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Resumo 
 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ARQUITETURA FUZZY NEURAL EM HARDWARE 
COM TREINAMENTO ONLINE 

 
 

 

Os métodos de Inteligência Computacional (IC) vêm adquirindo espaço nas aplicações 
industriais devido a sua capacidade de solução de problemas na engenharia, 
conseqüentemente, os sistemas embarcados acompanham a tendência do uso das ferramentas 
computacionais inteligentes de forma embarcada em máquinas. Existem diversos trabalhos na 
área de sistemas embarcados e sistemas inteligentes puros ou híbridos, porém, são poucos os 
que uniram ambas as áreas em um projeto. O objetivo deste trabalho é implementar uma 
arquitetura fuzzy neural em hardware com treinamento online para utilização de forma 
embarcada. A implementação em hardware é especificamente da rede fuzzy neural do método 
de Takagi-Hayashi, este ainda não foi mapeado para hardware até o presente momento. A 
adaptação do sistema pode ocorrer durante a execução de uma determinada aplicação, visando 
melhora do desempenho de forma online. A arquitetura do sistema é modular, possibilitando a 
configuração de várias topologias de redes fuzzy neurais com treinamento online. Verificou-
se que o sistema proposto proporciona desempenho satisfatório quando aplicado a problemas 
de interpolação, classificação de padrões e a compensação da calibração em sensores 
industriais. Diante dos resultados dos experimentos foram discutidas as vantagens e 
desvantagens do treinamento online em hardware ser realizado de forma paralela e 
serializada. Esta última forma proporciona economia na área utilizada do hardware, porém 
torna complexa a ordenação das ações da arquitetura. A forma de treinamento paralelo 
demonstrou alto desempenho e reduzido tempo de processamento, a técnica de pipeline em 
cinco níveis foi aplicada a essa forma de treinamento para reduzir o tempo de processamento 
em regime permanente. O trabalho utilizou ferramentas de desenvolvimento disponíveis para 
circuitos Field Programmable Gate Array FPGA. 

Palavras-chave: sistemas embarcados, sistema fuzzy neural, treinamento online, hardware, 
FPGA. 

 

 

 



 

 

  



 

 

Abstract 
 

FUZZY NEURAL IMPLEMENTATION ON HARDWARE WITH ONLINE 
TRAINING 

 

Computational Intelligence Methods have been expanding to industrial applications motivated 
by their ability to solve problems in engineering. Therefore, the embedded systems follow the 
same idea of using computational intelligence tools embedded on machines. There are several 
works in the area of embedded systems and intelligent systems. However, there are a few 
papers that have joined both areas. The aim of this study was to implement an adaptive fuzzy 
neural hardware with online training embedded on Field Programmable Gate Array – FPGA. 
The system adaptation can occur during the execution of a given application, aiming online 
performance improvement. The proposed system architecture is modular, allowing different 
configurations of fuzzy neural network topologies with online training. The proposed system 
was applied to: mathematical function interpolation, pattern classification and self-
compensation of industrial sensors. The proposed system achieves satisfactory performance in 
both tasks. The experiments results shows the advantages and disadvantages of online training 
in hardware when performed in parallel and sequentially ways. The sequentially training 
method provides economy in FPGA area, however, increases the complexity of architecture 
actions. The parallel training method achieves high performance and reduced processing time, 
the pipeline technique is used to increase the proposed architecture performance. The study 
development was based on available tools for FPGA circuits. 

Keywords: embedded systems, fuzzy neural system, online training, hardware, FPGA. 
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Capítulo 1  

Introdução 
 

 

Os métodos de Inteligência Computacional (IC) vêm adquirindo espaço nas aplicações 

industriais devido a sua capacidade de aprendizagem, adaptação a diferentes problemas e 

soluções não lineares. Os sistemas embarcados, por sua vez, acompanham a tendência do uso 

das ferramentas computacionais inteligentes de forma embarcada em máquinas e dispositivos. 

Em determinados problemas, a aplicação conjunta de uma ou mais técnicas de inteligência 

computacional faz-se necessária, resultando em sistemas híbridos que têm ampla aceitação em 

problemas industriais complexos. Os sistemas híbridos podem combinar técnicas inteligentes 

em série ou de forma integrada para produzir vantagens resultantes da interação sinergética 

entre os métodos (Tsoukalas & Uhrig, 1997). A necessidade de utilizar sistemas híbridos 

advém das demandas específicas de cada problema, a exemplo de um problema de 

classificação de padrões de natureza fuzzy, em que se poderia combinar as técnicas de redes 

neurais (eficazes em classificação de padrões) com um controlador fuzzy (se adéqua a 

problemas de natureza fuzzy).  

Atualmente, está crescendo a presença de tecnologias inteligentes embarcadas em 

diversos dispositivos industriais, comerciais e domésticos, o que gera demandas cada vez 

maiores e mais complexas. Nesse contexto, a utilização dos sistemas híbridos embarcados 

motiva a realização de novos trabalhos, que incorporem características de mais de um método 

de inteligência computacional no intuito de solucionar problemas cada vez mais complexos. 

O presente trabalho pretende contribuir com a área de IC, especificamente com 

implementações feitas em hardware e que possam ser embarcadas em dispositivos industriais, 

área com necessidade de constante desenvolvimento. O objetivo geral é propor, implementar 

e testar uma arquitetura em hardware de uma técnica de IC híbrida ainda não implementada 

em hardware até o momento, o que constitui a contribuição principal do trabalho. A técnica 



 2 Introdução 

de IC implementada é a rede fuzzy neural do método de Takagi-Hayashi (chamada aqui de 

FNN T–H e conhecida também como neural network driven fuzzy reasoning), a qual foi 

mapeada para hardware por meio da arquitetura proposta neste trabalho. Esse método foi 

escolhido por ele reduzir o número de regras nos controladores fuzzy neurais em um 

problema de alta dimensionalidade, tornando-o tratável, e por serem criadas automaticamente 

as regras de inferência fuzzy, não necessitando de especialista. Outro fator que motivou a 

escolha do método FNN T–H é que ele utiliza um conjunto de redes Multlayer Perceptron 

(MLP), que possuem uma topologia com processamento paralelo entre neurônios (unidades 

de processamento), o que permite que a arquitetura proposta neste trabalho usufrua de 

processamento paralelo intenso. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: implementar um sistema fuzzy neural para 

embarque em hardware; implementar o algoritmo backpropagation para treinamento da FNN 

T–H de forma paralela e serial em hardware, discutindo as vantagens e desvantagens de cada 

forma de treinamento; aplicar a técnica de pipeline para melhorar o desempenho do sistema 

proposto em regime permanente; obter uma arquitetura de treinamento genérica em um 

circuito que possa ser utilizado em sistemas que necessitam de algoritmo backpropagation ou 

cálculo de gradiente local; fazer reuso massivo de componentes em hardware na 

implementação da arquitetura proposta; proporcionar modularidade à arquitetura do sistema, 

possibilitando a configuração de várias topologias de rede fuzzy neural com treinamento em 

hardware, e comparar os resultados obtidos com outros trabalhos na literatura.  

Tendo em vista essas considerações, o presente trabalho está dividido da seguinte forma: 

no capítulo 2, são apresentados trabalhos relacionados com este trabalho, mostrando o estado 

da arte; no capítulo 3, é dada uma fundamentação teórica sobre alguns tópicos necessários ao 

entendimento do tema deste trabalho, são eles: as redes neurais artificiais, o algoritmo 

backpropagation, os sistemas fuzzy e o sistema fuzzy neural que foi implementado; o capítulo 

4 descreve a arquitetura proposta e a metodologia utilizada para alcançar os objetivos gerais e 

específicos propostos no trabalho; o capítulo 5 aborda a implementação em hardware e os 

testes feitos em hardware; o capítulo 6 aborda os resultados dos experimentos realizados com 

a arquitetura proposta; por fim, o capítulo 7 discute as conclusões obtidas a partir da análise 

dos resultados nos experimentos e aborda possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Trabalhos Relacionados 
 

  

 

Este capítulo trata dos trabalhos da literatura relacionados com a área de conhecimento da 

implementação aqui proposta. O capítulo está dividido da seguinte forma: primeiro, explana-

se sobre algumas implementações de técnicas de IC em hardware propostas na literatura, 

híbridas ou não, e trata-se sobre suas contribuições para o presente trabalho. Em seguida, são 

apresentados trabalhos que abordam o avanço nas técnicas de extração automática de regras 

fuzzy. 

Misha & Saha (2010) desenvolveram um estudo sobre a implementação de vários tipos 

de redes neurais artificiais em diferentes dispositivos de hardware nas últimas duas décadas. 

