Nesse caso, se o ruido é de baixa
amplitude, ocorre uma resposta muito baixa, principalmente aleatória, sem
periodicidade significante na resposta do sistema. Quando o ruído é muito intenso,
ocorre uma grande quantidade de interrupções no período, e a resposta do sistema não
mostra uma periodicidade notável. Surpreendentemente, entre essas duas condições,
existe um nível ideal de ruído, que cooperativamente compete com o sinal periódico,
para a obtenção de exatamente uma interrupção num período (Gammaitoni, 1998).

1.2 Objetivos
Esta dissertação de mestrado tem como objetivo principal o estudo de um
sistema de aquisição e registro de dados eletrofisiológicos usando MEAs e o conceito de
Ressonância Estocástica.
Como objetivos específicos são incluídos os seguintes itens:

(1) Propor um sistema de registro de sinais eletrofisiológicos de culturas de
neurônios in-vitro em MEA;
(2) Simular os efeitos de Ressonância Estocástica, adicionando ruído aleatório aos
sinais; e
(3) Desenvolver

um

protótipo

de

circuito

de

amplificação

eletrofisiológicos usando o conceito de Ressonância Estocástica.
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de

sinais

1.3 Contribuições do Trabalho
Uma contribuição do presente trabalho é aprofundar os conhecimentos em
relação à possibilidade real de aplicação do fenômeno de Ressonância Estocástica para
melhorar o registro de sinais eletrofisiológicos de culturas de neurônios in-vitro em
MEA, ou mesmo registro de outros sinais de baixa amplitude.

1.4 Organização do Trabalho
Este trabalho de dissertação está dividido em 8 partes, com a seguinte estrutura:
1) Introdução, que faz uma descrição introdutória sobre o texto da dissertação;
2) Revisão bibliográfica sobre a eletrofisiologia, apresentando os tópicos
pesquisados sobre eletrofisiologia em animais, principalmente, neurônios,
sensores, MEA, cadeia de medição e manipulação do ruído;
3) Revisão bibliográfica sobre Ressonância Estocástica;
4) Proposta de trabalho e metodologia do trabalho de dissertação;
5) Simulação e resultados obtidos;
6) Projeto e implementação de hardware de partes do protótipo;
7) Conclusão e proposta para trabalhos futuros; e
8) Referências bibliográficas.
Além destes, estão inclusos os seguintes apêndices:
A) Scripts em MatLab para simulação de Ressonância Estocástica; e
B) Cópia do Artigo submetido e comprovante de aceitação.

1.5 Considerações Finais
Neste capítulo foi apresentada uma visão geral sobre a presente dissertação de
mestrado. A seguir será apresentada uma revisão geral sobre a eletrofisiologia relativa
ao registro de sinais usando MEA.
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CAPÍTULO
2
2. Eletrofisiologia e Sistemas de Registro
Este capítulo é voltado para uma revisão sobre aspectos de eletrofisiologia de
animais, principalmente do seu sistema nervoso, cuja célula básica é o neurônio,
descrito na Seção 2.1. Descreve-se também sobre as técnicas de registro de sinais
eletrofisiológicos, Seção2.2; matriz de microeletrodos, Seção 2.3; características sobre a
cadeia de medição, Seção 2.4; amostragem, Seção 2.5; tipos de ruído, Seção 2.6;
medidas de sinais e razão sinal-ruído, Seção 2.7; e técnicas da média para filtragem do
sinal, Seção 2.8. Finalizando o capítulo, é apresentada uma forma de discriminação dos
sinais usando a média na Seção 2.9, e as considerações finais, Seção 2.10.

2.1 Neurônios
A célula mais comumente estudada na eletrofisiologia dos animais é o neurônio
(Fig.2.1), que tem a função de gerar fluxos nervosos (Lent, 2001; Purves, 2010), que
correspondem aos sinais elétricos conhecidos como potenciais de ação (Action
Potentials, APs). Esses sinais são gerados espontaneamente, no neurônio considerado,
ou em consequência de sinais de outros neurônios, denominados pré-sinápticos. Os
sinais de neurônios pré-sinápticos, ao atingirem a extremidade de seu axônio,
denominada de sinapse, provocam a abertura de canais iônicos no neurônio
considerado, também denominado de neurônio pós-sináptico, permitindo a introdução
ou a saída de íons, nas suas dendrites. Essa movimentação de íons, e consequente
mudança na concentração de íons no corpo celular, acaba resultando numa alteração no
potencial do neurônio, o que é chamada de despolarização. Quando o corpo celular
acumular uma quantidade de íons acima de um limiar (threshold), dispara um potencial
de ação, que é conduzido pelo axônio até o terminal sináptico, onde ocorre um novo
processo de sinapse.
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dendrites
soma
axônio

terminal
sináptico

Figura 2.1. Diagrama ilustrativo de um neurônio.

Na Fig.2.2 ilustra-se um conjunto de neurônios interligados por sinapses. Os
neurônios que transmitem os potenciais de ação são chamados de neurônios présinápticos e o neurônio que recebe o efeito desses potenciais, neurônio pós-sináptico. A
sinapse consiste na conexão entre os neurônios, e conforme destaque na Fig.2.2, e
detalhado na Fig.2.3, o terminal sináptico do axônio contém vesículas onde são contidos
os neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados pelas vesículas que se
abrem em função da chegada do potencial de ação. Os neurotransmissores liberados
atuam de forma a facilitar a abertura dos canais iônicos que situam na dendrite do
neurônio pós-sináptico. Os canais iônicos abertos permitem a entrada de íons
específicos a esses canais, que ficam na fenda sináptica, espaço entre o terminal
sináptico do neurônio pré-sináptico e a dendrite do neurônio pós-sináptico.

vesícula

vista ampliada
da sinápse

sinápses

neurotransmissores

neurônio póssináptico

Neurônios présinápticos

Figura 2.2. Diagrama ilustrativo de uma rede de neurônios, interligados por sinapses.
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Vesícula sináptica

neurotransmissor

Célula
pré-sináptica

sinapse

fenda sináptica

membrana pos-sináptica

Célula pós-sináptica

Figura 2.3. Ilustração de uma sinapse.

Os potenciais de ação podem ser registrados por microeletrodos posicionados
internamente ou externamente às células. Quando as correntes extracelulares forem
registradas para um conjunto de neurônios, temos múltiplos potenciais de ação nos
sinais registrados, também conhecidos como trem de pulsos (spike train, em inglês).
Alternadamente, se um eletrodo estiver interno a um neurônio, podemos medir
diretamente o potencial de membrana da célula.
Na Fig.2.4 é mostrado um potencial de ação típico de um neurônio, onde na
coordenada horizontal temos o tempo, e na coordenada vertical é vista a variação do
potencial elétrico, em mV, ao longo da membrana no axônio, resultante dos fenômenos
bioquímicos. Inicialmente, o neurônio fica em repouso com o potencial em torno de - 60
mV, indicado na figura como t1. No início do processo do potencial de ação, os íons de
sódio (Na+) entram pela membrana da célula e elevam o potencial até aproximadamente
+40 mV; fenômeno denominado de despolarização, indicado por t2. Em seguida, os íons
de potássio (K+) que ficam internamente à célula saem através da membrana,
polarizando novamente a membrana, até um nível de potencial de -80 mV, indicado por
t3 .
Como normalmente os íons de potássio devem ficar internamente às células, e os
íons de sódio externamente, um mecanismo denominado bomba de íons, faz o
bombeamento dos íons de potássio para dentro das células, ao mesmo tempo do
bombeamento dos íons de sódio para fora, indicado por t4. Ao final, o potencial de
membrana volta ao nível de repouso inicial, t5.
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de íons
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t1
repouso

t5
repouso

Potencial de ação
com duração
aproximada de 2ms
Figura 2.4. Evolução do potencial de ação no tempo.

2.2 Medidas Eletrofisiológicas
Eletrofisiologia (do grego ἥλεκτρον, Elektron, "âmbar”, υύσις, physis,
"natureza” e-λογία, - logia) é o estudo das propriedades elétricas e biológicas de células
e tecidos. Trata-se de medidas de tensão ou corrente elétrica em uma ampla variedade
de fontes desde um único canal iônico de proteínas até órgãos, como o coração
(Scanziani, 2009).
Na neurociência, estudo científico do sistema nervoso, inclui medidas da
atividade elétrica de neurônios e, particularmente, da atividade de potencial de ação. As
gravações de sinais elétricos em escala maior do sistema nervoso, como
eletroencefalografia, estudo do registro gráfico das correntes elétricas desenvolvidas no
encéfalo, também são referidas como medidas eletrofisiológicas.
A eletrofisiologia refere-se ao fluxo de íons nos tecidos biológicos e, em
particular, às técnicas de gravações elétricas que permitem a medição desse fluxo.
Técnicas de eletrofisiologia clássicas envolvem a colocação de eletrodos em várias
preparações de tecido biológico. Os dois principais tipos de eletrodos são:
•

Metálicos em forma de discos e agulhas, ou em placas de circuito impresso; e

•

Micropipetas de vidro cheios de cloreto de potássio.
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Ambos são eletrodos de alta impedância, mas micropipetas de vidro são
altamente resistivas e eletrodos metálicos têm impedância dependente da frequência.
Micropipetas de vidro são ideais para a medição de potenciais de ação em uma única
célula, enquanto eletrodos de metal são mais utilizados para medições de sinais
extracelulares. Os eletrodos metálicos são polarizados, ou seja, os íons e elétrons, que
ficam na superfície do metal, polarizam-se em relação ao potencial elétrico da solução,
atuando como um capacitor. Tipicamente, os eletrodos de pipetas de vidro não são
polarizados.
Os sensores usados em eletrofisiologia podem ser classificados em tecnologias
invasivas ou não-invasivas. Dentre as tecnologias invasivas podemos destacar:


Arranjos de microeletrodos implantados diretamente no cérebro para medir
células individuais, aplicado principalmente em animais;



Eletrocorticografia (ECoG) - arranjos de eletrodos usados para registrar
potenciais corticais na parte epidural ou subdural, para cirurgias de
epilepsias; e



Estimulação Profunda do Cérebro (Deep Brain Stimulation, DBS) – usado
em pacientes com problemas de movimento.

A tecnologia não-invasiva mais comumente usada é a Eletroencefalografia
(EEG), em que múltiplos eletrodos são colocados na superfície do escalpo. Uma outra
tecnologia não invasiva, com interesse especial neste trabalho de dissertação de
mestrado é a matriz de microeletrodos (Micro ElectrodeArray, MEA), usada para
cultura de neurônios in-vitro, descrita na seção seguinte.
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2.3 Matrizes de Microeletrodos
Uma Matriz de Microeletrodos (Micro Electrode Array, MEA) é um dispositivo
em substrato de vidro, com os sensores circulares, na sua região central, envolvida por
um anel, formando uma câmara semelhante a uma Placa de Petri, interligados até os
conectores na borda do substrato, por trilhas condutoras e isoladas da cultura. A MEA,
construída com nanotecnologia semelhante à utilizada para circuitos integrados, em
conjunto com o sistema de amplificação e aquisição de dados, constitui uma ferramenta
muito útil para o estudo de sinais eletrofisiológicos de células neuronais cultivadas invitro, dissociadas, ou em fatias de tecidos. Os sinais eletrofisiológicos obtidos são
extracelulares e as culturas dissociadas podem ser mantidas vivas, para medições, por
várias semanas. As culturas podem ser estimuladas quimicamente ou eletricamente
antes das medidas eletrofisiológicas serem realizadas.
Os resultados de medidas espontâneas ou estimuladas servem para o estudo do
comportamento dinâmico de células neuronais, da comunicação entre as células, e para
estudos de fármacos, analisando o efeito nos sinais eletrofisiológicos, quando são
realizadas as estimulações das células cultivadas por drogas. Apesar das utilidades
mencionadas, existem limitações ao uso das MEAs, em virtude das dificuldades nas
preparações e manutenção das culturas neuronais, por se tratarem de seres vivos sujeitos
a infecções e necessidades de nutrientes e ambientes de sobrevivência, como a
temperatura controlada.
A MEA desenvolvida pioneiramente por Thomas e colaboradores em 1972, uma
matriz de duas linhas de 15 eletrodos de ouro, separadas por 100 m, construídas sobre
um substrato de vidro, foi utilizada para a cultura de células neuronais de gânglios de
raiz dorsal de ratos (Thomas, 1972). O primeiro trabalho sobre neurônios dissociados
foi reportado por Jerome Pine em 1980 (Pine, 1980), usando uma MEA com16
eletrodos, medindo 10 m de largura, em linhas paralelas, distanciadas 250 m entre si.
Pine registrou atividades neuronais de gânglios cervicais de ratos em cultura de 3
semanas, após o desenvolvimento substancial de interconexões. Os sinais capturados
foram da ordem de 50 mV, com razão sinal-ruído de 5 a 15:1. Foram comprovados que
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os eletrodos poderiam ser usados para estimulações elétricas, com pulsos de 0.5 V de
amplitude e 1 ms de duração.
Mais recentemente, diversos trabalhos tem sido desenvolvidos sobre MEA,
como o de Jimbo e colaboradores, que estudaram a dinâmica de culturas corticais de
alta densidade e descobriram que um único estímulo pode produzir uma sequência de
pulsos em curto intervalo de tempo (bursts) em todos os microeletrodos (Jimbo, 2000).
Num outro estudo do Laboratório de Meister, descobriu-se que grupos de até 7
células ganglionares disparam de forma síncrona e tais grupos representam mais de 50%
de todos os registros de pulsos (spikes) da retina (Schnitzer, 2003). A referência (Gross,
2011) apresenta uma revisão das MEAs e usos em culturas de células.
Existem atualmente, vários sistemas comerciais de MEAs, sendo o principal
fabricante a Multi Channel Systems (MCS) de Reutlingen, Alemanha (Systems, 2015),
que disponibiliza o sistema completo MEA60 de amplificação e aquisição de dados,
usando uma MEA conhecida como MEA Padrão, de 60 microeletrodos. Na Fig.2.5(a) é
mostrada uma fotografia de vista superior da MEA Padrão (à esquerda), onde a pequena
região central, é onde ficam localizados os microeletrodos. Na foto ao lado direito
(Fig.2.5(b)), tem-se uma visão amplificada dessa matriz de microeletrodos.

(a)

(b)

Fig.2.5. Fotografia de uma MEA Padrão, Multi Channel Systems. a) vista superior (esquerda); b)
matriz de sensores de microeletrodos (direita).
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A MEA Padrão tem uma área de registro escolhida pelo cliente durante a
aquisição, de 700x700 m2 a 5x5 mm2; distância entre os microeletrodos, de 100, 200 e
500 m; e diâmetro dos microeletrodos de 10, 20 e 30 µm. Os microeletrodos de Nitrito
de Titânio (TiN) tem uma impedância no intervalo entre 20 a 400 k, dependendo do
seu diâmetro, e tem uma vida média de utilização de um ano (Rutten, 2001; Desai,
2010). As trilhas que conectam os sensores circulares dos microeletrodos até a borda do
substrato de vidro da MEA Padrão podem ser de Óxido de Índio-Estanho (Indium Tin
Oxide, ITO), ou Titânio, e são isoladas eletricamente usando Nitrito de Silício.
Para estudar a dinâmica dos neurônios, os spikes e bursts detectados nos sinais
registrados devem ser analisados, tal que ruídos devem ser evitados durante o processo
de captação, ampliação e digitalização de dados (Gross, 1977; Maher, 1989; Martinoia,
2004; Massobrio, 2005).

2.4 Cadeias de Medição
A aquisição de dados é uma etapa que precede o processamento de sinais, e
consiste na aplicação de uma cadeia de medição desde o processo biológico até a
obtenção do sinal digital para o processamento (Fig.2.6) (Drongelen, 2010).

processo
biológico

Transdutor/
eletrodos

Pré-amplificador

Amplificador

Filtro
notch

Filtro
anti-alias

S/H

MUX

ADC
sinal digital

Figura 2.6. Cadeia de medição de sinais eletrofisiológicos.

Após o processo biológico que gera o sinal a ser processado, temos o transdutor
que converte o sinal biológico em um sinal elétrico, que normalmente são os eletrodos.
Em seguida temos o pré-amplificador e o amplificador, uma vez que o sinal biológico
normalmente tem um nível de amplitude muito baixo, necessitando de uma
amplificação grande. Após a amplificação do sinal, temos as filtragens para a seleção da
parte do sinal na frequência desejada (filtro notch) e o filtro anti-aliasing que serve para
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corrigir as possíveis distorções de frequência durante a medição. O circuito de
amostragem é representado pelo bloco S/H (sample and hold), que tem a função de
capturar e reter a amostra, seguido do MUX (multiplexador) que faz com que os valores
de sinais amostrados sejam postos em sequência, para posteriormente serem convertidos
em valores digitais, com o uso do conversor analógico-digital, ADC (Analog to Digital
Converter).
Nas partes analógicas da cadeia de medição, normalmente conectam-se
diferentes dispositivos para obter um sinal analógico com características apropriadas
para o ADC. Quando conectamos dois instrumentos analógicos, devemos seguir a regra
de baixa impedância de saída/alta impedância de entrada.

i
V’

Rs

Re

V

Figura 2.7. Processo biológico gerando um biopotencial acoplado via contato elétrico direto a uma
tela de osciloscópio, mostrando o sinal medido.

Neste exemplo da Fig.2.7, o biopotencial (V) é associado a uma corrente (i) que
é (de acordo com a lei de Ohm) determinado por Rs (resistência de saída) e Re
(resistência de entrada), equação (2.1):
i

V
Re  Rs

(2.1).

Idealmente, deveríamos medir V sem consumir nenhuma corrente (i) do processo
biológico. Como isso é impossível, minimiza-se ao máximo a corrente consumida. A
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soma das resistências envolvidas (Re + Rs) deve ser grande para minimizar o fluxo de
corrente dentro do processo biológico.
Um outro quesito é obter uma medida confiável refletindo o verdadeiro
biopotencial. O osciloscópio não pode medir o valor exato pois o potencial é atenuado
sobre os resistores de saída e entrada. O potencial V’ no osciloscópio relata o potencial
real V como, equação (2.2):
V '

Re
V
Re  Rs

(2.2).

V’ é próximo de V se Re >>Rs, produzindo um fator de atenuação que se aproxima de 1.
Os conceitos básicos anteriores são aplicados não somente para o primeiro passo
da cadeia de medição. Uma alta resistência de entrada combinada com uma baixa
resistência de saída assegura que nenhuma quantidade significativa de corrente é
consumida, ao longo da cadeia de medição (Fig.2.8).

Figura 2.8. Diagramas ilustrativos de interconexões entre os dispositivos na cadeia de medição.
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sinal de entrada
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Figura 2.9. Diagrama ilustrativo da etapa de conversão analógico-digital.

Na Fig. 2.9 é mostrado o diagrama ilustrativo para a conversão analógico-digital,
em que o sinal de entrada fica à esquerda, o amplificador amplia o sinal de entrada por
A (indicado por Ax), e o conversor analógico-digital, transformando o sinal analógico
amostrado em sinal digital. Neste exemplo, o conversor tem uma resolução de 8 níveis
digitais. Os pontos indicam o nível digital em valores inteiros do sinal amostrado. Notase que nas amostragens onde o sinal analógico não coincide exatamente com o nível
digital inteiro de 0 a 7, existe uma aproximação de truncamento, ou arredondamento, na
tentativa de obtenção do inteiro mais próximo, ocorrendo uma distorção do sinal,
conforme ilustrado na primeira amostragem, no inferior esquerdo. O intervalo de
amostragem, indicado por Ta, corresponde ao período entre a obtenção de duas
amostras. O inverso do intervalo de amostragem, corresponde à frequência de
amostragem.
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2.5 Amostragens
Segundo a teoria de amostragem de Nyquist (Shannon, 1949), ao se observar
uma amostra de uma onda senoidal de 20 Hz a uma taxa de 2 a 20 = 40 Hz, verifica-se
que o sinal pode ser recuperado completamente, após passar por um filtro. Se essas
amostras forem tomadas exatamente em picos da onda senoidal, a onda amostrada seria
parecida com uma onda triangular de 20 Hz. Se não amostradas em picos, a forma de
onda teria mesmo uma aparência severamente distorcida.
Na Fig. 2.10 é exemplificado o resultado da amostragem da onda senoidal
original de 20 Hz, em cor vermelha, que requer uma taxa de amostragem > 40 Hz,
frequência limite de Nyquist, para a preservação das características de frequência do
sinal. Para uma taxa de amostragem de 500 Hz, bem maior que 40 Hz, o sinal é
preservado perfeitamente, conforme visto na Fig. 2.10a, em cor azul.
Para uma taxa de amostragem de 59 Hz, próxima à frequência limite de Nyquist,
podemos verificar que a morfologia da onda é distorcida, conforme Fig.2.10b, em cor
azul. O sinal é seriamente mal representado, quando a frequência de amostragem é 24
Hz, abaixo do limite de Nyquist (Fig.2.10c). Esse tipo particular de distorção de sinal é
chamado aliasing: o exemplo mostra um sinal de 4Hz, em cor azul, que é uma visão
errônea (alias) do sinal real de 20 Hz, resultante da sub-amostragem.
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Taxa de amostragem = 500 Hz

Tempo (s)

Figura 2.10a. Onda senoidal de 20 Hz, amostrada a uma taxa de 500 Hz.
Taxa de amostragem = 59 Hz

Tempo (s)

Figura 2.10b. Onda senoidal de 20 Hz, amostrada a uma taxa de 59 Hz.
Taxa de amostragem = 24 Hz

Tempo (s)

Figura 2.10c. Onda senoidal de 20 Hz, amostrada a uma taxa de 24 Hz.
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2.6 Ruídos
Ruídos são quaisquer sinais que têm a capacidade de reduzir a definição de uma
informação de som, imagem ou dados. Apesar dos ruídos causarem problemas em
muitos casos, os ruídos também têm seu lado útil, pois, alguns tipos de sinais
considerados ruídos constituem fonte para a síntese da fala, de inúmeros sons da
natureza e de sons de instrumentos musicais, etc. Os ruídos não possuem uma expressão
matemática no tempo, no entanto, é possível caracterizá-los no tempo e na frequência.
Quanto à sua origem, os ruídos podem ser classificados como artificiais ou
naturais. como mostra a Tabela 2.1. Os ruídos artificiais referem-se aos ruídos de causas
artificiais, como por exemplo, ruídos de interferência da rede de alimentação elétrica.
Tabela 2.1 – Classificação dos ruídos quanto a sua origem (Connor, 1973)

Origem

Tipos de ruídos

Tipos de sinais

Artificiais

Ruídos de interferência

Aleatórios ou determinísticos

Ruído galáctico
Naturais

Ruído atmosférico

Aleatórios

Ruídos inerentes a elementos passivos e
ativos

Os ruídos naturais são aqueles existentes na natureza, ou seja, o homem não é
responsável pela sua existência. Dentre eles estão os ruídos galácticos e atmosféricos
que afetam principalmente os sistemas de transmissão de ondas eletromagnéticas e
entram nos sistemas através das antenas receptoras. A Tabela 2.2 apresenta alguns
exemplos mais importantes de ruídos naturais que afetam os componentes eletrônicos.
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Tabela 2.2– Relação dos mais importantes ruídos naturais (Connor, 1973)
Nome dos ruídos

Forma

da

Densidade

Componentes ruidosos

Espectral de Potência

Térmico

Constante

Resistores, dispositivos de estado sólido

Shot noise

Constante

Dispositivos de estado sólido

Flicker

Aproximadamente 1/ f

Dispositivos de estado sólido

Popcorn (Burst)

Aproximadamente 1/ f 2

Dispositivos de estado sólido

O ruído térmico, também conhecido como ruído branco, tem por causa o
movimento aleatório dos elétrons livres num condutor. Mesmo sem o efeito de campos
elétricos, cada elétron dentro de um condutor encontra-se em movimento por causa da
energia térmica. O efeito desse movimento num condutor é a geração de uma corrente,
com média zero. A equação (2.3) corresponde à quantificação da voltagem nominal
(Root Mean Square) do ruído térmico:

VRMS  2 4kTRf

(2.3)

onde k é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta, R é a resistência do
resistor e f a frequência de oscilação.
O ruído de corrente (shot) é o ruído associado à corrente que flui pela barreira de
potencial, devido a flutuações estatísticas na emissão de elétrons. Essa forma de ruído é
presente em dispositivos semicondutores. O ruído shot pode ser quantificado pela
equação (2.4)

I sh  2 2qIdc B

(2.4)

onde q é a carga do elétron em Coulombs, Idc é a corrente média em Ampères e B é a
largura de banda do ruído em Hz.

O ruído de contato (flicker), também conhecido como ruído rosa ou colorido,
ocorre em razão da diferença na condutividade elétrica em contatos imperfeitos entre
dois materiais que são unidos, como transistores e diodos (Ott, 1976). Em baixas
frequências, este ruído é chamado de ruído 1/f devido à presença dessa frequência
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característica. Quantitativamente, o ruído de contato é diretamente proporcional ao valor
da corrente Idc, ao valor de uma constante que depende do material e da geometria (K) e
ao valor da largura de banda f, conforme equação 2.5.

 KI dc 2 B 

If 
 2 f 



(2.5)

O ruído pipoca (popcorn), também conhecido como ruído marrom ou vermelho,
está presente em diodos e circuitos integrados e possuiu o som de estouro de pipoca
quando amplificado, em função de defeito de fabricação. Este ruído tem como causa
defeitos nas junções entre metais impuros ou junções entre semicondutores. Sua taxa de
repetição não é constante e a amplitude varia de duas a cem vezes a amplitude do ruído
térmico.

2.7 Medidas e razão sinal-ruído
Se observamos um processo aleatório ao longo do tempo, podemos obter
funções de amostras (em inglês, trials), que são séries de valores medidos representando
um instante do processo aleatório. Uma coleção dessas funções de amostragem forma
um conjunto.
O processo aleatório é chamado estritamente estacionário se a distribuição de
probabilidade de x(t) não muda com o tempo. Na Fig. 2.11, a amplitude da distribuição
é mostrada para cada função de amostragem. Como existe similaridade dessas
distribuições o processo pode ser considerado estacionário.
O processo é ergódico se qualquer uma das funções de amostragem é
representativa do conjunto ou de todo o conjunto, permitindo que a estatística seja
obtida da média sobre o tempo.
Quando se aplica as técnicas de processamento de sinais, a estacionaridade e a
ergodicidade de sinais são frequentemente (e implicitamente) assumidas, e muitas
técnicas podem ser úteis mesmo quando essas considerações não sejam estritamente
satisfeitas.
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Geralmente, qualquer medida (biomédica) será necessariamente corrompida por
algum ruído. Mesmo que o processo seja por si livre de ruído, a cadeia de medição
adiciona componentes de ruído pois todos os instrumentos analógicos (amplificadores,
filtros analógicos) adicionam, ao menos uma pequena quantidade de ruído térmico. Se o
componente de ruído é suficientemente pequeno comparado ao componente de sinal,
podemos obter medidas razoáveis do sinal.

funções de
amostragem

histograma de
amplitudes

Figura 2.11. Conjunto de funções de amostras (trials), adaptado de van Drongelen (Drongelen,
2010).

Para quantificar essa razão sinal-ruído, RSR, podemos (em certos casos)
determinar a amplitude ou a potência de cada componente. Em séries de tempo
discretos, a potência pode ser medida em amplitude média quadrática (mean square,
ms), equação (2.6),

1
potência(ms) 
N

N

x
i 1

2
i ,

(2.6)

e a amplitude como a raiz da amplitude média quadrática (root mean square, rms),
equação (2.7),

1
N

amplitude(rms) 
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N

x
i 1

2
i

(2.7).

Para obter a razão sinal-ruído (Signal-to-Noyse Ratio, SNR), podemos usar a
equação (2.8):

SNR = ms(sinal)/ms(ruído)

(2.8).

Diretamente, contudo, é mais comum representar essa razão numa escala
logarítmica de decibéis (dB), conforme equação (2.9):

SNR =[10log10 (ms(sinal)/ms(ruído))]dB

(2.9).

2.8 Técnicas da Média
A média é uma técnica importante que permite estimação de sinais de pequenas
amplitudes que são misturadas com ruído. A técnica da média usualmente assume os
seguintes fatores:


Sinal e ruído não são correlacionados,



A morfologia do sinal é conhecida,



Existe um componente de sinal consistente quando a medida é realizada
repetidamente, e



O ruído é aleatório, tendo média zero.

Na realidade, essas considerações não são absolutas, contudo a técnica de média
tem sido suficientemente robusta sobrevivendo a pequenas violações dos fatores
considerados.