Essas implementações foram chamadas Hardware Neural Network – HNN. Os autores 

expuseram o desenvolvimento de HNN com abordagens diferentes de hardware e notaram 

algumas características importantes na utilização de hardware FPGA reprogramável para o 

desenvolvimento de redes neurais e redes fuzzy neurais, como as técnicas de representação de 

dados (aritmética de ponto fixo, ponto flutuante e aritmética de fluxo de bits), armazenamento 

de peso, bits de precisão, as conexões programáveis ou hardwired, a aprendizagem on-chip ou 

treinamento chip-in-the-loop, função de transferência on-chip ou off-chip (por exemplo, a 

tabela lookup-table) e grau de cascateamento. Os autores observaram a diversidade de 

abordagens de redes neurais em hardware, tais como reconhecimento de padrões (Weeks et 

al., 2005), segmentação de imagens (Wang & Terman, 1994), processamento genérico de 

imagem/vídeo (Lopez-Garcia et al., 2005), análise inteligente de vídeo (Krips et al., 2002; 

Yang & Paindavoine, 2003), robótica autônoma (Bellis et al., 2004) e controle sem sensores 

(Li et al., 2006). Ao final, Misha & Saha (2010) indicam o FPGA como um recurso 

programável eficaz para a implementação de redes neurais artificiais em hardware, permitindo 

que diferentes opções de design sejam avaliadas em um curto período de tempo. 



 4 Trabalhos Relacionados 

Por outro lado, as implementações de sistemas fuzzy em hardware foram também 

melhoradas. Zavalla & Camacho Nieto (2012) apresentaram uma análise retrospectiva de 

diversas formas de implementar um sistema fuzzy em hardware com diferentes características 

de desempenho desde 1980. Os autores incluem o FPGA como uma opção para aplicações de 

alto desempenho e expõem que a abordagem com FPGA híbrido de redes neurais e sistemas 

fuzzy é capaz de ser um controlador robusto baseado em suas capacidades de aprendizagem 

para gerar regras automaticamente (Juang & Tsao, 2008; Yamakawa Miki, 1986; Togai & 

Watanabe, 1986). 

Foi desenvolvida uma arquitetura de rede neural MLP em hardware com apenas uma 

camada física e replica as demais através da multiplexação dessa única camada existente 

(Nedjah, Silva & Mourelle 2012). Com a técnica de multiplexação utilizada foi conseguido 

economia da área utilizada em hardware e também a modularidade da arquitetura proposta 

pelos autores. Esse trabalho se assemelha e contribui à implementação aqui proposta pelo 

método de Takagi-Hayashi utilizar rede MLP internamente. Outra similaridade está na 

arquitetura com treinamento  

de forma serial, onde só há apenas uma camada física e replica-se essa camada através de 

multiplexação, economizando área no hardware. 

Foi implementada em hardware uma rede neural MLP que utiliza substituição da parte 

aritmética através do uso de lookup tables (LUT) (Canas et al. 2008). Esse trabalho se 

assemelha ao trabalho aqui proposto por também utilizar rede MLP em hardware, porém, sem 

treinamento e o trabalho aqui proposto utiliza LUT em apenas um trecho da aritmética 

necessária na implementação, o restante é processado em aritmética de ponto fixo. 

Foi desenvolvida rede neural multilayer perceptron parametrizada com treinamento, em 

FPGA, para aplicações online (Gomperts et al., 2011). Os autores fizeram teste com 

aplicações com treinamento online, o que também é feito no trabalho aqui proposto para testar 

as arquiteturas propostas. Também utiliza redes MLP como o método Takagi-Hayashi aqui 

implementado. 

Foi implementada rede neural para reconhecimento de formas com treinamento online 

em FPGA (Moreno et al., 2009), similar a um dos testes aqui mostrado trabalho proposto, 

onde a arquitetura proposta classifica padrões de regiões, o que funciona como um benchmark 

para testar a arquitetura. 
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Foi desenvolvida rede neural adaptativa em hardware para aplicação em controle 

automático de aterrissagem (Juang et al., 2011). Esse exemplo ajuda a consolidar as 

implementações de IC em hardware como opção de solução para as indústrias, assim como o 

trabalho aqui proposto, em que será mostrado testes da arquitetura com problemas industriais. 

Foi avaliada a performance do treinamento online de redes neurais utilizando ponto 

flutuante, o que está diretamente relacionado com a temática de hardware (Çavuslu et al., 

2010). Esse exemplo contribui para análise no momento da escolha de qual método aritmético 

será utilizado na arquitetura proposta. A aritmética de ponto flutuante pode tornar as 

arquiteturas em hardware que necessitem de muitos cálculos altamente custosa (em área de 

hardawre utilizada) e com baixo rendimento de velocidade. 

Foi modelado em hardware o “New pulse mode neuro-fuzzy” e aplicado a processamento 

de ruídos em imagens (Amir & Dorra, 2013). Esse trabalho é comparado aqui para dar uma 

noção de compensação de sinais de sensores utilizando sistemas fuzzy neurais com técnicas 

diferentes em hardware. 

Foi avaliada a aceleração da implementação de redes fuzzy neurais com alta 

dimensionalidade de entradas através do processamento paralelo em unidades gráficas de 

processamento (Juang et al., 2008). Esse trabalho ajuda a consolidar as técnicas de extração 

automática de regras utilizando técnicas de IC em aplicações industriais, o mesmo que será 

feito no trabalho proposto aqui. 

Foi desenvolvido um sistema de um agente fuzzy neural on-chip para atuar 

autonomamente em ambientes inabitados (Campo et al., 2012). Essa aplicação mostra a 

eficácia dos sistemas de IC embarcados em hardware em sistemas autônomos, que exige total 

independência e confiabilidade na implementação proposta. Trabalho motiva implementações 

nessa área para ajudar a consolidar as técnicas de IC em sistemas embarcados e autônomos. 

Foi avaliada rede fuzzy neural com alta resolução de bits em FPGA e novo modelo de 

função de ativação, porém sem treinamento online (Ferreira et al., 2007). Esse modelo 

contribuiu para a implementação da função de ativação da arquitetura aqui proposta, porém, 

não foi utilizado o mesmo método, foi utilizado LUT e no trabalho de Ferreira et al (2007) foi 

utilizada alta resolução de bits com maior gasto de área em hardware. 

Foi implementada uma máquina de vetor de suporte em hardware paralelo para detecção 

de objetos em tempo real (Kyrkou & Theocharides, 2012). Essa aplicação mostra a eficácia 
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dos sistemas de IC embarcados em hardware em sistemas de tempo real, que exige 

velocidade, determinismo e confiabilidade na implementação proposta. Trabalho motiva 

implementações na área de aplicações em tempo real para ajudar a consolidar as técnicas de 

IC em hardware. 

Outros trabalhos que abordam as técnicas de inteligência computacional em hardware e 

sistemas embarcados que deram as diferentes contribuições à área e a este trabalho. 

 Foi implementada uma máquina de vetor de suporte treinável on-chip VLSI (Kang 

& Shibata, 2010); 

 Foi avaliado em FPGA um modelo de aprendizado baseado em memória 

associativa para utilização em hardware FPGA (Mattausch et al., 2011); 

 Foi desenvolvida rede neural customizada para embarque em FPGA sem 

treinamento online (Nedjah et al., 2012); 

 Foi implementada rede neural multilayer perceptron em FPGA aplicada à 

estimação de variável de estado para detecção de velocidade no carregamento de 

motores (Kowalska & Kaminski, 2011); 

 Foi implementado algoritmo de aprendizado competitivo com ativação k-winners-

take-all (ou k-vencedores-levam-tudo) para embarque em FPGA (Li et al., 2010) e 

 Foi apresentada arquitetura reconfigurável em hardware de um sistema baseado 

em “Specialized Tiny Neural Networks” para reconhecimento de formas com 

treinamento online. (Moreno et al., 2009). 

 Foi elaborado controlador neuro fuzzy adaptativo em FPGA para sistema não-

linear de suspensão veicular ativo (Ammar & Weiji, 2010); 

 Foi modelado design digital para sistema de inferência fuzzy neural adaptativo – 

ANFIS (Prasad et al., 2013); 

 Foi feita estimação de parâmetro não-linear em tempo real utilizando o algoritmo 

Levenberg–Marquardt em FPGA (Shawash & Selviah, 2013); 

 Foi desenvolvido um acelerador em FPGA para classificação com máquina de 

vetor de suporte – SVM (Papadonikolakis & Bouganis, 2012); 

 Foi desenvolvido chip very-large-scale integration – VLSI com aprendizado para 

SVM usando algoritmo seqüencial de otimização de mínimos (Ta-Wen Kuan et 

al., 2012); 
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 Foi criado um modelo de aprendizagem baseada em memória associativa com 

eficiente implementação em hardware (Ahmadi et al., 2011); 

 Foi elaborado um gerador de regras fuzzy a partir de instâncias de treinamento 

para sistemas de classificação fuzzy (Chen & Tsai, 2008); 

 Foi implementado um sistema de treinamento e processamento de imagem 

utilizando “Iterative annealing” em FPGA (Sevgen & Arik, 2011); 

 Foi avaliado um sistema fuzzy neural type-2 auto-organizável e sua 

implementação em FPGA (Juang & Tsao, 2008);  

 Foi realizado estudo experimental em computação de funções não lineares para 

design em hardware neural/fuzzy (Basterretxea et al., 2007);  

 Foi implementado hardware/software de um sistema neuro-fuzzy adaptativo 

(Campo et al., 2008);  

 Foi aplicado sistema fuzzy como uma arquitetura para detecção online de 

múltiplas faltas combinadas na partida de motores através da informação da 

entropia e inferência fuzzy (Romero-Troncoso et al., 2011);  

 Foi implementado em hardware um controlador em rede fuzzy adaptativa para 

conversor DC-DC (Rubaai et al., 2005) e  

 Foi avaliado chip de inferência fuzzy que permite reconfigurar online em tempo 

real (Cao, 2006). 

Nesse contexto, nota-se que diversos estudos estão se voltando a trabalhar com 

aplicações envolvendo sistemas híbridos de forma embarcada. Isso torna motivador realizar 

implementações para avaliar o potencial dessas tecnologias unidas para realizar tarefas 

industriais. 

Muitos dos trabalhos já apresentados anteriormente utilizaram as contribuições que o 

método proposto por Takagi-Hayashi gerou para que diversos métodos pudessem evoluir a 

partir de sua abordagem. 

No contexto de extração de automática de regras, desde o método desenvolvido por 

Takagi-Hayashi diferentes soluções para extrair os parâmetros das regras e as consequentes 

em sistemas fuzzy  usando métodos de inteligência computacional foram propostos na 

literatura. Simões & Shaw (2007) e Tsoukalas & Uhrig (1997) explanam e analisam as 

características de diferentes sistemas inteligentes, como sistemas fuzzy, redes neurais 

artificiais e sistemas híbridos.  
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Li & Liu (2008) implementaram uma rede neural difusa probabilística com um 

mecanismo de aprendizagem híbrido tanto para lidar com incertezas estocásticas como para 

alcançar resultados efetivos do sistema proposto sob condições de variáveis estocásticas;  

 Hayashi et al. (1992) desenvolveram um método baseado no algoritmo de gradiente 

descendente para a construção de regras para sistemas fuzzy, esse método foi importante por 

utilizar uma abordagem para extrair automaticamente as regras fuzzy por meio da 

minimização de erro;  

Outro trabalho com a abordagem de minimização de erro foi realizado por Wu et al. 

(2000), que propõe um algoritmo conciso e eficaz baseado na abordagem de erro hierárquico 

fuzzy para atualizar os parâmetros da rede;  

Juang et al. (2007) apresentaram uma solução híbrida para extrair parâmetros de regras 

fuzzy por meio da combinação do agrupamento fuzzy dos dados de entrada e, depois, uma 

máquina de vetor de suporte - SVM é usada para ajustar os parâmetros dos conseqüentes para 

dar à rede melhor desempenho de generalização;  

Wang & Li (2003) propuseram um método baseado em algoritmo genético para superar 

os problemas encontrados quando se trabalha com as redes neurais fuzzy com métodos 

convencionais de aprendizagem, porque o algoritmo genético é capaz de realizar uma busca 

aleatória para obter uma otimização global, enquanto o método convencional, utilizando 

treinamento através de gradiente, pode alcançar o mínimo local durante o processo de 

aprendizagem;  

Nomura et al. (1994), Jang & Sun (1995) e Whang (1994) iniciaram trabalhos para 

desenvolver um método baseado em algoritmo genético para ajustar os parâmetros de regras 

em sistemas fuzzy e incorporar um método randômico na busca da otimização global dos 

problemas;  

Uma tentativa bem sucedida de usar funções de pertinência exponenciais sintonizadas 

através de algoritmo baseado em gradiente descendente foi desenvolvido por Hichihashi et al. 

(1993) e Guély & Siarry (1993);  

Hurdle (1997) fez a implementação de circuitos compactos para aplicações de redes 

fuzzy neurais.  
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Diversos artigos propuseram diferentes arquiteturas em hardware para implementações 

com técnicas de IC de diferentes tipos, todos deram as diferentes contribuições à área, mas 

nenhum utilizou a rede neural network driven fuzzy reasoning com o método Takagi-Hayashi 

(T–H) em hardware.  

Todos esses trabalhos contribuíram para escolher o método de T-H FNN e implementá-lo 

em hardware, esse método é baseado no algoritmo backpropagation com abordagem no 

gradient descent, conforme é explicado a seguir. 
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Capítulo 3  

Fundamentação Teórica 
 

 

Este capítulo está dividido em três seções que visam contribuir no entendimento geral do 

trabalho proposto. A primeira trata das redes neurais artificiais multilayer perceptron e o 

treinamento backpropagation; a segunda aborda os sistemas fuzzy; a terceira e última seção 

aborda os sistemas fuzzy neurais, particularmente a rede fuzzy neural baseada no método 

Takagi – Hayashi (T–H) para a construção e ajuste das regras fuzzy, comumente chamada 

neural network driven fuzzy reasoning, que aqui será denominada de sistema FNN T–H 

(Fuzzy Neural Network with Takagi Hayashi method).  

 

3.1 Redes Neurais Artificiais Multilayer Perceptron – MLP 
 

As redes MLP consistem em um conjunto de neurônios artificiais organizados sob forma 

de camadas no intuito de solucionarem determinado problema. A rede MLP exibida na figura 

3.1 é composta por unidades sensoriais (sem processamento), que constituem a camada de 

entrada; um grupo de nós computacionais (perceptrons), que compõem as camadas ocultas, e 

uma camada de saída também composta de nós computacionais. Uma rede MLP pode conter 

mais de uma camada oculta, se necessário. O sinal de entrada se propaga para frente através 

da rede, camada por camada (Haykin, 2001).  
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Figura 3.1: Arquitetura Multilayer Perceptron descrita em DataFlow. 

Na rede MLP, as variáveis livres (ajustáveis) são os biases de cada neurônio e os pesos 

sinápticos interligam os neurônios de uma camada com os neurônios da camada seguinte. 

Esses parâmetros são ajustáveis durante o treinamento. Após ocorrido o processo de 

treinamento, os pesos e biases tornam-se fixos durante a execução das tarefas para as quais a 

rede foi previamente treinada.  

O perceptron, utilizado como neurônio artificial nas redes MLP, tem o seu modelo 

matemático mostrado na figura 3.2, sendo constituído de uma função de transferência seguida 

de uma função de ativação. O produto escalar do vetor de entrada (A0, A1..An-1) pelo vetor 

de parâmetros livres (os pesos somados ao bias) compõem a função de transferência. Por fim, 

o resultado da função de transferência é enviado para uma determinada função de ativação. 

Tal função pode ser do tipo linear, sigmoidal ou do tipo tangente hiperbólica (Haykin, 2001). 

 

 
Figura 3.2: Modelo do neurônio artificial descrito em DataFlow. 
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3.1.1 Algoritmo backpropagation 
 

O treinamento de uma rede MLP que deve solucionar um determinado problema, de 

forma supervisionada, um algoritmo comumente utilizado é o da retropropagação do erro 

(error backpropagation algorithm). Esse algoritmo propõe uma propagação, para trás, do erro 

calculado na saída da rede, com base na regra de aprendizagem por correção de erro. Essa 

técnica de aprendizagem por retropropagação consiste em dois passos através das diferentes 

camadas da rede: um passo para frente, a propagação, e um passo para trás, a retropropagação. 

O primeiro passo, a propagação, se dá aplicando um conjunto de entradas aos nós sensoriais 

(camada de entrada) e seus efeitos propagados camada por camada, produzindo um conjunto 

de saídas. No segundo passo, a retropropagação, os pesos sinápticos são ajustados de acordo 

com a regra de correção de erro, comparando-se o conjunto de saídas, previamente adquiridas 

no primeiro passo, a uma resposta desejada para aquele conjunto de entradas aplicado na 

propagação. Por fim, o erro é propagado para trás corrigindo-se os pesos sinápticos (Haykin, 

2001). 

Para esclarecer melhor o funcionamento do algoritmo backpropagation, serão mostrados 

os passos necessários para treinar uma rede MLP com os devidos detalhes matemáticos. Para 

esse exemplo, considere uma rede com apenas uma camada de saída e uma camada oculta. 

Propagação adiante: 

Passo 1: Cálculo da função de transferência; 

푣 = 푥 × 푤 + 푏   (3.1)

onde,  

- “x” corresponde às entradas;  

- “w” são os pesos e  

- “b”, o bias do neurônio. 