Na Fig. 2.12, ilustra-se, de cima para baixo o sinal senoidal sem ruído, o ruído, a
amostra de sinal (trial, sinal + ruído), sobreposição de 256 amostras de sinais, média
de amostras de sinais pares (vermelho) sobreposta à média de sinais amostrados
ímpares (azul), média de sinais pares somados com a média dos sinais ímpares, e
media de sinais pares subtraídos da média de sinais ímpares. Comparando-se o sinal
amostrado (sinal +ruído), o componente de ruído é reduzido, calculando-se a média
de 256 amostras (trials). Na mesma figura, mostra-se uma forma interessante de
se obter o sinal, fazendo o cálculo de médias em amostras ímpares e pares,
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separadamente, onde a subtração das duas resulta em um sinal próximo de zero, do
ruído remanescente.
sinal

ruído

sinal + ruído

256 x
sinal + ruído

média sobrepostas
par (vermelho) e ímpar (azul)
média
par + ímpar
média
par - ímpar

Figura 2.12. Recuperação do sinal a partir de um conjunto de trials de sinal+ruído, adaptado
de van Drongelen ([Drongelen, 2010).

2.9 Efeito Benéfico do Ruído
Parece intuitivo que um conversor analógico-digital de alta precisão combinado
com um equipamento que obtém a média do sinal contribua significantemente à
precisão do resultado final. No seguinte exemplo (Drongelen, 2010) mostra-se que
a precisão do ADC não é necessariamente a propriedade mais crítica em tal sistema
e que o ruído pode ser útil quando medimos sinais fracos através da média. O ruído
é usualmente considerado um problema, que impede alguém de medir o sinal de
forma confiável. Paradoxalmente, o processo de média, feito para reduzir ruído,
pode em certos casos funcionar melhor na presença do ruído.
Como veremos no exemplo seguinte, isso é especialmente verdadeiro se a
resolução do ADC é baixa relativamente à amplitude do ruído.
Vamos assumir um exemplo extremo de um ADC de 1-bit. Cada vez que o sinal
é maior ou igual a 0, o ADC atribui o valor 1; cada vez que o sinal é menor que 0, o
ADC atribui o valor 0.
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Neste caso, um pequeno sinal determinístico sem um ruído adicionado pode não
ser possível calcular a média ou pode não ser medido corretamente, pois pode
resultar numa série não-informativa de 0's e 1'se em cada amostragem, trial.
Se adicionarmos o ruído ao sinal, a probabilidade de encontrar uma amostra 1 ou
0 é proporcional à amplitude do sinal no tempo de cada amostra. Adicionando os
resultados de um número de amostras, obtemos uma representação probabilística do
sinal que pode ser normalizada para obter uma estimativa do sinal ficar no intervalo
de 0 a 1.
Na Fig.2.13 é ilustrada a técnica da média sendo aplicada de duas formas. No
lado esquerdo, 256 amostras (sinal + ruído) são mostrados, cuja média resulta na
eliminação do ruído, devido à média do ruído aleatório ser zero. No lado direito,
porém, tem-se o resultado da aplicação do conversor ADC de 1-bit, resultando em
valores 0's e 1's para cada amostra. O resultado da média de 256 amostras, porém, é
bem próximo do resultado da média do lado esquerdo, da média sem a aplicação do
conversor de 1-bit.
amostragens
(trials)

sinal + ruído

amostrado com
conversor de 1 bit

1
2
3
4

253
254
255
256

média com
conversor de 1 bit

média

Figura 2.13. Ilustração do efeito benéfico do ruído, adaptado de van Drongelen (Drongelen,
2010).
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2.10 Considerações Finais
Nesta seção foi feito uma revisão bibliográfica sucinta sobre a eletrofisiologia,
neurônios, matrizes de microeletrodos, cadeia de medição, amostragem e técnica da
média. Foram, também, descritos os aspectos sobre os ruídos e o seu uso benéfico.
No capítulo seguinte, será descrita de forma sucinta o fenômeno da Ressonância
Estocástica, que explora o efeito benéfico do ruído.
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CAPÍTULO
3
3. Ressonância Estocástica
Neste capítulo será feita uma descrição sobre a Ressonância Estocástica, e os
dispositivos utilizados para a implementação de sistemas que possam fazer o uso
benéfico do ruído, em eletrofisiologia. Na Seção 3.1 é apresentada uma caracterização
do fenômeno de Ressonância Estocástica. A Seção 3.2 é voltada à apresentação do
Sistema baseado em Limiar, SL, que resulta numa saída de nível alto, caso o sinal de
entrada atinja um certo limiar de intensidade preestabelecida. A Seção 3.3 apresenta um
sistema de arranjo de SLs, que permite paralelizar o tratamento do mesmo sinal em
vários circuitos SL, e a Seção 3.4 apresenta as considerações finais.

3.1 Caracterizações de Ressonância Estocástica
A neurociência pode ser citada como uma das áreas em que a teoria e os
experimentos são intimamente associados. Um exemplo é o "ruído neuronal", um
campo extremamente vasto, desde os aspectos microscópicos de ruído ao nível de
canais iônicos, o ruído visto na arborização sináptica, no nível de neurônios individuais,
e os estados de atividades caracterizando as dinâmicas em redes neuronais. O ruído é
considerado um problema fundamental para o processamento de informação e afeta
todos os aspectos de funcionamento do sistema nervoso. Contudo, a natureza, a
quantidade e o impacto do ruído em sistemas nervosos têm sido considerados
recentemente de forma quantitativa. Método experimental e computacional tem
mostrado que muitas fontes de ruídos contribuem para a variabilidade celular e
comportamental de forma benéfica (Faisal, 2008) (Destexhe, 2012).
Assim, o ruído não é somente problema para os neurônios, mas pode ser uma
solução para o processamento de informação. Por exemplo, um fenômeno conhecido
como Ressonância Estocástica, denotado aqui RE, detectam sinais fracos tirando
proveito da presença de certos níveis de ruído, um processo explorado por Sistemas
baseados em Limiares (threshold-like), denotados aqui SL. Em níveis baixos de ruído, o
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sinal sensorial não passa pelo sistema SL. Para níveis altos de ruído, a resposta é
dominada pelo ruído. Para níveis intermediários de ruído, contudo, o ruído permite que
o sinal seja detectado pelo sistema SL.
Na Fig. 3.1 é mostrada uma curva que caracteriza o fenômeno RE, onde na
coordenada horizontal temos a variação do nível de ruído acrescentado ao sinal de
entrada, e na coordenada vertical, o desempenho, medido em razão sinal-ruído da saída.
É possível verificar que numa determinada faixa de nível de ruído o desempenho é

Desempenho (razão sinal-ruído)

maior, devido a ocorrência do fenômeno RE (McDonnell, 2009).

Pico

ruído

Figura 3.1. Curva característica do fenômeno de Ressonância Estocástica, RE (Adaptada de
McDonnell, 2009).

3.2 Sistema de Ressonância Estocástica Baseado em Limiar
Um modelo de sistema de ressonância estocástica baseado em limiar, SL, é
mostrado na Fig. 3.2, onde s(t) é o sinal de entrada a ser medido, (t) é o ruído
adicionado ao sinal de entrada, resultando na variável x(t). A saída y(t) é uma função
T[x(t)], onde T[.] é uma transformação não-linear. Uma forma dessa transformação é a
saída ser diferente de zero se x(t) for maior ou igual a um limiar T; caso contrário a
saída é zero.
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y(t) = T[x(t)]

x(t)

s(t)

T[x(t)]

 (t)

Figura 3.2. Modelo de um sistema de ressonância estocástica baseado em Limiar, SL(McDonnell,
2008).

A Fig.3.3 mostra um exemplo, onde um sinal periódico no tempo é apresentado a um
sistema SL, e como o ruído pode ajudar no seu reconhecimento. Na Fig.3.3(a), é
apresentado apenas o sinal periódico na entrada, cuja amplitude não ultrapassa o valor
limiar T, caso em que a saída é totalmente nula. Na Fig.3.3(b), mostra-se um ruído que
atinge o valor limiar em alguns valores; nesses casos o valor de saída tem voltagem
diferente de zero. Finalmente, na Fig.3.3(c) tem-se o caso em que o sinal periódico é
somado ao ruído, e a saída resulta em valores diferentes de zero, acompanhando a
periodicidade do sinal de entrada.

Figura. 3.3(b). Entrada de ruído, resultando

Figura. 3.3 (a). Sinal de entrada periódico, com

em saída proporcional à quantidade de vezes

nível de intensidade abaixo do limiar T,

que o ruído atinge o limiar T(Adaptada de

resultando em saída zero (Adaptada de

McDonnell, 2009).

McDonnell, 2009).
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Figura. 3.3(c) Sinal de entrada periódico com ruído, resultando em uma saída discriminando a
frequência do sinal de entrada (Adaptada de McDonnell, 2009).

O fenômeno de ressonância estocástica pode ser explorado também quando os
sinais de entrada estão acima do limiar. A Fig.3.4 ilustra o caso em que um sinal
periódico com média no limiar T, é introduzido no sistema SL, com a presença de ruído,
ou sem. Neste caso, a saída é diferente de zero, quando existe uma transição da entrada
do nível abaixo do limiar (sub-limiar) para o nível acima do limiar (supra-limiar). A
Fig.3.4(a) é uma ilustração do caso em que um sinal periódico é introduzido no sistema
SL, e as transições são detectadas com precisão. A Fig.3.4(b) corresponde a uma
entrada do sinal periódico com um ruído moderado, resultando em algumas detecções
de transições repetitivas em torno da transição no caso anterior (Fig.3.4(a)). A Fig.3.4(c)
corresponde ao caso em que o sinal periódico é carregado de um ruído mais intenso que
no caso da Fig.3.4(b), resultando em detecção de mais transições, porém, com mais
intensidade em torno das posições referentes às transições do sinal periódico
(Fig.3.4(a)). Isso significa que realizando repetidas vezes o experimento da Fig.3.4(c), e
obtendo a média, o resultado deve se aproximar da detecção do sinal periódico da
Fig.3.4(a). A Fig. 3.4(d), mostra a entrada de ruído, que resulta em detecção aleatória de
transição na saída do sistema SL.
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Figura.3.4(b). Sinal periódico com ruído, com

Figura.3.4(a). Sinal periódico com média em T,

média em T, com detecção repetitiva de

resultando eum detecção de transição positiva

transição, devido a presença de ruído

no "threshold" de forma perfeita (Adaptada de

(Adaptada de McDonnell, 2009).

McDonnell, 2009).
.

.

Figura. 3.4(c). Sinal de entrada periódico com

Fi

ruído intenso, resultando em detecção de

gura. 3.4(d). Ruído de entrada que resulta em

transição mais repetitiva, porém com mais

detecção de transição de forma aleatória

intensidade perto da transição do sinal

(Adaptada de McDonnell, 2009).

periódico( Adaptada de McDonnell, 2009).
.
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3.3 Arranjo de Sistemas Limiares
O sistema de arranjo de sistemas limiares, foi primeiro proposto conforme
Fig.3.5, por Stocks em 2000 (Stocks, 2000). Esse trabalho inicial considerou um sinal
de entrada aperiódico, mostrando que com o dispositivo assim construído, obtinha um
desempenho maximizado com a introdução de ruído. A condição para o sistema de
arranjos de SL é que o mesmo tenha mais que um dispositivo SL, e o nível de limiar T
seja igual para todos eles. O fenômeno de ressonância ocorre, independentemente de o
nível do sinal de entrada estar inteiramente abaixo do limiar (sub-limiar) ou não, e de
fato, o pico do desempenho é máximo quando o nível de limiar é estabelecido igual à
média do sinal. A denominação de ressonância estocástica supra limiar é, também,
usada para distinguir o efeito da ocorrência de ressonância estocástica em sistema SL,
em que os sinais acima do limiar não geram o efeito de ressonância estocástica.
y (t)
T[.]

1

 (t)
1

y (t)

s(t)

T[.]

y (t)

2
Soma

 (t)
2

y (t)
T[.]

N

 (t)
N

Figura 3.5. Diagrama de um arranjo de SLs (McDonnell, 2002).

Na Fig. 3.5, existem N dispositivos SL idênticos. O sinal de entrada s(t) consiste
de uma sequência de amostras não-correlacionadas em tempo discreto obtida de uma
distribuição de probabilidade com valores contínuos. Cada dispositivo recebe o mesmo
sinal de entrada s(t), e é sujeito a um ruído aditivo independente, i(t). O ruído é um
sinal aleatório, independente do sinal de entrada, s(t). A saída do n-ésimo dispositivo,
47

yi(t) é unitária se a soma do sinal e ruído é maior que o limiar T, e zero caso contrário. A
saída geral, y(t), é a soma das saídas individuais, yi(t).

3.4 Exemplo de aplicações práticas de ressonância estocástica em
equipamentos biomédicos
Um exemplo de aplicação prática de ressonância estocástica em equipamentos
biomédicos foi proposta por Morse e Evans, em implante coclear para restaurar a
audição de indivíduos com surdez profunda. Nesse caso, uma estimulação eletrônica
direta do nervo auditivo usando um implante cirúrgico de arranjo de eletrodos produz
um ruído no nível subliminar (Morse, 1996).
Um outro exemplo de aplicação de Ressonância Estocástica é na ventilação
mecânica de suporte à respiração; introduzindo-se ruído aleatório na operação do
ventilador artificial, foi verificado melhoria no desempenho de respiração no paciente
(Lefevre, 1996). Um tutorial sobre os efeitos de ressonância estocástica verificados em
processamento de informação de sistemas sensoriais pode ser encontrado no artigo de
Frank Moss e outros (Moss, 2003).

3.5 Considerações Finais
Neste capítulo foi descrito o conceito de Ressonância Estocástica, e as propostas
de dispositivos que permitem fazer o uso benéfico do ruído. No capítulo seguinte será
descrita a proposta de pesquisa de mestrado, que consiste no projeto, simulação e
implementação desse conceito.
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CAPÍTULO
4
4. Projeto de Pesquisa Proposto
Neste capítulo será descrita a proposta do projeto de pesquisa de mestrado.
Basicamente o trabalho consiste em explorar os conceitos de Ressonância Estocástica,
projetando, simulando e implementando um sistema de RE, para aplicação em sistema
de registro de sinais de eletrofisiologia usando MEA. A Seção 4.2 descreve o plano
propriamente dito, seguida da Seção 4.3 sobre a metodologia e a Seção 4.4 sobre os
testes do protótipo.

4.1 Introdução
Neste capítulo será descrito o projeto proposto para a dissertação de mestrado,
que basicamente consiste de projeto de um Sistema de Aquisição Sequencial de Sinais
da MEA padrão, SASS conforme visto na Fig.4.1.