Passo 2: Cálculo da função de ativação quando ela for linear; 
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휑(푣) = 푣 (3.2)

onde “v” corresponde ao resultado da Equação 3.1. 

Para função tangente sigmóide no neurônio, 
 

푦 = 휑(푣) = tanh(푣) =
1 − 푒푥푝(−푣)
1 + exp	(−푣) (3.3)

Propagação para trás (retropropagação): 

Passo 3: Cálculo do erro na saída; 

푒 = 푑 − 푦        (3.4) 

onde,  

- “d” corresponde ao valor da saída desejada e  

- “y” é a saída do neurônio. 

Passo 4: Cálculo dos gradientes de saída e atualização dos pesos da camada de saída e 

훿 (푛) = 푒.휑 			  (3.5) 

푤 (푛 + 1) = 푤 (푛) + 휂.훿 . 푥 + 훼.푤 (푛 − 1) (3.6) 

onde,  

- 휑′ representa a derivada da função de ativação;  

- 휂 é o coeficiente de aprendizado; 

- 훿  é o gradiente local do neurônio de saída; 

- n é o número da camada e  

- 훼 é o coeficiente de momento. 

Passo 5: Cálculo dos gradientes da camada oculta e atualização dos pesos da camada 

oculta. 

훿 (푛) = 휑 .∑ 훿 .푤 			  (3.7)
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푤 (푛 + 1) = 푤 (푛) + 휂. 훿 .푥 + 훼.푤 (푛 − 1) (3.8)

onde,  

훿  são os gradientes locais nos neurônios da camada de saída; 

- 훿  é o gradiente local do neurônio da camada oculta em que está sendo corrigido o 

peso; 

- n é o número da camada; 

- k é o número do neurônio da camada seguinte e  

- 훼 é o coeficiente de momento. 

Esse procedimento é executado repetidas vezes até que o valor do erro médio quadrático 

esteja abaixo de um limiar desejado para o problema para o qual está sendo treinada a rede ou 

quando atender algum critério de parada (Haykin, 2001). Na seção seguinte, serão abordados 

dois critérios de parada tradicionais na literatura. 

 

3.1.1.1 Modos de treinamento seqüencial e por lote 
 

Para o treinamento de uma rede MLP, são apresentados dados repetidas vezes para a rede 

até que o erro médio quadrado atinja um determinado valor desejado. Quando todo o conjunto 

de dados de treinamento é apresentado à rede, termina o que é chamado de uma época. 

Considera-se uma boa heurística de treinamento quando os dados são aleatoriamente 

apresentados à rede a cada época ocorrida (Haykin, 2001).  

O treinamento backpropagation pode ocorrer de duas formas para um mesmo conjunto 

de treinamento: 

- Treinamento em modo seqüencial 

Esse treinamento opera corrigindo os pesos a cada dado apresentado à rede MLP, 

esse modo é também chamado de modo online, modo padrão ou modo 

estocástico. Nesse processo, a cada propagação para frente realiza-se uma 

retropropagação. Em seguida, torna-se a apresentar um novo dado para realizar tal 

seqüência até que um valor mínimo de erro médio quadrado seja atingido.  
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- Treinamento em modo por lote 

Esse treinamento opera corrigindo os pesos apenas quando todos os dados de 

treinamento são apresentados à rede e com todos os gradientes locais calculados, 

ou seja, corrige os pesos apenas quando termina uma época de treinamento. No 

processo do backpropagation para esse caso, realiza-se apenas o processo de 

propagação para frente até que todos os dados de treinamento sejam apresentados 

à rede. Após isso, se realiza o processo de retropropagação uma vez, o que 

constitui uma época para esse modo de treinamento. Em seguida, o processo 

repete-se por inúmeras épocas até que um valor mínimo para o erro médio 

quadrado seja atingido. 

Para uma determinada época, define-se uma função custo como o erro médio quadrado, 

exibido a seguir na forma composta, 

휀 = ∑ ∑ 푒 (푛)∈    (3.9)

em que a variável 푒  é relativa ao neurônio de saída j, no dado de treinamento n, e a variável 

N representa a quantidade de dados de treinamento. 

Para operação em modo online, o treinamento em modo sequencial é possível, pois 

necessita armazenar menos dados para correção dos pesos. O treinamento sequencial permite 

que os pesos sejam corrigidos a cada dado apresentado à rede. Como os dados são 

apresentados aleatoriamente a cada época, isso torna a busca dos pesos de natureza estocástica 

(Haykin, 2001). 

 

3.1.1.2 Critérios de Parada 

 

É possível demonstrar que o algoritmo de backpropagation atende aos requisitos de erro 

mínimo exigido aos problemas aplicados, mas não existem critérios bem definidos para 

estabilizar o valor dos pesos sinápticos e determinar que a rede convergiu. Há critérios que 

geram bons resultados e com características práticas para encerramento do processo de 

treinamento. 



 16 Fundamentação Teórica 

Supondo que um vetor de peso w* seja um mínimo local ou global, uma condição para 

que o vetor seja um mínimo é que o vetor gradiente da superfície de erro em relação ao vetor 

de pesos w seja zero w=w*. Pode-se formular um critério de convergência razoável para o 

backpropagation, como segue (Kramer & Vincentelli, 1989): 

Considera-se que o algoritmo de retropropagação tenha convergido quando a norma 

Euclidiana do vetor gradiente alcançar um limiar suficientemente pequeno. 

O problema desse critério reside no fato de que, para se obter um treinamento bem 

sucedido, o processo de aprendizagem pode durar muito tempo. 

Considera-se que o algoritmo de retropropagação tenha convergido quando a taxa 

absoluta de variação do erro médio quadrado por época for suficientemente pequena. 

Uma taxa é considerada pequena se estiver no intervalo de 0,1 a 1 por cento por época 

(Haykin, 2001). Valores pequenos, como 0,01 por cento por época, também são utilizados.  

Outro critério de convergência muito usado é o de validação cruzada, que busca 

generalização da rede fazendo-se testes com a rede em intervalos durante o treinamento. 

 

3.1.1.3 Validação Cruzada 
 

É esperado que uma rede possa ser considerada treinada quando aprende o suficiente do 

passado para generalizar o futuro. Nesse contexto, a validação cruzada é uma ferramenta 

estatística que fornece um princípio orientador atraente (Stone, 1978). O primeiro passo se dá 

dividindo o conjunto de dados em conjunto de treinamento e conjunto de teste, de forma 

aleatória. Em seguida, o conjunto de treinamento é subdividido em: 

- Subconjunto de estimação, utilizado para selecionar modelo de rede.  

- Subconjunto de validação, utilizado para testar ou avaliar o modelo. 

O objetivo é validar o modelo com um conjunto de dados diferente daquele usado para 

estimar os parâmetros. Dessa maneira, podemos utilizar o conjunto de treinamento para 

avaliar vários modelos candidatos para, então, escolher o melhor deles (Haykin, 2001). O 

conjunto de teste é utilizado para medir o desempenho de generalização que o modelo 
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selecionado possuir e para que não seja ajustado excessivamente com o subconjunto de 

validação. 

 

3.2  Sistemas Fuzzy 
 

Os sistemas Fuzzy têm a proposta básica de modelar ações a partir do conhecimento de 

um especialista, ao invés de modelar o processo a ser controlado. Os métodos convencionais 

de controle modelam o processo matematicamente. As técnicas de controladores fuzzy se 

iniciaram com os estudos de Mamdani (1974) após tentativas mal sucedidas de sintonizar um 

controlador Proporcional, Integral e Derivativo – PID. 

Um sistema baseado em lógica fuzzy (difusa) é conhecido, dentre outras razões, por ser 

um método capaz de traduzir expressões verbais, imprecisas e qualitativas, comuns no 

cotidiano da linguagem, em valores numéricos. O valor prático de um sistema fuzzy está na 

capacidade de incluir a experiência de um operador humano no controle e na tomada de 

decisões em problemas complexos (Simões & Shaw, 2007). O sistema fuzzy utiliza conceito 

multivalente na manipulação de valores, não utilizando valores bivalentes como ‘0’ ou ‘1’, 

podendo utilizar valores intermediários ou um conjunto de valores, denominados também de 

conjuntos fuzzy. A Figura 3.3 a seguir mostra as etapas básicas de um sistma fuzzy. 

 

Figura 3.3: Etapas de um sistema fuzzy. 

O estágio de fuzzyficação é responsável por normalizar as entradas, identificar a qual ou 

quais conjuntos fuzzy elas pertencem e atribuir o grau de pertinência em cada grupo. Existem 

várias funções de pertinência, mas as mais usuais são as trapezoidais, triangulares e 

gaussianas. 

É necessária a criação de funções de pertinência (conjuntos fuzzy) que serão utilizadas 

tanto na entrada (fuzzyficação) como na saída (defuzzyficação) do controlador. Para isso, 
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devem ser levantadas as variáveis linguísticas que serão utilizadas, as quais devem ser 

divididas em grupos. Devem ser definidos os valores de cada função e o grau de pertinência 

de cada um deles dentro da função. 

Os cálculos relacionando as entradas são feitos a partir da base de regras. Ela é montada 

pelo especialista que tenha o conhecimento empírico e/ou teórico do processo. O especialista 

determina qual ação deve ser realizada para uma determinada entrada (uma variável 

lingüística), mapeando as entradas em uma saída (uma variável lingüística). As regras são 

montadas com as seguintes estruturas: 

Se <premissa> então <conseqüente> 

Se <premissa>  E/OU <premissa>  então <conseqüente> 

A quantidade de regras pode variar de acordo com o processo a ser controlado e o 

número de variáveis de entrada/saída a serem relacionadas, o que aumenta a complexidade da 

elaboração do controlador. As regras devem abranger todas as combinações possíveis de 

entradas e saídas, além de não poder haver regras inconsistentes. 

No estágio de inferência, são analisadas as entradas para gerar um conjunto fuzzy de 

saída com seu grau de pertinência. Dois modelos de controlador são os mais usuais na 

literatura: o método de Mamdani (1974) e o de Takagi & Sugeno (1985). 

No modelo de Mamdani, o sistema de inferência determina o grau de compatibilidade da 

premissa das regras. Esse grau é calculado utilizando a t-norma que utiliza o cálculo min no 

caso de um “E” entre as cláusulas da premissa. 

Em seguida, são definidas quais regras foram ativadas aplicando-se o grau obtido das 

premissas à função de pertinência de saída. Utiliza-se então a t-conorma entre os valores de 

cada regra (o max para o “OU” entre as cláusulas). 

Esse conjunto de saída fuzzy gerado representa as possibilidades de ações de saída 

aceitáveis e cada um com o seu grau de pertinência. Necessita-se gerar uma ação de controle 

real (valor numérico), tarefa realizada pela etapa de defuzzyficação. 

O modelo de Takagi-Sugeno utiliza o método de interpolação, em que cada regra é 

associada a uma função monotônica para gerar uma solução. Essa solução gera uma 

combinação linear das entradas, tratando os parâmetros como constantes. Cada regra tem uma 
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resposta definida para o conjunto de entradas e, em seguida, faz-se uma interpolação por meio 

de uma média ponderada, em que os pesos são os graus de pertinência das entradas em cada 

regra. 

O estágio de defuzzyficação existe apenas em controladores baseados no modelo 

proposto por Mamdani. Ele é utilizado para gerar uma resposta com valor numérico único, a 

partir dos possíveis valores contidos no conjunto fuzzy para gerar a ação de controle. Alguns 

métodos bastante utilizados são descritos a seguir: 

- Centro de área: calcula o centro da área do conjunto gerado no estágio de inferência 

e determina sua projeção sobre o eixo x, que será o valor de saída de controle. É 

necessário o cálculo da área do conjunto de saída, colocado como uma desvantagem, 

considerando o custo computacional envolvido. 

- Critério dos máximos: procura-se o valor máximo do conjunto, aquele com maior 

grau de similaridade das regras que compõem esse conjunto. A sua projeção sobre o 

eixo x será a saída do estágio de defuzzyficação. Deve ser adotado quando só houver 

um máximo. 

- Média dos máximos: calcula-se a média aritmética de todos os valores máximos do 

conjunto e é utilizado em substituição ao critério dos máximos quando há mais de 

um máximo na função. 

Ressalta-se que as principais diferenças entre os métodos de Mamdani e Takagi-Sugeno 

são: 

- O método Mamdani trabalha com regras de inferência fuzzy em que as premissas e 

os conseqüentes são conjuntos linguísticos fuzzy. 

- Já o método de Sugeno trabalha com premissas similares ao método Mamdani 

(variáveis lingüísticas) e os conseqüentes são determinados por equações 

paramétricas. 

- Nos dois métodos, haverá aumento da complexidade na criação de regras e na 

combinação entre as entradas, caso estas aumentem significativamente. 
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3.2.1 Sistema Fuzzy Paramétrico 
 

O sistema fuzzy paramétrico é similar ao sistema baseado em regras, sendo que utiliza 

formas paramétricas das regras (equações) (Simões & Shaw, 2007). Segue o exemplo:  

푺푬	s = S 	푬	s = S 푬푵푻Ã푶	v = a + a s + a s ⋯ a s       (3.10)

onde si é uma variável de entrada, S2
i é uma função de pertinência lingüística fuzzy, o 

conjunto de coeficiente aj
i é o conjunto de parâmetros a ser identificado, o parâmetro “i” é o 

indicador de qual o número da regra, não sendo expoente calculado. Essa abordagem combina 

uma descrição global baseada em regras de aproximações lineares locais por meio de um 

modelo de regressão linear correspondente ao modelo linear de entrada e saída que se usaria 

para descrever o sistema localmente. Considera-se como uma abordagem híbrida combinando 

o método fuzzy baseado em regras com um método matemático (Simões & Shaw, 2007). 

A definição dos coeficientes aj
i é feita através de processo de otimização ou treino, as 

redes neurais podem ser usadas para realizar essa tarefa, como será discutido na próxima 

seção e é o modelo híbrido utilizado na implementação feita neste trabalho.  

 

3.3  Sistema Fuzzy Neural utilizando método Takagi-Hayashi 
 

Em sistemas fuzzy que empregam mais de três ou quatro variáveis, torna-se complexa a 

construção de regras se/então, sendo desejável que essas regras possam ser extraídas 

automaticamente utilizando os dados do sistema físico que está sendo modelado. Com isso, 

foi proposta na literatura uma abordagem para a indução e sintonização de regras fuzzy, 

conhecida como neural-network-driven fuzzy reasoning ou como método Takagi-Hayashi (T–

H) (Tsoukalas & Uhrig, 1997). 

O método Takagi-Hayashi (FNN T–H) usa aprendizagem das redes neurais artificiais a 

fim de extrair as regras de um controlador fuzzy, especificamente o método backpropagation. 

As redes neurais artificiais após o treinamento também são usadas para lidar com as equações 

paramétricas do controlador fuzzy. Para entender como o método FNN T–H funciona, 

considerando a situação mostrada na figura 3.4, onde temos um espaço de dados de duas 

variáveis x1 e x2 (poderiam ser as medições de dois sensores, por exemplo), o conhecimento 

do objetivo ou da saída desejada, e o particionamento não linear deste espaço em três regiões. 
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Essas regiões correspondem a três regras fuzzy se/então. As regras identificadas R1, R2 e R3 

são a diversidade de Sugeno (Tsoukalas & Uhrig, 1997), que corresponde ao conseqüente e 

representa o mapeamento funcional das variáveis das premissas, com o mapeamento sendo 

feito pelo especialista, a rede neural treinada. O método T–H consiste em três partes maiores: 

 Parte 1: particionar o controle ou a hipersuperfície de decisão em um número de 

regras. 

 Parte 2: identificar os valores das premissas das regras das funções de pertinência. 

 Parte 3: identificar os valores dos conseqüentes das funções de pertinência. 

A parte 1 determina o número de regras através de um processo de clusterização sobre os 

dados de entrada disponíveis no problema. Define-se então a quantidade de regras existentes. 

A parte 2 emprega rede neural MLP para extrair as premissas de cada função de pertinência, 

rede essa treinada para classificar em qual cluster (regra) uma determinada entrada pertence. 

O método T–H combina todas as variáveis (x1 e x2, por exemplo) nas funções de pertinência e 

é baseada em uma função arbitrária contínua, equivalente a uma rede MLP com até uma 

camada oculta. Na literatura já foi mostrada equivalência entre funções contínuas, redes 

neurais, controladores fuzzy e sistemas fuzzy expert discretos, e mostrou-se como construir 

redes neurais híbridas numericamente idênticas a controladores fuzzy ou a sistemas fuzzy 

expert discretos (Tsoukalas & Uhrig, 1997). A parte 3 do método determina os conseqüentes 

das regras utilizando redes MLP com treinamento supervisionado, sendo utilizada uma rede 

para cada regra gerada (o treinamento é supervisionado pelos dados de treinamento e o 

controle do valor para cada regra, como na parte 2). 

 

Figura 3.4: Esquemático do método Takagi-Hayashi para extrair regras. 
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O sistema fuzzy neural utilizando método Takagi-Hayashi implementado neste trabalho e 

chamado aqui de FNN T–H pode ser visto como um sistema fuzzy baseado em regras 

paramétricas com as equações definidas a partir do treinamento de redes neurais do tipo MLP 

(Tsoukalas & Uhrig, 1997) (Simões & Shaw, 2007). 