MEA padrão

Soquete
MEA
padrão

Sistema de
multiplexação
analógica de 60
canais

60 canais
de microeletrodos

Sistema de
conversão
A/D

Computador

Circuito de amplificação
com ressonância estocástica
Seleção de 1 canal

Figura 4.1. Diagrama de blocos do Sistema de Aquisição Sequencial de Sinais da MEA padrão,
SASS, proposto.

Basicamente SASS é um sistema em que os sinais capturados pelos 60
microeletrodos da MEA são multiplexados analogicamente e passam por um circuito de
amplificação com ressonância estocástica, cuja saída passa por um sistema de conversão
AD para ser transmitido ao computador. O computador é responsável pelo controle da
multiplexação, selecionando um canal a cada instante.
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4.1.1 MEA e Soquete
Para o protótipo do sistema SASS, o soquete da MEA padrão usado é o mesmo
desenvolvido durante o trabalho de mestrado por Francisco Fambrini (Frambrini, 2014),
realizando medições com micrômetros, paquímetros e um projetor de perfil, as
dimensões físicas da MEA padrão, foram obtidas e comparadas com as especificadas
pela Multi Channel Systems, mostradas na Figura 4.2.

Figura 4.1: Dimensões físicas da MEA60. Imagem de (Systems, 2013).

Posteriormente, o soquete foi projetado, em dois módulos de circuito impresso,
conforme ilustrado na Fig. 4.3. O módulo mostrado na Fig.4.3a constitui a base do
soquete, sobre o qual, a MEA é colocada. Sobre a MEA é então acoplado o módulo
visto na Fig. 4.3b. O conjunto é então fixado usando parafusos, conforme visto na
Fig.4.4.
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(a)

(b)

Figura. 4.3 (a) módulo da base do soquete ; (b) módulo superior.

Figura 4.4. Ilustração de MEA acoplada ao soquete.
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4.1.2 Multiplexação de canais
O subsistema de multiplexação de canais é um dispositivo onde os 60 canais da
MEA padrão são chaveados para uma única saída, conforme Fig. 4.5. O computador
deve fornecer o código de seleção de canal de 6 bits, S5S4S3S2S1S0, que deve ser
decodificado para a seleção de um dos 60 canais para ser interligado à saída através de

canal1

saída

MEA

canal2

AMPLIFICADOR

uma chave analógica.

canal59
canal60

decodificador

seleção
de
canal
S5
S1
S0

COMPUTADOR

Chaves
analógicas

Figura 4.5. Diagrama simplificado do subsistema de multiplexação de canais.

4.1.3 Amplificador com ressonância estocástica
O subsistema de amplificação com ressonância estocástica é o principal objeto
de estudo da presente dissertação. Ele recebe o sinal de um canal da MEA, pelo
subsistema de multiplexação analógica e faz a amplificação com o uso de um ruído
aditivo, para a exploração do fenômeno de ressonância estocástica.
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4.1.4 Conversor AD
O subsistema de conversão Analógico Digital (AD) deve transformar o sinal
analógico obtido da saída do subsistema de amplificação para um sinal discreto binário.
Para tanto, o subsistema deve realizar primeiro a amostragem do sinal analógico, e
posteriormente, obter finalmente o valor digital. Para o sistema SASS, é necessário
apenas um canal de conversão AD, pelo uso da multiplexação dos canais, descrito
anteriormente. O projeto deste subsistema não foi considerado neste trabalho de
mestrado.

4.1.5 Computador
O computador deve receber a sequência de valores digitais correspondentes à
saída do conversor AD, do sinal eletrofisiológico proveniente de um canal selecionado
pelo chaveamento. Como o subsistema de conversão AD não foi tratado neste trabalho
de dissertação, o uso do computador com a finalidade de integrar o sistema SASS foi
postergado.

4.2 Metodologias
Em virtude da extensão do sistema SASS proposto, o desenvolvimento deve ser
parcial, abordando os principais elementos. A Fig.4.6 ilustra a principal parte do sistema
abordada na presente dissertação, ou seja, o circuito de amplificação com ressonância
estocástica.
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parte do sistema
abordado no
presente trabalho

MEA padrão

Soquete
MEA
padrão

Sistema de
multiplexação
analógica de 60
canais

60 canais
de microeletrodos

Sistema de
conversão
A/D

Computador

Circuito de amplificação
com ressonância estocástica
Seleção de 1 canal

Figura 4.6 Diagrama do sistema SASS, destacando a parte abordada na presente dissertação.

Para o desenvolvimento do trabalho de dissertação, adotou-se a seguinte
metodologia. Inicialmente, foram realizadas simulações para a verificação do fenômeno
de ressonância estocástica, e em seguida o projeto de um protótipo do sistema de
amplificação.
Para as simulações algumas abordagens foram adotadas, como por exemplo, o
uso do LabView, MultiSim e o Matlab. A seguir serão descritos sinteticamente as
abordagens adotadas no LabView e no MultiSim. A simulação realizada no Matlab, será
descrito no Capítulo 5.

4.3 Simulações realizadas no LabView
O LabVIEW (Labview, 2014) é um ambiente de desenvolvimento flexível
comercializado pela National Instruments que contém a maioria das ferramentas que
engenheiros e cientistas necessitam para projetar e implementar sistemas de medição e
controle. Esse sistema beneficia aplicações de medição, processamento e análise de
sinais, controle avançado, implementação de sistemas embarcados e testes
automatizados.
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Pesquisadores podem usar o LabVIEW nas etapas de Projeto (modelagem e
simulação), Protótipo (prova de conceito) e Implementação (implementação final) de
novas tecnologias, através do Projeto Gráfico de Sistemas, uma abordagem que
potencializa a instrumentação virtual (instrumentação modular, personalizável e
definida por software).
A seguir será mostrada uma etapa das simulações realizadas no LabVIEW, para
a verificação da técnica da média na eliminação do ruído.
Conforme visto nos capítulos anteriores, a média é uma técnica importante que
permite a estimação de sinais de pequenas amplitudes que são misturadas com ruído. A
técnica da média usualmente assume os seguintes fatores:


Sinal e ruído não são correlacionados,



A morfologia do sinal é conhecida,



Existe um componente de sinal consistente quando a medida é realizada
repetidamente, e



O ruído é aleatório, tendo média zero.

Na realidade, essas considerações não são absolutas, contudo a técnica de média tem
sido suficientemente robusta sobrevivendo a pequenas violações dos fatores
considerados.
A Fig. 4.7 representa uma visualização do Projeto Gráfico do LabVIEW, onde,
no gráfico do canto esquerdo superior, é visto o sinal de entrada (forma de onda
senoidal); no diagrama intermediário, do lado esquerdo, o ruído a ser inserido (ruído
branco) e no diagrama inferior esquerdo, a soma do sinal de entrada e do ruído.
Na parte direita da Fig. 4.7 são vistas as variáveis de seleção no topo, e um
gráfico mostrando a reconstrução do sinal original a partir da adição de várias amostras
de sinais misturadas com o ruído. A Fig.4.8 faz uma amplificação dessa parte, onde
podemos notar no topo, a seleção de amplitude, frequência, fase, offset e o tipo de sinal.
Logo abaixo existe o campo de seleção da amplitude do ruído branco, e a quantidade de
amostras de sinais a serem consideradas.
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No gráfico resultante da simulação é visto o sinal de entrada original, em linha
branca, sobreposto ao sinal de onda senoidal reconstruído, que é visto em forma
pontilhada azul. Nota-se que o sinal reconstruído fica bem próximo do sinal original,
cuja proximidade é mostrada no visor “R-square” com o valor 0.994533, situado
superiormente ao gráfico do sinal reconstruído. Nota-se que quando é usado apenas uma
amostra o valor R-square fica em torno de 0.4; e quanto mais próximo de 1, o valor Rsquare for de 1, menor seria a distância entre o sinal original e o sinal reconstruído.

Figura 4.7. Ilustração do Projeto Gráfico de Sistemas usando LabVIEW, para o uso da técnica da
média.
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Figura 4.8. Ampliação do resultado de reconstrução de um sinal usando a técnica da média.

Apesar do experimento descrito mostrar o resultado de uma aplicação de sinal
senoidal periódico, o programa permite, a alteração do tipo de sinal, bem como,
trabalhar as várias possibilidades em relação ao número de amostras, amplitude do
ruído, tipo do ruído, frequência do sinal e do ruído, permitindo simular situações entre 1
amostra e até 10000 amostras de soma de sinal com ruído.

4.4 Simulação com o MultiSim
O software NI Multisim (Multisim, 2014) é uma ferramenta interativa para
projeto e simulação de circuitos eletrônicos, utilizado em projeto de placas e testes
integrados. Com a combinação do software NI Multisim e o ambiente gráfico para
desenvolvimento NI LabVIEW, pode-se desenvolver placas de circuito impresso
(PCBs) personalizadas, além de comparar facilmente dados simulados com dados
medidos em componentes reais. Professores e instrutores têm em mãos uma ferramenta
muito útil e amigável para o ensino de eletrônica. Esta ferramenta oferece recursos
sofisticados de projeto e análise para os diversos tipos de projetos existentes na área.
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4.4.1 Exemplo de aplicação do simulador Multisim na simulação
de um circuito de multiplexação analógica

A seguir será apresentado um exemplo de aplicação do simulador Multisim, na
simulação de estudo de uma implementação do subsistema de multiplexação dos 60
canais da MEA, usando um chip multiplexador, MPC506A, de 16 canais analógicos. O
diagrama funcional do chip está representado na Fig. 4.9.
1kΩ
In 1

Out
1kΩ

In 2
Decoder/
Driver

1kΩ
In 16

Overvoltage
Clamp and

5V

Signal

Ref

Level
Shift

Isolation
NOTE: (1) Digital

(1) (1)

(1) (1)

(1)

Input Protection.

Figura 4.9 Diagrama de blocos funcional do chip de multiplexação analógica MPC506A.

Para exemplificar o uso do simulador Multisim, foi realizada a simulação de um
subsistema de chaveamento contendo 64 canais de entrada, para uma saída, Fig. 4.10.
Esse projeto pode ser usado para a implementação do subsistema de multiplexação
analógica proposta para o sistema SASS, com 60 canais.
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Figura 4.10 Projeto de um subsistema de chaveamento de 64 canais analógicos de entrada para
uma saída, no Multisim.

A configuração do multiplexador 64 x 1 é feita utilizando 4 unidades do chip
MPC506A. A seleção de um dos 16 canais de cada chip é feita usando um mesmo
conjunto de chaves de 4 posições denotado S5. No projeto mostrado no diagrama, cada
um dos chips multiplexadores apresentam saídas independentes que são selecionadas
por chaves S6 para a entrada num osciloscópio XSC1.
A Fig. 4.11 ilustra um sinal de entrada periódico a ser aplicado e mostrado no
osciloscópio XSC1 do simulador Multisim. O sinal está sendo aplicado no canal A
selecionado para 10 mV/divisão de amplitude e 50 ms/divisão na escala de tempo.
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Figura 4.11 Ilustração de uma visualização do sinal de entrada no simulador Multisim.

A Fig. 4.12 ilustra um sinal de saída no circuito de multiplexação analógica
simulado, mostrado no osciloscópio XSC1. Foram realizados testes com diversos
valores de amplitudes de sinal, os quais indicaram que o subsistema de multiplexação
simulado é eficaz em seu chaveamento, sem nenhuma perda.

60

Figura 4.12 Ilustração de uma visualização do sinal de saída no simulador Multisim.

4.5 Considerações Finais
Neste capítulo foi descrito o sistema SASS proposto, destacando o principal
objetivo da presente dissertação. Foi também feita uma descrição dos simuladores
LabView e Multisim, usados ao longo do desenvolvimento. O próximo capítulo trata-se
de uma descrição sobre o uso do Matlab na simulação dos conceitos de ressonância
estocástica, e resultados obtidos das simulações.
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CAPÍTULO
5
5. Simulação de Modelos de Ressonância Estocástica para
Amplificação de Sinais
Neste capítulo serão descritas as simulações realizadas sobre Sistemas de
Ressonância Estocástica aplicadas a sinais periódicos e sinais eletrofisiológicos obtidos
de cultura de neurônios em MEA. A Seção 5.1 apresenta uma introdução ao capítulo,
seguida da Seção 5.2, sobre a simulação de um sistema SL e os resultados obtidos. A
Seção 5.3 faz um estudo da simulação de um arranjo de SLs e os respectivos resultados.
Finalmente, a Seção 5.4 apresenta as conclusões sobre o capítulo.

5.1 Introdução
Na Fig. 3.1, repetida abaixo, como Fig. 5.1, foi mostrada a curva que caracteriza
o fenômeno de ressonância estocástica, RE, onde na coordenada horizontal mostramos a
variação do nível de ruído acrescentado no sinal de entrada, e na coordenada vertical, o
desempenho, medido em razão sinal-ruído, RSR, na saída do sistema. No gráfico, é
possível verificar que numa determinada faixa de nível de ruído o desempenho é maior,

Desempenho (razão sinal-ruído)

RSR na saída do sistema RE

devido a ocorrência do fenômeno RE.

Pico

ruído

Variação da amplitude do ruído
acrescentado no sinal de entrada

Figura 5.1 Curva característica de ressonância estocástica.
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Neste capítulo são descritas as simulações realizadas, em Matlab, de um modelo
de sistema limiar SL, Fig.5.2, e de um arranjo de sistemas limiares SL, para a
verificação dos efeitos de Ressonância Estocástica.
Os experimentos são realizados em sinais em forma de onda senoidal de 1000
amostras, e também em sinais eletrofisiológicos de 1000 amostras. Os sinais
eletrofisiológicos são relativos a um experimento realizado na Universidade de Gênova,
de uma cultura de neurônios hipocampais dissociados de embrião de rato Wistar (Saito,
2013).

função
limiar

sinal de
entrada
s(t)

x(t)

saída
y(t) = T[x(t)]

T[x(t)]

 (t)

ruído branco
acrescentado
Figura 5.2 Modelo de um sistema limiar SL

5.2 Simulação de um sistema SL
Para o estudo do fenômeno RE, com a verificação da melhor razão sinal-ruído,
foi desenvolvido em Matlab, um algoritmo que calcula a razão sinal-ruído (RSR),
mantendo o nível de sinal, e variando a amplitude do ruído, Algoritmo 1 (ver detalhes
no Apêndice A).
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Algoritmo 1: cálculo da razão sinal-ruído, com a variação da amplitude do ruído
Entrada: sinal; mínimo; máximo
saída: RSR

% mínimo e máximo= nível de ruído
% RSR é a razão sinal ruído

Repetir para n = mínimo...máximo
{
Geração do ruído branco;
Adição do sinal com o ruído branco;
Aplicação do limiar ao sinal com o ruído branco;
Cálculo da potência do sinal de saída;
Cálculo da potência do ruído branco;
Cálculo da razão sinal ruído;
}
RSR = vetor de razão sinal-ruído, do ruído mínimo até o ruído máximo

No Algoritmo 1, são considerados como entradas o sinal (sinal) dependente de
tempo, o nível de ruído mínimo (mínimo) e o nível de ruído máximo (máximo). Como
saída o Algoritmo 1 fornece todos os valores de razão sinal-ruído calculados, desde o
nível de ruído mínimo, até o nível de ruído máximo, num vetor RSR.
A seguir é apresentado um detalhamento do Algoritmo 1 em comandos Matlab.
O algoritmo completo é visto no Apêndice A. Como entrada, o sinal de entrada senoidal
para 1000 amostras e dois períodos foi obtido usando os comandos:
SZ = 1:1000; SZ = SZ/500; sinal = sin (2*pi*SZ);
onde inicialmente é definido em SZ, os valores de 1 a 1000. Em seguida, a divisão
desses valores por 500 resulta num vetor de 0.002 a 2.0, que multiplicado por 2*pi,
passa a ser o argumento para a geração do sinal senoidal de 2 períodos.
Geração do ruído branco de amplitude n - o ruído branco foi gerado usando o
comando:
x = random('Normal',0,n,1000,1);
onde n é o argumento da amplitude do ruído. Esse valor de ruído gerado foi
multiplicado por 0.01 durante a simulação, para a obtenção de maior precisão nos
resultados.
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Adição do sinal com o ruído branco - a adição do ruído branco ao sinal foi obtida pelo
comando:
for i = 1:1000 sinalruido(i) = sinal(i)+x(i)end;
Aplicação do limiar ao sinal com o ruído branco - o sinal de saída do circuito SL
passa por um limiar cujo comando é dado por:
for i = 1:1000
if sinalruido(i) < limiar sinalruido(i) = 0; end;
sinalsaida(i) = sinalruido(i);
end
Assim, os valores abaixo do limiar são considerados nulos.
Cálculo da potência do sinal de saída - a potência do sinal adicionado ao ruído após a
aplicação do limiar é obtida pelos comandos:
somatsinal =0;
for i = 1:1000 somatsinal = somatsinal + sinalsaida(i)^2; end;
psinal = somatsinal/1000;
Essa potência é calculada somando o quadrado de todos os valores e dividindo o
resultado pelo número de amostras.
Cálculo da potência do ruído branco - a potência do ruído branco é obtida pelos
comandos:
somatruido = 0;
for i = 1:1000 somatruido = somatruido + x(i)^1; end;
pruido = somatruido/1000;
Cálculo da razão sinal ruído - a razão sinal ruído é obtida dividindo as duas potências
obtidas anteriormente:
rsinalruido = psinal/pruido;
Vetor de razão sinal ruído: - a razão sinal ruído obtida no cálculo anterior é um
elemento do vetor de razão sinal ruído:
RSR(n) = rsinalruido.
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5.2.1 Experimento 1: Aplicação do algoritmo 1 sobre sinais de
forma de onda senoidais
Aplicando-se o Algoritmo 1, foram realizados vários experimentos, inicialmente
com o sinal de forma de onda senoidal. Na Fig.5.3 são mostrados na parte superior,
quatro diagramas de tempo do sinal senoidal variando ligeiramente o limiar, da
esquerda para a direita, de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0, com o sinal com amplitude máxima igual a
1.0. O sinal contém 1000 amostras para 2 períodos senoidais. Na parte inferior, são
mostrados, respectivamente, o diagrama de razão sinal-ruído (RSR), mais precisamente,
razão da potência do sinal somado com o ruído, com a potência do ruído. Na
coordenada horizontal, a variação do ruído está indicada de n = 0 a 100, porém, devido
aos aspectos de implementação, esse número corresponde a 100 vezes a amplitude do
ruído.
Nota-se que, quanto mais próximo o limiar da amplitude do sinal de entrada,
mais a razão sinal-ruído se acentua. Assim, o segundo diagrama da parte inferior, da
direita para a esquerda, correspondente ao limiar 1.1, é o que mais se aproxima da curva
de ressonância estocástica, Fig. 5.1. O diagrama do canto inferior direito, que
corresponde ao valor de limiar igual a 1, apresenta uma curva RSR que se inicia de um
valor alto e decresce quase exponencialmente. Isso devido ao limiar ser igual à
amplitude do sinal de entrada.
Em seguida, o mesmo experimento de aplicação do algoritmo 1, foi realizado
com o sinal de forma de onda senoidal, porém, com o sinal discretizado em 1000
amostras para 10 períodos senoidais. Na Fig.5.4 mostra-se o resultado, onde é possível
verificar, que a variação de frequência não interfere nas curvas de razão sinal-ruído
RSR. O mesmo experimento foi posteriormente repetido para o sinal de forma de onda
senoidal, com o sinal discretizado em 1000 amostras para 100 períodos senoidais. Na
Fig.5.5 é mostrado o resultado, sem que a variação de frequência interferisse nas curvas
de razão sinal-ruído RSR.
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Limiar = 1.3

limiar = 1.2

limiar = 1.1

limiar = 1.0

Figura 5.3 Ilustração da aplicação da forma de onda senoidal, com dois períodos, e limiar variando
de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0.

Limiar = 1.3

limiar = 1.2

limiar = 1.1

limiar = 1.0

Figura 5.4 Ilustração da aplicação da forma de onda senoidal, para 10 períodos senoidais, com
limiar variando de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0.
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Limiar = 1.3

limiar = 1.2

limiar = 1.1

limiar = 1.0

Figura 5.5 Ilustração da aplicação da forma de onda senoidal, com 100 períodos senoidais, com
limiar variando de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0.

A Fig. 5.6 ilustra o sinal de entrada aplicado ao sistema SL, com níveis de ruídos
variando, da esquerda para a direita, de n = 10, n=20, n=40 e n = 100, sendo que o nível
real na simulação é obtido pelo valor n/100, sendo, portanto, de 0.1, 0.2, 0.4 e 1.0,
respectivamente. Em cada coluna da figura são mostrados, o sinal de entrada, o ruído, a
soma do sinal com o ruído, e a saída. Na coluna mais à esquerda, onde o nível de ruído
0.1 correspondentes ao nível em que a ressonância estocástica se manifesta, a saída é
menos ruidosa e é possível notar 10 períodos de frequência do sinal de onda senoidal da
entrada. Nas colunas seguintes, onde o nível de ruído aumenta, de 0.2 a 1.0, a saídas,
apesar de mostrarem os 10 períodos, ficam mais ruidosas.

68

ruído = 0.1

ruído = 0.2

ruído = 0.4

ruído = 1.0

Figura 5.6 Ilustração de variação do sinal de saída, em função da intensidade do nível de ruído,
para o sinal senoidal, num sistema SL.

5.2.2 Experimento2: aplicação do algoritmo 1 sobre sinais
eletrofisiológicos
Posteriormente, foram realizadas simulações, com o sinal eletrofisiológico de
uma cultura de neurônios, conforme descrito na Seção 5.1.
Na Fig.5.7 são mostrados na parte superior, 4 diagramas de sinal
eletrofisiológico, de 1000 amostras, com amplitude máxima normalizada para 1.0, e
variando o limiar, da esquerda para a direita, de 1.3, 1.2, 1,1 e 1.0. Na parte inferior
tem-se a razão sinal-ruído, variando o ruído na coordenada horizontal de n=0 a 50,
sendo que os valores das amplitudes dos ruídos são obtidos dividindo n por 100, ou seja,
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os valores de ruídos variam de 0.0 a 0.5. A medida que a amplitude do sinal se
aproxima do limiar, o valor de RSR aumenta nos valores de ruído em torno de n=10, ou
seja, amplitude de ruído em torno 0.1, conforme é visto nos dois diagramas RSR do
canto inferior direito.

Limiar = 1.3

limiar = 1.2

limiar = 1.1

limiar = 1.0

Figura 5.7 Ilustração da aplicação de sinal eletrofisiológico ao sistema limiar SL, com limiar
variando de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0.

5.3 Simulação de um sistema de arranjo de SLs
Nesta seção é descrita a simulação do modelo de agrupamento de sistemas
limiares SL, conforme descrito no Capítulo 3, um arranjo de dispositivos SL idênticos,
conforme Fig.3.5.
O modelo permite introduzir um sinal de entrada aperiódico e obter um
desempenho melhorado com a introdução de ruído, num sistema de arranjos de SL, com
um nível de limiar T igual para todos os SLs. O fenômeno de ressonância deve ocorrer,
independentemente de o nível do sinal de entrada estar inteiramente abaixo do limiar
(sub-limiar) ou não, e o desempenho deve ser máximo quando o nível de limiar é
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estabelecido igual à média do sinal. A denominação de ressonância estocástica supralimiar é, portanto, usada para distinguir o efeito da ocorrência de ressonância estocástica
em sistema SL, em que os sinais acima do limiar não geram o efeito de ressonância
estocástica.
Para efeitos de simulação, o sistema implementado foi modificado em relação ao
modelo da Fig.3.5, em que a saída é obtida pela soma das saídas de SLs individuais. A
saída foi obtida pela média das saídas de SLs, conforme mostrado pela Fig. 5.8.
y (t)
T[.]

1

 (t)

sinal de
entrada

1

y (t)

s(t)

T[.]

y (t)

2
Média

 (t)
2

saída
y (t)
T[.]

N

 (t)
N

ruídos gerados
independentemente
para cada SL
Fig. 5.8 Diagrama de um arranjo de SLs, contendo N circuitos SL, com a saída obtida pelo valor
médio das saídas individuais de SLs.

O Algoritmo 2 foi desenvolvido para a obtenção da saída quando se usa um
arranjo de circuitos limiares, conforme Fig. 5.8. Assim, para cada SL, é obtido um ruído
aleatório diferente, e somado a um mesmo sinal de entrada s(t). A saída é obtida
calculando a soma das saídas de SLs individuais e dividindo o resultado por N, que é o
número de SLs do arranjo.
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Algoritmo 2: cálculo de um arranjo de SLs
entrada s(t), amplitude-de-ruído;
saída y(t);
Para i = 1...N fazer
{
Geração do ruído branco;
Adição do sinal com o ruído branco;
Aplicação do limiar ao sinal com o ruído branco e obtenção da saída yi(t)

}
Para i =1...N acumular as saídas yi(t) em y(t);
dividir y(t) por N;
% obtenção da média dos valores de SLs

No Algoritmo 2, são consideradas como entradas o sinal s(t) e o nível de ruído,
dada pela variável amplitude-de-ruído, e como saída, a variável y(t). O corpo do
algoritmo consiste em aplicar os mesmos procedimentos usados no Algoritmo 1 para N
circuitos SL, sendo que cada circuito SLi deve gerar o seu próprio ruído branco i a ser
adicionado ao mesmo sinal de entrada s(t). Após cada circuito SLi ter calculada a sua
respectiva saída yi (t), essas saídas são somadas e o resultado dividido por N. A saída
y(t) é, portanto, a média das saídas individuais yi(t). A seguir são descritos os comandos
do Algoritmo 2.
Geração do ruído branco - o ruído branco é gerado usando o comando:
x = random('Normal',0,n,1000,1);
onde n é o argumento da amplitude do ruído. Esse valor de ruído é multiplicado por
0.01 durante a simulação.
Adição do sinal com o ruído branco - a adição do ruído branco ao sinal s(t) foi obtida
pelo comando:
for i = 1:1000 sinalruido(i) = s(i)+x(i)end;
Aplicação do limiar ao sinal com o ruído branco e obtenção de yi(t) - o sinal de saída
do circuito SL passa por um limiar cujo comando é dado por:
for i = 1:1000
if sinalruido(i) < limiar sinalruido(i) = 0; end;
sinalsaida(i) = sinalruido(i); end
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Assim, é atribuído para yi(t) os valores de sinalsaída.
Para i =1...N acumular as saídas yi(t) em y(t) - o somatório das saídas de SLi’s é
obtido somando os vetores yi(t) conforme o pseudo-comando:
for i=1:N y(t) = y(t) + yi(t) end.
Obtenção da média dos valores de SLi’s - a média dos valores é obtida dividindo o
valor calculado pelo comando anterior por N.
Em seguida, para o cálculo da razão sinal-ruído (RSR) para o arranjo de SLs, foi
desenvolvido o Algoritmo 3.
Algoritmo 3: cálculo da razão sinal-ruído, com a variação da amplitude do ruído
Entrada: s(t), mínimo, máximo;
saída: RSR;

% mínimo e máximo= nível de ruído
% RSR é a razão sinal ruído

Repetir para n = mínimo...máximo
{
Algoritmo 2 com amplitude-de-ruído igual a n;
Cálculo da potência do sinal de saída;
Cálculo da potência média do ruído usada no Algoritmo 2;
Cálculo da razão sinal-ruído;
}
RSR = vetor de razão sinal-ruído, do ruído mínimo até o ruído máximo

O Algoritmo 3 tem como entradas: sinal s(t), valor mínimo do ruído (mínimo) e
valor máximo do ruído (máximo); e como saída o vetor de razão sinal-ruído, RSR,
calculado desde o valor mínimo até o valor máximo de ruído. O corpo do algoritmo
corresponde à aplicação do Algoritmo 2, repetidas vezes desde o valor mínimo até o
valor máximo do ruído, para a obtenção da razão sinal-ruído para cada um dos valores
de ruído. A saída do Algoritmo 3 é o vetor de razão sinal ruído RSR. O detalhamento
dos comandos do Algoritmo 3 foi dispensado em função do mesmo ser semelhante ao
do Algoritmo 1.
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5.3.1 Experimento 3: Algoritmo 3 aplicado ao sinal de forma de
onda senoidal
Aplicando-se o Algoritmo 3, foram realizados vários experimentos, inicialmente
com o sinal de forma de onda senoidal. O número de elementos SL usados foi N = 4.
Na Fig.5.9 são mostrados na primeira linha, a partir do topo, quatro diagramas de forma
de onda sinal senoidal com amplitude máxima 1.0, variando o limiar, da esquerda para a
direita, de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0. Na segunda linha, é mostrado, o sinal somado com o ruído
mínimo e o limiar. Na terceira linha, é mostrado o sinal somado com o ruído máximo e
o limiar. Na quarta linha, estão sendo mostrados os gráficos de RSR, com a variação do
nível de ruído, de 0 a 100. Nota-se no segundo diagrama, da direita para a esquerda, do
canto direito inferior que RSR apresenta um valor próximo de 4 para um nível de ruído
próximo de 10, e uma atenuação para os valores posteriores, o que caracteriza o
fenômeno de ressonância estocástica. No diagrama do canto direito inferior, RSR tem
uma forma exponencial decrescente a partir do ruído mínimo, devido ao limiar ser igual
à amplitude do sinal, fazendo com que o circuito SL apresente saída diferente de zero,
mesmo com nível de ruído zero.
Comparando-se os diagramas de RSR obtidos pelo Algoritmo 1 (Fig. 5.3, 5.4 e
5.5) e pelo Algoritmo 3 (Fig.5.9), observa-se que no caso do algoritmo 3, a razão sinalruído varia mais suavemente, devido ao mesmo sinal de entrada ser calculado usando
vários circuitos SL.
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Limiar = 1.3

limiar = 1.2

limiar = 1.1

limiar = 1.0

Figura 5.9 Algoritmo 3 aplicado à forma de onda senoidal, com N = 4, variando-se o limiar da da
esquerda para a direita, de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0.