Como já discutido anteriormente, os sistemas fuzzy baseados em equações paramétricas 

são formados por um conjunto de funções de pertinência (premissas) definidas por equações, 

ao invés de regras lingüísticas e, um conjunto de conseqüentes, dessa vez definidos por 

equações paramétricas também, ambas as equações são dependentes de valores de entrada do 

sistema. A complexidade do sistema fuzzy baseado em equações paramétricas está na própria 

definição das variáveis livres dessas equações paramétricas, que podem aumentar 

significativamente dependendo da quantidade de funções de pertinência e conseqüentes no 

sistema (Tsoukalas & Uhrig, 1997). 

A motivação para o uso dessa rede no trabalho proposto reside em que a partir do 

treinamento de redes neurais do tipo Multilayer Perceptron – MLP pode-se definir, 

automaticamente, inúmeras equações paramétricas das funções de pertinência e dos 

conseqüentes fuzzy em sistemas com controladores fuzzy paramétricos. Essa característica 

simplifica o aumento da complexidade dos sistemas fuzzy paramétricos quando eles possuem 

muitas equações a serem definidas (variáveis livres) (Simões & Shaw, 2007).  

Em uma FNN T–H estão presentes dois tipos de rede neural Multilayer Perceptron – 

MLP: a primeira é uma estrutura neural para o arranjo das funções de pertinência da FNN T–

H, uma rede com apenas uma camada oculta e uma camada de saída com função de ativação 

sigmoidal nos neurônios, estrutura chamada de “SIG MLP” no decorrer deste trabalho e atua 

como classificador de padrões; a segunda é uma estrutura neural para determinar os 

consequentes paramétricos de uma FNN T–H, composta por uma rede neural com uma 

camada oculta, com função de ativação tangente sigmoide nos seus neurônios e função de 

ativação linear pura na camada de saída, chamada de “LINEAR MLP” no decorrer deste 

trabalho, essa última atua como interpolador (Tsoukalas & Uhrig, 1997) (Simões & Shaw, 

2007).  

Na figura 3.5 visualiza-se uma FNN T–H com duas entradas e uma saída. Nesse exemplo 

são utilizadas uma estrutura SIG MLP para o arranjo de premissas e três estruturas LINEAR 

MLP para determinar os conseqüentes. Para combinar o arranjo das premissas é necessário 

um conjunto de neurônios multiplicadores, eles são usados para calcular a ponderação entre 
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premissas e conseqüentes. Ao final são necessários outro somador e um divisor para realizar a 

média ponderada na saída.  

  

Figura 3.5: Arquitetura da FNN T–H. 

Os multiplicadores presentes na arquitetura FNN T–H e mostrado na figura 3.5 podem 

ser substituídos e calculados através de uma t-norma (seção 3.3.2 dedicada a esse tema), para 

esse caso podem ser utilizadas portas lógicas do tipo 'e' e a divisão não será mais necessária. 

Como a rede SIG MLP é uma classificadora de padrões, ou seja, sempre terá em sua saída um 

vetor com apenas valor '1' e com todos os outros valores de saída '0', implicando que a soma 

desses valores corresponderá sempre a '1' e o valor do denominador da divisão será sempre '1', 

o número neutro da operação de divisão, sendo possível eliminar o bloco divisor.  

O operador lógico 'e' faz a ligação lógica entre as saídas da rede SIG MLP com a saída de 

cada rede MLP LINEAR bit a bit. Como cada saída da rede MLP SIG será sempre composta 

por valores '0' ou valor '1', portanto, a porta 'e' irá atuar como um filtro passa tudo, ou como 

filtro passa nada. 

As portas lógicas 'e' que realizam a t-norma é representada na figura 3.6 e a arquitetura 

fica reduzida como segue. 
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Figura 3.6: Arquitetura da FNN T–H com portas lógicas e. 

 
3.3.1 Treinamento de redes fuzzy neurais do tipo FNN T–H 

 

O treinamento segundo o método Takagi Hayashi ocorre da seguinte forma: 

Passo 1:  Os dados de treinamento são clusterizados em r grupos (clusters): R1, R2,..., Rs
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iguais a r, a quantidade de regras é definida utilizando um método de clusterização e que 
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As saídas da rede SIG MLP para uma determinada entrada xi são rotuladas em grupos 

(clusters) e são os valores das funções de pertinência de xi para cada antecedente Rs (cada 

grupo clusterizado). Observa-se que a rede SIG MLP terá função similar a um clusterizador 

de entradas, indicando a qual grupo de dados esse pertence (R1, R2,..., Rs). 

Passo 3: As redes LINEAR MLP são treinadas para identificar a parte dos consequentes 
das regras. As entradas são {xil

s,...xim
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Passo 4:  O valor de saída final y é calculado fazendo-se o somatório ponderado dos 

pesos das saída das redes LINEAR MLP.: 

푦 =
∑ 휇 (푥 ). {푢 (푥 )}

∑ 휇 (푥 ) 	푖 = 1,2 … 푛  (3.12)

onde us(xi) é o cálculo das saídas das redes LINEAR MLP e A
s (xi) é o cálculo das saídas da 

rede SIG MLP.  

O termo A
s (xi) da Equação 3.12, corresponde à saída da rede de SIG MLP, o qual é uma 

rede de classificadora de padrões MLP terá sempre um vetor de saídas A
s (xi) com apenas um 

valor de saída igual '1' e o restante das saídas igual a '0', por isso, o somatório do vetor A
s (xi) 

das saídas  presente no denominador na equação 3.12 será sempre o '1', o número de neutro na 

operação de divisão. Por este motivo, não é utilizado um bloco de divisor e, portanto, foi 

retirado da representação da Figura 3.6. 

 

3.3.2 T-norma 
 

Seguindo Terano et al. (1994), a t-norma pode ser pensada como a extensão do operador 

fuzzy "e" (interseção). A t-norma é uma função de dois lugares T: [0,1] X [0,1] satisfazendo 

os quatro axiomas seguintes: 

푥푇1 = 푥, 푥푇0 = 0						∀푥 ∈ [0,1],                  (3.13) 

푥 푇푥 = 푥 푇푥 							∀푥 , 푥 ∈ [0,1],                  (3.14) 

푥 푇(푥 푇푥 ) = (푥 푇푥 )푇푥 						∀푥 , 푥 ,푥 ∈ [0,1],                (3.15) 

푖푓	푥 ≤ 푥 , 푡ℎ푒푛	푥 푇푥 ≤ 푥 푇푥 )						∀푥 ,푥 ,푥 [0,1].               (3.16) 

O axioma A-1 é uma condição de contorno referindo-se à função crisp "e"; os axiomas 

A-2 e A-3 são as leis comutativa e associativa; o axioma A-4 exige a preservação da ordem e 

garante que a ordem de avaliação não pode ser mantida na terceira avaliação.  

O produto produzido por uma operação lógica min é uma operação t-norma 

representativa. 
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푥 푇푥 = 푥 ∧ 푥 							∀푥 ,푥 ∈ [0,1].                 (3.17) 

A operação lógica corresponde à intersecção de conjuntos fuzzy. Os tipos mais 

importantes de operações que a t-norma pode produzir para a área fuzzy é o produto 

algébrico, o produto limitado e o produto drástico definidos como se segue. 

푥 ⋅ 푥 = 푥 푥                     (3.18) 

푥 ⊗ 푥 = 푥 + 푥 − 1                   (3.19) 

푥 ∧̇ 푥 = 							
푥 		푠푒			푥 = 1
푥 		푠푒			푥 = 1

0	푐푎푠표	푐표푛푡푟á푟푖표
                  (3.20) 

A t-norma pode produzir um número infinito de outras operações que podem ser 

colocadas em ordem entre o produto drástico e o produto lógico. 
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Capítulo 4  

Arquitetura Proposta 
 

 

 

Para alcançar o objetivo proposto de embarcar um sistema fuzzy neural com treinamento 

paralelo e serial online, a metodologia do sistema será explicada em duas etapas principais: a 

primeira trata da arquitetura proposta de treinamento em modo paralelo e em modo serial 

neste capítulo; a segunda etapa discursa sobre os detalhes da implementação da arquitetura 

proposta no capítulo seguinte.  

 

4.1  Arquitetura da Rede FNN T–H modular em hardware 
 

Na arquitetura da FNN T–H em hardware, foram necessários desenvolver estruturas de 

redes MLP com topologias diferentes para compor a rede. Essas estruturas são chamadas aqui 

de SIG MLP e LINEAR MLP, cada uma exerce uma função específica no sistema fuzzy 

neural FNN – T–H aqui proposto. Primeiramente, vamos tratar da arquitetura do neurônio, 

mostrada na figura 4.1 e descrita em nível de transferência entre registradores (Register 

Transfer Level design - RTL). 

 

Figura 4.1: Descrição RTL do bloco Neurônio. 
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A figura 4.1 exibe a descrição RTL do bloco neurônio dividido em 2 partes, os blocos 

NET e FNET, o primeiro calcula a função de transferência do neurônio. O bloco FNET 

realiza o processamento da função de ativação através de uma tabela do tipo Lookup Table – 

LUT. A seguir será tratada a metodologia utilizada para o cálculo da função de ativação. 

O cálculo da função de ativação tangente sigmóide e sigmóide em hardware é conseguido 

usando uma tabela LUT que armazena coeficientes angulares e lineares que são usados em 

sua saída para o cálculo da equação da reta correspondente ao intervalo da função de ativação 

que se deseja calcular. A razão para a escolha de uma LUT para processar a função tangente 

sigmóide está relacionada com a economia de recursos. Uma vez que é feita uma 

discretização, um erro nos valores obtidos como uma resposta pode ser claramente visto. Para 

compensá-los e considerá-los no programa desenvolvido, a função de ativação aplicada não 

seria uma função matemática, mas sim uma tabela com 21 pontos, em que os valores são 

previamente definidos. 

Para determinar os valores da LUT, a solução adotada representa a função por meio de 

um conjunto de pontos interpolados linearmente, de modo que a diferença entre a curva da 

função e a curva interpolada por pontos seja mínima. A figura 4.2 mostra o exemplo de 

interpolação e o cálculo de erro. Para este fim, uma técnica de inteligência computacional 

conhecido como algoritmo genético foi usado (Silva et al, 2006), onde cada indivíduo 

representa um conjunto de diferentes pontos do interpolador, minimizando o erro médio 

quadrático. 
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Figura 4.2. Cálculo do erro entre dois pontos de duas curvas. 

 

Após a execução do algoritmo genético, são obtidos 21 pontos para a LUT. Estes pontos 

são usados para executar aproximações lineares de cada intervalo de tempo entre dois pontos 

consecutivos da tabela. Os coeficientes lineares e angulares de cada intervalo são 

armazenados nas tabelas da unidade da LUT. 

O procedimento para calcular o valor do bloco de saída da FNET é o seguinte: um 

endereço comum para as duas tabelas da LUT é determinado a partir do valor de saída do 

bloco NET, estas tabelas armazenam os coeficientes lineares e angulares correspondentes do 

segmento de reta a ser calculada para gerar o sinal de saída a partir de interpolação. 

A topologia da rede SIG MLP em um sistema FNNT–H é definida durante o treinamento, 

que requer agrupamento dos dados de entrada, como explicado no capítulo 3.3. Lembrando 

que a característica que define essa estrutura MLP é que todos os neurônios possuam função 

de ativação do tipo tangente sigmóide e essa rede atuará como classificador de padrões 

(Tsoukalas & Uhrig, 1997). A figura 4.3 exibe a estrutura da SIG MLP implementada em 

hardware, que segue o modelo descrito anteriormente na figura 3.2. 

zoom 
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Figura 4.3: Estrutura da SIG MLP. 

 

Na estrutura LINEAR MLP foram utilizados os neurônios artificiais descritos em 

hardware e seguindo o modelo proposto para a estrutura SIG MLP, porém, sem a utilização 

de função de ativação nos neurônios da camada de saída, para atuar como interpolador, 

seguindo equação 3.2 supracitada.  Os neurônios da camada oculta utilizam função tangente 

sigmóide. A figura 4.4 exibe a estrutura da rede LINEAR MLP. 

  

 

Figura 4.4: Estrutura da LINEAR MLP. 
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4.2 Arquitetura do algoritmo backpropagation para implementação de forma paralela 
para sistemas FNN T–H em hardware 

 

Como descritos no capítulo 3.3, o treinamento de sistemas FNN T–H é feito utilizando 

treinamento de redes MLP. Para realizar o treinamento de forma paralela em hardware são 

necessários blocos funcionais para os cálculos de erro e dos diversos gradientes locais para 

ajustar os pesos sinápticos de todos os neurônios envolvidos. É necessário um bloco 

calculador de erro para cada neurônio de saída, cada um calculará o erro de sua respectiva 

saída e verificará a necessidade de atualizar os pesos, esse bloco será chamado de CALC 

ERRO. Para cada neurônio da camada de saída será necessário um bloco chamado 

ATUALIZADOR SAÍDA, que calcula o gradiente local de cada neurônio desta camada e 

atualiza seus pesos. Para cada neurônio da camada oculta é necessário um bloco chamado 

ATUALIZADOR OCULTA, que calcula o gradiente local de cada neurônio da camada oculta 

e atualiza seus pesos.   

A figura 4.5 exibe o diagrama de blocos de uma rede MLP, como as que uma FNN T–H 

possui, com os blocos necessários ao treinamento que estão devidamente interligados no 

desenho. O exemplo contém uma rede MLP genérica que pode conter n neurônios na camada 

oculta e n neurônios na camada de saída. Observa-se que as setas com linhas contínuas 

determinam o fluxo dos dados durante o processo de propagação adiante da rede MLP 

(processamento dos neurônios pelos blocos Neurônio de cada camada). Já as setas com linhas 

tracejadas denotam o fluxo de dados no momento da retropropagação e conseqüente correção 

dos erros (tarefas realizadas pelos blocos CALC ERRO, ATUALIZADOR SAÍDA e 

ATUALIZADO OCULTA).  
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Figura 4.5: Diagrama de blocos da rede MLP com os blocos para treinamento paralelo. 

 

4.2.1 Estrutura e funcionamento do bloco CALC ERRO 
 

O bloco comparador de erro é chamado de bloco CALC ERRO e tem a função de 

calcular o erro em uma determinada saída da rede MLP. A figura 4.6 exibe o diagrama RTL 

desse bloco. Seu funcionamento dá-se da seguinte forma: o valor desejado para a saída 

guardado em uma memória é subtraído da saída y e, em seguida, entra no bloco INC, que tem 

a função de incrementar os erros e fazer a média ciclicamente. Com isso, o bloco CALC 

ERRO terá sua saída e nula quando não houver necessidade de treinamento e a rede deve 

processar apenas adiante, sem correção de erros. Quando o valor de m for diferente de zero e 

dentro de um limiar mínimo de média pré-determinado, significa que o erro poderá ser 

propagado e corrigido nos pesos e o sistema passa a processar a rede adiante e para trás, ou 

seja, propagação adiante e retropropagação para correção do erro, respectivamente. 
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Figura 4.6: Descrição RTL do bloco CALC ERRO. 

 

Esse componente calcula o erro de treinamento local em cada saída da rede e também é 

utilizado para calcular o erro médio de validação durante o treinamento, utiliza-se um 

componente chamado INC adicionalmente para calcular o erro médio. O bloco INC utiliza-se 

de um somador e um comparador para realizar sua tarefa, a divisão é feita por deslocamento 

de bits na saída do somador do bloco INC.  

 

4.2.2 Estrutura e funcionamento do bloco ATUALIZADOR SAÍDA 
 

Esse bloco tem por função calcular o gradiente local de cada neurônio da camada de 

saída e corrigir os pesos desse mesmo neurônio em que será acoplado, seguindo os cálculos 

tratados na seção 3.1. Para cada neurônio da camada de saída se faz necessário a utilização de 

um bloco ATUALIZADOR SAÍDA para corrigir seus pesos e manter o paralelismo em cada 

camada durante a retropropagação.  

Internamente, o bloco é dividido em três subcomponentes que podem ser visualizados na 

figura 4.7: o primeiro, chamado de componente “tansig”, o qual calculará a derivada da 

função de ativação do respectivo neurônio acoplado no valor da sua saída, correspondendo ao 

cálculo da equação 4.1. O componente “gradient” calcula o produto do erro calculado no 

bloco CALC ERRO com a derivada da função de ativação, de acordo com a equação 3.5 

supracitada. Por fim, o componente “atualizador” realiza a atualização dos pesos do neurônio 

a que foi acoplado, seguindo a equação 3.6 anteriormente citada. Observa-se na figura 4.8 que 

o componente “atualizador” mantém o paralelismo na atualização dos pesos das entradas e do 
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bias, calculando-os simultaneamente. No bloco atualizador é feita também a adição do 

momento no algoritmo backpropagation. 

휑 =
1
푎 . (푎 − 푦). (푦 + 푎) (4.1)

  

Figura 4.7: Descrição RTL do bloco ATUALIZADOR SAÍDA. 