A Fig. 5.10 é uma ilustração do diagrama de tempo para a saída dos elementos
SL do arranjo de sistemas limiares, com N = 4 SLs. Cada uma das 4 primeiras colunas
da esquerda para a direita mostra, do topo para a base, os diagramas de tempo do sinal,
ruído, sinal somado ao ruído e saída, para um SL individual do arranjo. A coluna da
direita, mostra os diagramas de tempo do sinal de entrada, do ruído médio dos quatro
elementos, da média do sinal somado ao ruído nos quatro elementos, e da saída do
arranjo.
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SL1

SL2

SL3

SL4

SAÍDA

Figura 5.10 Ilustração das saídas do arranjo de sistemas limiares, com N = 4 SLs, para a entrada de
sinal de forma de onda senoidal. Cada uma das 4 primeiras colunas da esquerda para a direita
mostra, do topo para a base, os diagramas de tempo do sinal, ruído, sinal somado ao ruído e saída,
para um SL individual do arranjo. A coluna da direita, mostra os diagramas de tempo do sinal de
entrada, do ruído médio dos quatro elementos, da média do sinal somado ao ruído nos quatro
elementos, e da saída do arranjo.
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5.3.2 Algoritmo 3 aplicado aos sinais eletrofisiológicos
Em seguida foram realizados vários experimentos, introduzindo sinais
eletrofisiológicos conforme descrito na Seção 5.1, com o mesmo número N = 4, de
elementos SL. Na Fig.5.11 são mostrados na primeira linha, a partir do topo, quatro
diagramas de sinal eletrofisiológico com amplitude máxima igual a 1.0, variando o
limiar da esquerda para a direita, de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0. Nas duas linhas seguintes, são
mostrados respectivamente, o sinal somado com o ruído mínimo e o sinal somado com
o ruído máximo. Na linha inferior, estão sendo mostrados os gráficos de RSR, com a
variação de n de 0 a 10, que significa valores de amplitude de ruído de 0 a 0.1. Nota-se
nos 2 diagramas na linha inferior, mais à direita, que RSR apresenta valores maiores em
níveis de ruído próximos de 0, diminuindo para níveis maiores de ruído, apesar de que a
curva RSR não apresenta a forma característica de ressonância estocástica.

Limiar = 1.3

limiar = 1.2

limiar = 1.1

limiar = 1.0

Fig.5.11 Algoritmo 3 aplicado a sinais eletrofisiológicos, com N = 4. O limiar varia da coluna da
esquerda para a direita de 1.3, 1.2, 1.1 e 1.0. Cada coluna mostra do topo para a base, os diagramas
de tempo do sinal, do sinal somado ao ruído-mínimo, do sinal somado ao ruído máximo, e o gráfico
de razão sinal-ruído, RSR.
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A Fig. 5.12 é uma ilustração do diagrama de tempo para os elementos do arranjo
de sistemas limiares, com N = 4 SLs, quando o sinal eletrofisiológico é aplicado na
entrada. Cada uma das 4 primeiras colunas da esquerda para a direita mostra, do topo
para a base, os diagramas de tempo do sinal, ruído, sinal somado ao ruído e saída, para
um SL individual do arranjo. A coluna da direita, mostra os diagramas de tempo do
sinal de entrada, do ruído médio dos quatro elementos, da média do sinal somado ao
ruído nos quatro elementos, e da saída do arranjo.

SL1

SL2

SL3

SL4

SAÍDA

Figura 5.12 Ilustração do arranjo de sistemas limiares, com N = 4 SLs, quando o sinal
eletrofisiológico é aplicado na entrada, sendo o limiar do amplificador maior que a amplitude
média do sinal. Cada uma das 4 primeiras colunas da esquerda para a direita mostra, do topo para
a base, os diagramas de tempo do sinal, ruído, sinal somado ao ruído e saída, para um SL
individual do arranjo. A coluna da direita, mostra os diagramas de tempo do sinal de entrada, do
ruído médio dos quatro elementos, da média do sinal somado ao ruído nos quatro elementos, e da
saída do arranjo.
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A Fig. 5.13 é uma ilustração do diagrama de tempo para os elementos do arranjo
de sistemas limiares, com N = 4 SLs, quando o sinal eletrofisiológico é aplicado na
entrada. Cada uma das 4 primeiras colunas da esquerda para a direita mostra, do topo
para a base, os diagramas de tempo do sinal, ruído, sinal somado ao ruído e saída, para
um SL individual do arranjo. A coluna da direita, mostra os diagramas de tempo do
sinal de entrada, do ruído médio dos quatro elementos, da média do sinal somado ao
ruído nos quatro elementos, e da saída do arranjo.

SL1

SL2

SL3

SL4

SAÍDA

Figura 5.13 Ilustração das saídas de SLs, com N = 4 SLs, com entrada de sinal eletrofisiológico, e
limiar igual ao valor médio do sinal. Cada uma das 4 primeiras colunas da esquerda para a direita
mostra, do topo para a base, os diagramas de tempo do sinal, ruído, sinal somado ao ruído e saída,
para um SL individual do arranjo. A coluna da direita, mostra os diagramas de tempo do sinal de
entrada, do ruído médio dos quatro elementos, da média do sinal somado ao ruído nos quatro
elementos, e da saída do arranjo.
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5.4 Conclusões sobre simulação de SL
Em função dos resultados de simulação de SL conclui-se que:

a) Com sinal de onda senoidal de entrada, existe uma faixa de níveis de ruído a
acrescentar que apresenta nitidamente o efeito de Ressonância Estocástica
(Figs. 5.3, 5.4 e 5.5), baseado na curva característica de razão sinal-ruído
(RSR). Esse efeito é mais visível quando o limiar tende a aproximar do valor
da amplitude do sinal. A frequência do sinal de onda senoidal não influi no
resultado.
b) Com sinal eletrofisiológico, não periódico, não foi possível verificar o efeito
de RE, como no sinal de onda senoidal, porém, é possível verificar que a
razão sinal-ruído é maior na mesma faixa de níveis de ruído. Conclui-se que
apesar da dificuldade de se evidenciar as características de RE para os sinais
eletrofisiológicos, outros experimentos poderiam ser realizados como
trabalhos futuros.
c) Os sinais usados para as simulações, se limitaram a um sinal periódico de
forma de onda senoidal, e uma amostra de sinal eletrofisiológico, ambos com
1000 amostras. Novos experimentos usando outros tipos de sinais, variando
o número de amostras, poderiam ser realizados. Um número maior de
amostras deve melhorar o resultado em relação aos sinais eletrofisiológicos.

80

5.5 Conclusões sobre simulação de arranjo de SLs
Baseado nos resultados de simulação de arranjo de quatro SLs, conclui-se que:
a) Com sinal de onda senoidal de entrada, o arranjo apresenta uma saída melhorada
com efeito RE, em relação ao SL simples, devido à saída corresponder à média
das saídas dos SL individuais.
b) Com o sinal eletrofisiológico, não foi possível verificar o efeito RE, assim como
acontece com o SL simples, porém, a razão sinal-ruído se manifesta de forma
menos ruidosa que em SL simples. Isso mostra que ao aplicar o arranjo para tais
sinais, é possível obter o efeito de RE para esse tipo de sinal, de forma melhor
que em sistemas de SL simples.
c) Aumentando o número de amostras do sinal de entrada, pode melhorar o
resultado para a verificação do efeito RE, quanto aos sinais eletrofisiológicos, o
que é proposto para um trabalho futuro.

5.6 Considerações Finais
Neste capítulo foi descrita a simulação realizada, implementando o modelo de
sistema limiar SL, e do arranjo de sistemas limiares. Foram realizadas as aplicações do
simulador desenvolvido em sinais periódicos em formas de ondas senoidais e em
amostras de sinais eletrofisiológicos, para a verificação do efeito de ressonância
estocástica.

No capítulo seguinte é descrita a implementação do sistema SL em

circuitos e alguns testes realizados.
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CAPÍTULO
6
6. Desenvolvimento do Projeto de Circuito de Ressonância
Estocástica para Amplificação de Sinais
Neste capítulo são descritos os circuitos projetados para a construção de um
protótipo de Sistema de Ressonância Estocástica. Constam do capítulo a Seção 6.1 de
introdução, Seção 6.2 que descreve o pré-amplificador, Seção 6.3 com a descrição da
geração de ruído, Seção 6.4 do circuito misturador e Seção 6.5 do circuito de saída. A
Seção 6.6 descreve o protótipo construído e as medições realizadas. A Seção 6.7
descreve as conclusões sobre o projeto e a construção do protótipo e é seguida da Seção
6.8 de considerações finais.

6.1 Introdução
Neste capítulo é descrito um projeto de sistema amplificação de sinais usando o
conceito de Ressonância Estocástica. O diagrama de blocos do sistema é mostrado na
Fig. 6.1, onde (1) representa a MEA; (2) pré-amplificador com ajuste de ganho; (3)
gerador de ruído térmico; (4) misturador de sinal com o ruído; e (5) estágio de saída.

MEA

Pré-amplificador
com ajuste de
ganho

(1)

Misturador
do sinal de
entrada e o
ruído

(2)

Gerador de
ruído térmico

saída
limiar
(4)

(5)

(3)
Figura 6.1: Diagrama de bloco do sistema de amplificação usando ressonância estocástica.

O sinal elétrico produzido pelos neurônios dissociados, cultivados in-vitro, é de
baixa amplitude, que é aplicado à entrada de duplos amplificadores operacionais,
modelo LM358, configurados para ganho unitário (usado como buffer) representado
pelo bloco 2. O bloco 3 representa o circuito gerador de ruído térmico, usando como
princípio, a perturbação térmica no transistor bipolar NPN. O ruído branco é adicionado
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ao sinal de entrada pré-amplificado, com a sua amplitude selecionada por um
potenciômetro. O bloco 4 usa um outro amplificador operacional, LM 358, e é
responsável pela mistura do sinal provindo da MEA com o ruído térmico. Finalmente o
bloco 5 representa o estágio de saída do sistema.
A seguir cada um dos blocos projetados serão descritos.

6.2 Pré-amplificador com ajuste de ganho (Fig. 6.2)
O sinal provindo da MEA é aplicado ao estágio de buffer usando o circuito
LM358. Esse amplificador tem um ganho de voltagem unitário, uma alta impedância de
entrada (~10M) e uma baixa impedância de saída (~100). O buffer provê uma
isolação elétrica entre o sinal da MEA e o resto do circuito, e também, para evitar que
haja uma propagação descontrolada do ruído branco gerado em direção à MEA.
Depois do buffer, o sinal é aplicado a outro LM358, em configuração de
amplificador não-inversor, com ganho ajustável usando potenciômetro VR1, com valor
máximo de 100K. O ganho de voltagem deste estágio pode ser ajustado entre 1 e 101
vezes. A saída do pré-amplificador é conectada à entrada do estágio de mistura.
9V
Entrada
do
sinal

+
-

9V

LM358
+
-

LM358 1.5K 100nF
100K
VR1

100nF

1K

Figura 6.2. Pré-amplificador de ganho ajustável
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Saída
do
sinal

6.2.1 Simulação do Pré-amplificador
Através do gerador de sinais do MultiSim, denotado XFG1, podemos gerar um
sinal periódico, o qual passa por um estágio de amplificação conforme o projeto da Fig.
6.2, utilizando amplificador operacional LM358 com duplo estágio de amplificação. O
ganho do amplificador é definido pela variação do potenciômetro VR1 do circuito. Na
Fig. 6.3 é mostrada uma ilustração de um pequeno sinal periódico senoidal de entrada,
após a amplificação, na tela do osciloscópio XSC1 do simulador. O sinal é apresentado
no canal A (Channel A), com 2 mV/Divisão. A escala de tempo é dada por 10
ms/Divisão.

Figura 6.3 Ilustração do resultado da simulação do circuito pré-amplificador com o simulador
MultiSim.
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6.3 Gerador de ruído térmico
O gerador de ruído térmico projetado é baseado na junção NP de um transistor
BC547 reversamente polarizado (Fig.6.4). A junção NP produz um ruído térmico, ou
ruído branco, de baixa amplitude.
O ruído térmico é então amplificado por dois transistores subsequentes, que
constituem um amplificador de 40 dB de ganho de voltagem, numa larga faixa de
frequência. Um amplificador operacional, implementado no circuito LM358, aumenta
novamente a amplitude do ruído térmico. Nesse amplificador, o ganho de voltagem
pode ser ajustado, usando um potenciômetro denotado “ajuste de intensidade de ruído”,
pela relação dada pela equação 6.1:

G  1

VR2
47 K

(6.1),

onde VR2 representa o potenciômetro com máximo valor de 1M. Dessa forma, o ganho
de voltagem pode ser ajustado de 1 a 22.3 vezes.
Uma chave, CH1, pode opcionalmente desconectar o circuito de ruído térmico,
para propósito de testes. A saída do circuito de ruído é então conectada à entrada 2 do
circuito misturador, descrito a seguir.

6.3.1 Simulação do gerador de ruído
Utilizando-se o simulador MultiSim foi feita a simulação do circuito gerador de
ruído da Fig. 6.4, que utiliza um transistor em coletor aberto, o qual apresenta um ruído
térmico, que levado a um estágio de amplificação de Classe A, também utilizando
transistores do tipo BC547, à entrada de um amplificador operacional, com ajuste de
ganho, gera um ruído branco conforme Fig. 6.5, que representa a tela do osciloscópio
XSC1 do Multisim.
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Bateria de
9V

4.7K
1K 100nF 4.7K

+
-

1M
100K

10F
547

547
1K

100nF

47K

LM358
100nF
1M
VR2
Ajuste de
intensidade
de ruído

547
10F

B1
9V

10F

100K

1K

SW1
Saída
do
ruído

Figura 6.4. Circuito gerador de ruído.

Figura 6.5 Ilustração do resultado de simulação do circuito gerador de ruído em MultiSim.
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6.4 Estágio misturador
A Fig. 6.6 refere-se ao diagrama do estágio de mistura do sinal de entrada com o
ruído térmico gerado. O misturador é composto de três transistores de uso geral,
transistores NPN, BC547, usados em configuração emissor comum.
O primeiro transistor recebe o sinal pré-amplificado da MEA, cuja amplitude é
controlada por um potenciômetro VR3. O segundo transistor recebe o ruído térmico,
com sua amplitude controlada pelo potenciômetro VR4. Ambos o transistores tem
ganho unitário, definido pela relação dos resistores de coletor e emissor (12K e 5K). Os
coletores desses dois transistores são conectados ao mesmo ponto de um terceiro
transistor BC547, que é conectado em configuração coletor comum, com o seu coletor
conectado diretamente à fonte de voltagem de +9V. Isso certifica uma distribuição
equilibrada de sinal e ruído, e uma boa separação elétrica entre os dois. A impedância
de saída do estágio de mistura é apresentada ao circuito de saída.
12K
100nF
Entrada 1

VR3
10K

100nF
Entrada 2

270K
Bateria de
+9V

100nF
15K

547

270K
100nF

100nF
VR4
10K

CN1

10F

547

15K

Figura 6.6. Estágio misturador.
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15K

Saída

6.4.1Simulação do misturador
Foi realizado teste junto ao Multisim, utilizando um circuito misturador,
conforme Fig. 6.6, o qual demonstrou ser eficiente na junção do ruído com o sinal
periódico simulado, obtendo assim, o sinal registrado na Fig. 6.7.

Figura 6.7 Ilustração do resultado da mistura do sinal periódico de entrada com o ruído, na tela do
osciloscópio do simulador MultiSim.

6.5 Estágio de saída
Para o projeto do estágio de saída foram consideradas duas alternativas. A
primeira alternativa é o uso de um circuito de captação de sinal acima de um limiar
baseado em dois circuitos monoestáveis. A segunda alternativa é voltada ao uso de um
circuito detector de envoltória.

6.5.1 Alternativa 1 – Circuito de saída baseado em monoestáveis.
O estágio de saída baseado em circuitos monoestáveis foi projetado para extrair
do sinal recebido do estágio misturador, um sinal filtrado, conforme Fig. 6.8, baseado
em Calvo (Calvo, 2006). Assim, um estágio de captação de sinal acima de um limiar foi
projetado usando um conjunto de circuitos 74LS123.
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saída
R1

C2
T1

entrada
1B
y(t)

2B

1Q
U1

1A

R2

C1

2Q
U2

5V

2Q

2A

1Q

T2

zerar

zerar

Figura 6.8 Estágio de saída baseado em circuitos monoestáveis (Calvo, 2006).

Os resistores R1 =3.2 K e R2 = 64K, e os capacitores C1 = 95nF e C2 =4.2 nF,
foram usados para prover o tempo de duração do pulso de limiar a ser obtido. O
dispositivo limiar é formado com dois monoestáveis (Schmitt trigger), U1 e U2.
O sinal de entrada y(t) conectado ao monoestável U1, pela entrada 1B, irá
disparar ou não o monoestável U1, dependendo da amplitude de y(t). Quando U1
dispara, é gerado um pulso com duração de T1 (emulando uma despolarização, ou um
spike neuronal), no caso de sinal de MEA.

A borda de descida de T1 dispara o

monoestável U2, conectado pela entrada 2B. A saída complementada de U2 ( 2Q ) é
usada para zerar o primeiro monoestável, inibindo um disparo posterior até expirar o
período T2 (que emula o período de repolarização neuronal). O circuito pode ser
disparado novamente, após completar os períodos T1 e T2, fixados pelas constantes de
tempo calculadas por R1C1 e R2C2, respectivamente.

6.5.2 Alternativa 2 – Circuito de saída baseado em detector de
envoltória
Nesta subseção é descrita a segunda alternativa para o circuito de saída do
sistema de amplificação, baseada na detecção de envoltória.
Com o objetivo de demodulação do sinal obtido a partir da mistura do sinal com
o ruído, de envoltórias AM (Modulação em Amplitude) e FM (Modulação em
Frequência, um circuito denotado “Diode Charge Pump” foi desenvolvido, baseado em
Zen (Zen, 2015). Esse circuito é mostrado esquematicamente na Fig.6.9 com a carga
representada pelo resistor

.
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Para um sinal modulado em FM, as variações de amplitude da saída são
proporcionais ao desvio de frequência, dada pela equação eq. (6.2):

VOFM 

2V1 Rr C r
.f
Cr
 0.5
Cp

(6.2)

Para um sinal modulado em AM, a variação de amplitude é obtida pela equação (6.3):

VOAM 

2 f Rr C r
.V1
Cr
 0.5
Cp

(6.3)

Os detalhes podem ser vistos na referência (Zen, 2015).

O circuito completo de demodulação é mostrado na Fig. 6.10, permitindo a
observação da variação da amplitude e da frequência num osciloscópio.

V1
Cp

~

Vg

Vo

D2
Cr

D1

Rr

Figura 6.9 Circuito de detecção de envoltória demodulando a amplitude e a frequência.
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0.1F
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saída

Entrada
1N34

1.2k

390

3.3nF
430k

5.6k

10F

Figura 6.10 Circuito demodulador de sinais AM e FM completo com amplificação (Zen, 2015).

6.6 Resultados experimentais
6.6.1 Protótipo construído
Para realizar os testes de medições de sinais, e obtenção de resultados
experimentais, um gerador de sinais desenvolvido por Fambrini (Fambrini, 2014) foi
usado. Esse circuito gerador de sinais, denotado simulador de MEA (SimMEA), tem um
encapsulamento compatível com uma MEA, e é capaz de gerar sinais compatíveis aos
medidos usando culturas neuronais, nos seus terminais. Dessa forma o protótipo pode
ser testado para validar o projeto.
Como resultados experimentais, é mostrado na Figura 6.8 uma fotografia do
protótipo implementado de um circuito amplificador com ressonância estocástica,
conforme descrito nas seções anteriores, acoplado ao simulador SimMEA.
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Simulador de
MEA
(SimMEA)

Misturador

Pré-amplificador,
Gerador de ruído
e o estágio de saída

Figura 6.11 Protótipo do circuito amplificador com ressonância estocástica.

Na metade esquerda da Fig.6.11 temos o simulador SimMEA, conectado a um
soquete compatível ao MEA Padrão. Uma saída do SimMEA é conectada ao protótipo,
constituído de uma placa de circuito impresso, com o pré-amplificador, gerador de ruído
e o estágio de saída e uma outra placa contendo o circuito misturador.
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6.6.2 Medições realizadas
A Fig. 6.12 mostra o ruído gerado e capturado pelo osciloscópio na saída do
circuito amplificador, do protótipo. A amplitude do ruído foi ajustada manualmente pelo
potenciômetro.

Figura 6.12. Ruído gerado pelo circuito gerador de ruído construído.
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A Fig. 6.13 mostra uma onda senoidal produzida pelo simulador de MEA, com
amplitude de 60 mV p-p.

Figura 6.13 Onda senoidal gerado pelo simulador de MEA com amplitude de sinal de 60mV p-p, e
frequência de 10 Hz.

Após variar o simulador de MEA, o sinal de onda senoidal foi atenuado por 10,
permitindo uma forma de onda de amplitude 6 mV p-p, indedetectável pelo osciloscópio
usado no experimento. Na Fig. 6.14 é mostrado o sinal senoidal de 6 mV p-p.

Figura 6.14 Sinal de onda senoidal atenuado 10 vezes, para 6 mV p-p, de forma que o osciloscópio
não consiga captá-lo.
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A Fig. 6.15 refere-se ao sinal adicionado ao ruído produzido, na saída do circuito
de ressonância estocástica projetado, porém, sem o ajuste cuidadoso da amplitude do
ruído.

Figura 6.15 Sinal de onda senoidal na saída do circuito de ressonância estocástica, sem o ajuste
cuidadoso do ruído.

A Fig.6.16 mostra um exemplo de um resultado na saída do circuito de
ressonância estocástica, com ajuste da amplitude de ruído, na faixa onde ocorre a
ressonância. Diferentemente do caso da Fig. 6.12, a onda senoidal foi reconstruída
adequadamente. Nesse caso, o circuito de saída usado foi o de detecção de envoltória
(Fig.6.7).

Figura 6.16 Onda senoidal reconstruído usando adição de ruído em nível adequado para
ressonância estocástica, usando o circuito de saída correspondente à alternativa de circuito detector
de envoltória.
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6.7 Conclusões sobre o projeto e construção do protótipo de
sistema de amplificação com RE
Foi projetado e construído o protótipo do sistema de amplificação de sinais
eletrofisiológicos com efeito de ressonância estocástica, concluindo-se que:
a) Para o sinal de amplitude de 6 mV p-p é possível verificar o efeito de
ampliação do sinal ajustando o nível de ruído misturado com o sinal;
b) O estágio de saída construído no protótipo foi correspondente à detecção
de envoltória, o que para o sinal senoidal, é adequado; e
c) Com a construção do estágio de saída com circuitos monoestáveis, seria
possível obter saídas diferentes, que sejam adequadas para os sinais
eletrofisiológicos.

6.8 Considerações Finais
Neste capítulo foi descrito o projeto de um sistema de amplificação baseado em
Ressonância Estocástica, a construção de um protótipo em circuito impresso, e as
medições realizadas. No capítulo seguinte, serão descritas as conclusões relativas à
construção do protótipo, bem como conclusões sobre as simulações.
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CAPÍTULO
7
7. Conclusões e Propostas para Trabalhos Futuros
Esta dissertação de mestrado teve como objetivo principal o estudo de um
sistema de aquisição e registro de dados eletrofisiológicos usando MEAs e o conceito de
Ressonância Estocástica.
Seguindo esse objetivo, foram realizadas simulações para verificar o efeito de
RE quando se aplica o ruído num sinal de entrada, em sistemas denotados Sistemas
Limiares SL, e em arranjos desses sistemas. Foi também feito um estudo de construção
de sistemas SL, em hardware, e um protótipo foi projetado e construído.
Em função dos estudos realizados, foi possível concluir que é possível adicionar
ruído a um sinal capturado por um microeletrodo da MEA e obter uma saída do sinal,
porém, o nível de ruído não deve ser muito grande em relação ao sinal. Dessa forma, é
possível considerar que uma contribuição do presente trabalho é o aprofundamento dos
conhecimentos em relação à possibilidade real de aplicação do fenômeno de
Ressonância Estocástica para melhorar o registro de sinais eletrofisiológicos de culturas
de neurônios in-vitro em MEA, e de outros sinais de baixa amplitude.

7.1 Conclusões e trabalhos futuros sobre a simulação
Com o sinal de onda senoidal de entrada, foi possível verificar nitidamente a
curva que caracteriza o efeito RE, variando o nível de ruído e mantendo o sinal de
entrada, obtendo a razão sinal-ruído da saída.
Na simulação com a amostra de sinal eletrofisiológico, não foi possível verificar
com muita nitidez a mesma curva característica do efeito RE. O número de amostras do
sinal, no entanto, não foi muito grande, assim propõe-se como proposta para trabalho
futuro, realizar a simulação com mais amostras.
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Com o arranjo de sistemas SL os resultados melhoraram, em virtude do sinal de
saída ser obtido em função do cálculo da média dos SLs individuais.

7.2 Conclusões e trabalhos futuros para o protótipo
O protótipo projetado e construído permite concluir que é possível aplicar o
ruído em sinais de baixa amplitude e obter um sinal de saída amplificado, para o estudo
de RE.
O teste realizado foi baseado em entrada de sinal periódico senoidal, e uso de um
circuito de detecção de envoltória na saída. Outros tipos de sinais devem ser usados para
testes em trabalhos futuros, inclusive, desenvolvendo circuitos de saída compatíveis
com a simulação realizada de sistemas SL.
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APÊNDICE A – SCRIPTS EM MATLAB PARA SIMULAÇÃO DE RESSONÂNCIA
ESTOCÁSTICA

A1 – Script em Matlab para a obtenção da curva de razão sinal-ruído,
variando a amplitude do ruído, para sinal senoidal
%

geração do sinal senoidal
SZ = 1:1000;
SZ = SZ/(1000/2);
sinal =sin(2*pi*SZ);

% n = variação do nivel de ruído
for n = 1: maxruido
for i =1:1000
somaruido(i) = 0;
end
% geração do ruído branco
x = 0.01*random('Normal',0,n,1000,1);
% soma o ruído ao sinal senoidal
for i=1:1000
sinalruido(i) = sinal(i)+x(i);
end
% aplicação do limiar ao sinal somado com o ruído e obtenção do sinal
de saída
for i=1:1000
if sinalruido(i) < limiar
sinalruido(i) = 0;
end
sinalsaída(i) = sinalruido(i);
end
% cálculo da potência do sinal de saída
somatsinal = 0;
% somtasinal é o somatório das amostras dos sinais
for i = 1:1000
somatsinal = somatsinal + sinalsaida(i)^2;
end
psinal = somatsinal/1000;
%psinal é a potencia do sinal + ruído
% cálculo da potência do ruído
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% somatruido é o somatório das valores de ruido
somatruido = 0;
for i = 1:1000
somatruido = somatruido + x(i)^2;
end
% pruido é a potência do ruído
pruido = somatruido/1000;
% Razão sinal ruído
rsinalruido = psinal/pruido;
% rsr (n) é a razão sinal ruído no nível n de ruído
rsr(n) = rsinalruido;
end
figure;
subplot(2,4,1)
i = 1:1000;
plot (i,sinal,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
xlabel ('tempo');
ylabel('amplitude/limiar');
subplot(2,4,5)
plot (rsr)
axis ([0 100 0 5]);
xlabel ('ruído');
ylabel('RSR');

A2 - Algoritmo para obter a razão sinal-ruído em sinal de
MEA, variando a amplitude do sinal de 1.0, 1.2 e 1.4, sendo
o limiar de 1.5
% definir threshold
limiar = 1.5;
% definir máximo nivel de ruído
maxruido = 50;

%

sinal mea

% sinal MEA normalizado
load('371_01_DIV25_Nbasal_1_12.mat')
sinal = data(1:1000);
pico = 0;
for i=1:1000
if sinal(i) > 1
if pico <sinal(i) pico = sinal(i)
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end
end
end
for i=1:1000
sinal(i) = sinal(i)/pico;
if sinal(i)<0 sinal(i) =0;
end
end
novosinal= sinal;
% n = variação do nivel de ruído
for n = 1: maxruido
for i =1:1000
somaruido(i) = 0;
end
x = random('Normal',0,n,1000,1);
for i=1:1000
sinalruido(i) = novosinal(i)+x(i)/100;
if sinalruido(i) < limiar
sinalruido(i) = 0;
end
end
somatsinal = 0;
% somtasinal é o somatório das amostras dos sinais
for i = 1:1000
somatsinal = somatsinal + sinalruido(i)^2;
end
psinal = somatsinal/1000;
%psinal é a potencia do sinal
% somatruido é o somatório das valores de ruido
somatruido = 0;
for i = 1:1000
somatruido = somatruido + (x(i)/100)^2;
end
% pruido é a potência do ruido
pruido = somatruido/1000;
rsinalruido = psinal/pruido;
% rsr (n) é a razão sinal ruído no nível n de ruído
rsr(n) = rsinalruido;
end
figure;
subplot(2,3,1)
i = 1:1000;
plot (i,novosinal,i,limiar)
axis([0 1000 0 1.8]);
xlabel ('tempo');
ylabel ('amplitude/limiar');
subplot(2,3,4)
plot (rsr)
axis ([0 maxruido 0 1]);
xlabel ('ruído');
ylabel ('RSR');
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% primeira repetição com amplitude maior
% sinal mea
novosinal= 1.2*sinal;
% n = variação do nivel de ruído
for n = 1: maxruido
for i =1:1000
somaruido(i) = 0;
end
x = random('Normal',0,n,1000,1);
for i=1:1000
sinalruido(i) = novosinal(i)+x(i)/100;
if sinalruido(i) < limiar
sinalruido(i) = 0;
end
end
somatsinal = 0;
% somtasinal é o somatório das amostras dos sinais
for i = 1:1000
somatsinal = somatsinal + sinalruido(i)^2;
end
psinal = somatsinal/1000;
%psinal é a potencia do sinal
% somatruido é o somatório das valores de ruido
somatruido = 0;
for i = 1:1000
somatruido = somatruido + (x(i)/100)^2;
end
% pruido é a potência do ruido
pruido = somatruido/1000;
rsinalruido = psinal/pruido;
% rsr (n) é a razão sinal ruído no nível n de ruído
rsr(n) = rsinalruido;
end
subplot(2,3,2)
i = 1:1000;
plot (i,novosinal,i,limiar)
axis([0 1000 0 1.8]);
subplot(2,3,5)
plot (rsr)
axis ([0 maxruido 0 1]);
% segunda repetição com amplitude maior
% sinal mea
novosinal= 1.4*sinal;
% n = variação do nivel de ruído
for n = 1: maxruido
for i =1:1000
somaruido(i) = 0;
end
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x = random('Normal',0,n,1000,1);
for i=1:1000
sinalruido(i) = novosinal(i)+x(i)/100;
if sinalruido(i) < limiar
sinalruido(i) = 0;
end
end
somatsinal = 0;
% somtasinal é o somatório das amostras dos sinais
for i = 1:1000
somatsinal = somatsinal + sinalruido(i)^2;
end
psinal = somatsinal/1000;
%psinal é a potencia do sinal
% somatruido é o somatório das valores de ruido
somatruido = 0;
for i = 1:1000
somatruido = somatruido + (x(i)/100)^2;
end
% pruido é a potência do ruido
pruido = somatruido/1000;
rsinalruido = psinal/pruido;
% rsr (n) é a razão sinal ruído no nível n de ruído
rsr(n) = rsinalruido;
end
subplot(2,3,3)
i = 1:1000;
plot (i,novosinal,i,limiar)
axis([0 1000 0 1.8]);
subplot(2,3,6)
plot (rsr)
axis ([0 maxruido 0 1]);

A3 – listagem da rotina para a ilustração da variação do
nível de ruído no sinal de saída. O ruído varia de n = 10,
20, 40 e 100, sendo correspondente às amplitudes 0.1, 0.2,
0.4 e 1.0, respectivamente.
% definir maximo de ruido
maxruido = 100;
% definir threshold
limiar = 1.1
%

sinal senoidal
SZ = 1:1000;
SZ = SZ/(1000/2);
sinal =sin(10*pi*SZ);

% n = variação do nivel de ruído
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for n = 1: maxruido
% calcula o primeiro elemento threshold
for i =1:1000
somaruido1(i) = 0;
end
x1 = 0.01*random('Normal',0,n,1000,1);
for i=1:1000
sinalruido1(i) = sinal(i)+x1(i);
if n ==10
sinalruido110(i)=sinalruido1(i);
end
if n ==20
sinalruido120(i)=sinalruido1(i);
end
if n ==40
sinalruido140(i)=sinalruido1(i);
end
if n ==maxruido
sinalruido1max(i)=sinalruido1(i);
end
if sinalruido1(i) < limiar
sinalruido1(i) = 0;
end
end
% termina o primeiro elemento threshold
% calcula o segundo elemento threshold
for i =1:1000
somaruido2(i) = 0;
end
x2 = 0.01* random('Normal',0,n,1000,1);
for i=1:1000
sinalruido2(i) = sinal(i)+x2(i);
if n ==10
sinalruido210(i)=sinalruido2(i);
end
if n ==20
sinalruido220(i)=sinalruido2(i);
end
if n ==40
sinalruido240(i)=sinalruido2(i);
end
if n ==maxruido
sinalruido2max(i)=sinalruido2(i);
end
if sinalruido2(i) < limiar
sinalruido2(i) = 0;
end
end
% termina o segundo elemento threshold
% calcula o terceiro elemento threshold
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for i =1:1000
somaruido3(i) = 0;
end
x3 = 0.01*random('Normal',0,n,1000,1);
for i=1:1000
sinalruido3(i) = sinal(i)+x3(i);
if n ==10
sinalruido310(i)=sinalruido3(i);
end
if n ==20
sinalruido320(i)=sinalruido3(i);
end
if n ==40
sinalruido340(i)=sinalruido3(i);
end
if n ==maxruido
sinalruido3max(i)=sinalruido3(i);
end
if sinalruido3(i) < limiar
sinalruido3(i) = 0;
end
end
% termina o terceiro elemento threshold
% calcula o quarto elemento threshold
for i =1:1000
somaruido4(i) = 0;
end
x4 = 0.01*random('Normal',0,n,1000,1);
for i=1:1000
sinalruido4(i) = sinal(i)+x4(i);
if n ==10
sinalruido410(i)=sinalruido4(i);
end
if n ==20
sinalruido420(i)=sinalruido4(i);
end
if n ==40
sinalruido440(i)=sinalruido4(i);
end
if n ==maxruido
sinalruido4max(i)=sinalruido4(i);
end
if sinalruido4(i) < limiar
sinalruido4(i) = 0;
end
end
% termina o quarto elemento threshold

% calcular a média dos elementos threshold
for i = 1:1000
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somathreshold(i) = sinalruido1(i)+
sinalruido2(i)+sinalruido3(i)+sinalruido4(i);
mediathres(i) = somathreshold(i)/4;
if n ==10
mediathres10 (i) = mediathres(i);
end
if n ==20
mediathres20(i) = mediathres(i);
end
if n ==40
mediathres40(i) = mediathres(i);
end
if n ==maxruido
mediathresmax(i) = mediathres(i);
end
end
% fim do cálculo da média dos elementos threshold
somatsinal = 0;
% somatsinal é o somatório da média dos elementos threshold
for i = 1:1000
somatsinal = somatsinal + mediasoma(i)^2;
end
psinal = somatsinal/1000;
%psinal é a potencia da média dos elementos threshold
% calcula a média do ruido
for i = 1:1000
somax(i) = x1(i) + x2(i) + x3(i) + x4(i);
mediaruido(i) = somax(i)/4;
if n==10
mediaruido10(i) = mediaruido(i);
end
if n==20
mediaruido20(i) = mediaruido(i);
end
if n==40
mediaruido40(i) = mediaruido(i);
end
if n==maxruido
mediaruidomax(i) = mediaruido(i);
end
end
% fim do cálculo da média do ruído
% somatruido é o somatório das valores da média do ruido
somatruido = 0;
for i = 1:1000
somatruido = somatruido + mediaruido(i)^2;
end
% pruido é a potência do ruido
pruido = somatruido/1000;
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rsinalruido = psinal/pruido;
% rsr (n) é a razão sinal ruído no nível n de ruído
rsr(n) = rsinalruido;
end
% calcular a média do sinal + ruido para efeitos de graficos
for i = 1:1000
mediasinalruido10 (i) =
(sinalruido110(i)+sinalruido210(i)+sinalruido310(i)+sinalruido410(i))/
4;
mediasinalruido20 (i) =
(sinalruido120(i)+sinalruido220(i)+sinalruido320(i)+sinalruido420(i))/
4;
mediasinalruido40 (i) =
(sinalruido140(i)+sinalruido240(i)+sinalruido340(i)+sinalruido440(i))/
4;
mediasinalruidomax (i) =
(sinalruido1max(i)+sinalruido2max(i)+sinalruido3max(i)+sinalruido4max(
i))/4;
end
% fim do cálculo da média do sinal + ruido para efeitos de graficos
figure;
% plota a primeira coluna para n = 10
subplot(4,4,1)
i=1:1000;
plot (i,sinal,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
xlabel ('tempo');
ylabel('sinal');
subplot(4,4,5)
i=1:1000;
plot (i,mediaruido10,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
xlabel ('tempo');
ylabel('ruido');
subplot(4,4,9)
i=1:1000;
plot (i,mediasinalruido10,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
xlabel ('tempo');
ylabel('sinal+ruido');
subplot(4,4,13)
plot (i,mediathres10)
axis ([0 1000 -2 2]);
xlabel ('tempo');
ylabel('saida');
% plota a segunda coluna para n = 20
subplot(4,4,2)
i=1:1000;
plot (i,sinal,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,6)
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i=1:1000;
plot (i,mediaruido20,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,10)
i=1:1000;
plot (i,mediasinalruido20,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,14)
plot (i,mediathres20)
axis ([0 1000 -2 2]);

% plota a terceira coluna para n = 40
subplot(4,4,3)
i=1:1000;
plot (i,sinal,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,7)
i=1:1000;
plot (i,mediaruido40,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,11)
i=1:1000;
plot (i,mediasinalruido40,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,15)
plot (i,mediathres40)
axis ([0 1000 -2 2]);
% plota a quarta coluna para n = maxruido
subplot(4,4,4)
i=1:1000;
plot (i,sinal,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,8)
i=1:1000;
plot (i,mediaruidomax,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,12)
i=1:1000;
plot (i,mediasinalruidomax,i,limiar)
axis ([0 1000 -2 2]);
subplot(4,4,16)
plot (i,mediathresmax)
axis ([0 1000 -2 2]);
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COMPROVANTE DE ACEITAÇÃO
From: IECON15 Automated Conference Submission System <submit@ieee-ies.org>
Date: 2015-08-03 3:50 GMT-03:00
Subject: IECON15
To: Marco Antonio Barreto <marco.barreto@fatec.sp.gov.br>

YD-009563
Microelectrode Array Signal Amplification Using Stochastic Resonance
Marco Antonio Barreto, Francisco Fambrini, José Hiroki Saito

Dear Marco Antonio Barreto,

Congratulations!

It is our pleasure to inform you that the above paper has been accepted for presentation in the
41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2015) to be held in
Yokohama, Japan, November 9-12, 2015. You are cordially invited to attend the conference to
present your paper.

Please log into the manuscript submission website and consider the comments of the reviewers
on your paper, which are intended to help you to prove the paper for final publication.
http://submit.ieee-ies.org//submit-cgi-bin/authorlogin.pl?event=IECON15&papercode=YD-009563
Use your manuscript ID YD-009563 and password 7361.

Prepare the final version of your paper taking in due consideration the comments and the
suggestions of the reviewers. Your final version might have to be checked to ensure that the
critical comments were addressed and the recommended changes were made. In addition, please
note
that the final version will fundamentally correspond in length and contents to the submitted
version, except for parts that might be added or modified to comply with the reviewers'
suggestions. It is considered unethical to shorten or otherwise alter the final version in ways
that make it weaker than what has been approved by the reviewers.

Please try to update the reference list with relevant recent works found in IES journals and
conferences. This will help readers appreciate your work from the view of Industrial Electronics
Society fields of interest.

IECON conference policy requires that each full, regular registration entitles an author to publish
up to one paper. If you would like to submit two papers, please apply for gAdditional paper
(JPY20,000) h
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instead of making two registrations, so that you can obtain the discounted rate.
If you would like to submit three papers, please register twice (one registration with additional paper
AND another registration). When you make a 2nd registration, please add "2" after your family name.

Note that for the manuscript to be included in the program and the proceedings of the conference
and be sent to IEEEXplore, you must fulfill the following three conditions:
1. Upload of final version before the deadline of August 31st, 2015
2. Transfer of copyright to IEEE. This is done in the submission system AFTER you have uploaded
final version
3. Registration of one of the authors using FULL registration and associating the paper at the
time of registration. This needs to be done *BEFORE* August 31st, 2015.

Instructions for final version will be available soon at:

http://iecon2015.com/

To help you submit an IEEE Xplore-compliant PDF file, a link to the IEEE PDF eXpress service
will be available at the same site.
When the program of the conference is finished we will inform you of the date and time
allocated for your presentation, as well as the instructions for you to present your work.

Authors requiring a visa to enter Japan must start the process for getting it soon.
If you require an invitation letter to obtain a visa, please contact the IECON2015 visa support office
at iecon2015-visa@ics-inc.co.jp (open from August 15, 2015). Please note that the document
for visa application will be issued only to those who have completed the registration with full
payment.
For details, please refer the IECON2015 website, "Registration" page.

Also, information on the hotel accommodation, technical tours, etc., will be available
at IECON2015 website soon, so please check the website regularly for these and other program
updates.
If you have any questions, please contact conference secretariat at iecon2015@ics-inc.co.jp
Congratulations again on this fine achievement!
We look forward to welcoming you in November 2015 in Yokohama, Japan for an exciting
IECON2015.
Sincerely,
Kiyoshi Ohishi, Hideki Hashimoto, General Co-Chairs
Toshiyuki Murakami, Leopoldo G. Franquelo, Mo-Yuen Chow, Technical Program Co-chairs
IEEE IECON 2015
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