 

4.2.3 Estrutura e funcionamento do bloco ATUALIZADOR OCULTA 
 

O funcionamento desse bloco é similar ao do bloco ATUALIZADOR SAÍDA, com 

diferença apenas no subcomponente “gradient”, pois na estrutura para atualização dos pesos 

de neurônios da camada oculta o cálculo do gradiente local é diferente, seguindo o cálculo da 

equação 3.7 supracitada. Para isso, é necessário que o componente “gradient” receba os pesos 

e os gradientes locais dos neurônios de saída conectados a esse neurônio. Pode-se observar na 

figura 4.8 que os sinais recebidos pelo componente “gradient” são os gradiente locais dos 
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neurônios de saída identificados por 훿 ,  훿  e 훿 , e os pesos identificados por 푤 , 푤  e 

푤 . 

 

Figura 4.8: Descrição RTL do bloco HIDDEN REFRESHER. 

 

4.3 Arquitetura do algoritmo backpropagation para implementação de forma serial 
para sistemas FNN T–H em Hardware  

 

A proposição de realizar o algoritmo backpropagation em hardware de forma serializada 

tem por objetivo reutilizar os blocos ATUALIZADOR SAÍDA e ATUALIZADOR OCULTA 

e, conseqüentemente, reduzir a área utilizada de hardware em comparação ao sistema paralelo 

desenvolvido. Para isso, o funcionamento geral do sistema se dará da seguinte forma: a rede 

MLP propagará adiante da mesma forma realizada no treinamento em paralelo e utilizando os 

mesmos tipos de neurônios; para a retropropagação, momento de correção dos pesos, é 

necessário apenas um bloco ATUALIZADOR SAÍDA para todos os neurônios da camada de 

saída e um bloco ATUALIZADOR OCULTA para todos os neurônios de uma camada oculta; 

para coordenar essas correções de pesos em múltiplos neurônios e utilizando apenas um bloco 
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corretor, foi desenvolvido um controlador para tal intuito, que controlará a correção dos pesos 

de cada neurônio de forma independente e multiplexará os blocos ATUALIZADOR SAÍDA e 

ATUALIZADOR OCULTA (apenas um para cada camada), de modo a corrigir os pesos da 

camada de saída e oculta, respectivamente, neurônio a neurônio. 

A figura 4.9 exibe o diagrama de blocos que descreve o funcionamento do sistema de 

treinamento de forma serializada. Nesse diagrama é possível perceber que o processamento da 

rede MLP adiante ocorre da mesma maneira, de forma paralela (sinais destacados em azul 

com linhas contínuas). Já a retropropagação ocorre de maneira serializada ou multiplexada 

(sinais indicados por linhas tracejadas vermelhas). Pode-se observar o uso de mux e demux na 

arquitetura, necessários para fazer a troca de conexões entre neurônios e os blocos 

ATUALIZADOR SAÍDA (caso da camada de saída) e ATUALIZADOR OCULTA (caso da 

camada oculta). 

 

Figura 4.9: Diagrama de blocos do sistema com treinamento serial. 

A correção do peso ocorrerá da seguinte forma na camada de saída: primeiro os blocos 

CALC ERRO calculam o erro em cada saída; em seguida o controlador configura os 
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multiplexadores conectados ao bloco ATUALIZADOR SAÍDA para receberem dados vindos 

do neurônio 1 desta camada e do CALC ERRO 1; o mesmo ocorre com o demultiplexador, 

que receberá os pesos corrigidos do bloco ATUALIZADOR SAÍDA e enviará para o 

neurônio 1; após corrigir os pesos do neurônio 1 faz-se a configuração dos multiplexadores e 

demultiplexadores para direcionarem os sinais para receber e enviar dados para o neurônio 2, 

respectivamente; em seguida são corrigidos os pesos do neurônio 2 utilizando o bloco 

ATUALIZADOR SAÍDA já devidamente conectado. 

A correção do peso ocorre da seguinte forma na camada oculta: primeiro o controlador 

configura os multiplexadores conectados ao bloco ATUALIZADOR OCULTA para 

receberem dados vindos do neurônio 1 desta camada e do gradiente local vindos do bloco 

ATUALIZADOR SAÍDA (camada de saída); o mesmo ocorre com o demultiplexador, que 

receberá os pesos corrigidos do bloco ATUALIZADOR OCULTA e enviará para o neurônio 

1; após corrigir os pesos do neurônio 1 faz-se a configuração dos multiplexadores e 

demultiplexadores para direcionarem os sinais para receber e enviar dados para o neurônio 2, 

respectivamente; em seguida são corrigidos os pesos do neurônio 2 utilizando o bloco 

ATUALIZADOR OCULTA já devidamente conectado. 

 

4.4 Equações Formalizadas para Cálculo da Quantidade de Ciclos Ocorridos e da 
Quantidade de Elementos Lógicos (LES) e a Escalabilidade da Arquitetura 

 

Para o caso do treinamento paralelo do sistema FNN T–H proposto, o calculo do número 

de ciclos ocorridos para realizar uma época de treinamento baseia-se no número de camadas 

ocultas presentes na maior rede MLP interna ao sistema FNN T–H. De posse desse valor, 

deve-se calcular a equação 4.1: 

푁º푐푖푐푙표푠 = 4 ∗ 푁퐶푂 + 8 (4.1)

onde,  

- NCO corresponde número de camadas ocultas da maior rede MLP interna ao sistema 

FNN T–H em questão; 

- A constante 4 corresponde a quantidade de ciclos necessária para executar uma camada 

oculta e 
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- A constante 8 são os ciclos para executar a outras etapas da rede FNN T–H, como a 

camada de saída, correção do erro e sincronização. 

A escalabilidade da arquitetura em relação aos ciclos para a arquitetura com o 

treinamento feito de forma paralela é diretamente proporcional ao número de camadas ocultas 

NCO, a evolução da quantidade de ciclos em função de NCO é mostrada na figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Escalabilidade x ciclos (em função de NCO). 

 

Para o caso do treinamento serial do sistema FNN T–H proposto, o calculo do número de 

ciclos ocorridos para realizar uma época de treinamento não se baseia só na quantidade de 

camadas ocultas. A equação para calcular a quantidade desses ciclos utiliza como parâmetros 

o número de camadas ocultas e a quantidade de neurônios na camada de saída e nas camadas 

ocultas presentes na rede MLP com mais neurônios na topologia da FNN T–H. De posse 

desses parâmetros, deve-se calcular a equação 4.2:  

푁º푐푖푐푙표푠 = ∑ (7 ∗ 푁푁퐶푂 + 1) + 7 ∗ 푁푁퐶푆 + 5  (4.2)

onde,  

- NCO corresponde ao número de camadas ocultas da rede MLP interna ao sistema FNN 

T–H que tenha maior número de neurônios; 

- NNCOi é o número de neurônios presentes na camada oculta “i”; 

- NNCS é o número de neurônios presente na camada de saída dessa rede; 
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- A constante 7 corresponde a quantidade de ciclos necessária para executar uma camada 

oculta ou camada de saída com um neurônio apenas e 

- As constantes 5 e 1 são os ciclos para executar a outras etapas da rede FNN T–H, como 

a correção do erro e sincronização. 

A escalabilidade da arquitetura em relação aos ciclos para a arquitetura com o 

treinamento feito de forma serial é diretamente proporcional ao número de neurônios na maior 

camada oculta NNCO e ao número de neurônios na camada de saída NNCS, a evolução da 

quantidade de ciclos em função de NNCO e NNCS é mostrada na figura 4.11 (curva em azul). 

A evolução da quantidade de ciclos em função apenas de NNCO também é mostrada na 

mesma figura 4.11 (curva em vermelho), mostrando que a variável NNCO tem maior 

influência na evolução de ciclos que NNCS, esse último foi fixado em 5 neurônios.  

 

Figura 4.11: Escalabilidade x ciclos (em função de NNCO e NNCS). 

 

Para calcular a quantidade de elementos lógicos (LE) utilizados para qualquer topologia 

de FNN T–H desejada, com treinamento online paralelo, precisa-se da informação da 

quantidade de neurônios de camada oculta e de camada de saída que receberão treinamento 

online e quantos não receberão. De posse desses parâmetros, deve-se calcular a seguinte 

equação 4.3: 

푁º퐿퐸푆 = 6083 ∗ 푁푁퐶푂푡 + 5063 ∗ 푁푁퐶푆푡 + 560 ∗ (푁푁퐶푂푠푡 + 푁푁퐶푆푠푡) +푁푁퐶푆푡 ∗ 	133 + 52	 (4.3) 

onde,  
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- NNCOt corresponde ao número de neurônios de todas as camadas ocultas que terão 

treinamento online;  

- NNCOst corresponde ao número de neurônios de todas as camadas ocultas que não 

terão treinamento online; 

- NNCSt é a quantidade de neurônios de todas as camada de saída que terão treinamento 

online;  

- NNCSst representa a quantidade de neurônios de todas as camada de saída que não terão 

treinamento online;  

- A constante 6083 corresponde a quantidade de elementos lógicos contidos em um 

neurônio com seu atualizador na camada de oculta;  

- A constante 5063 corresponde a quantidade de elementos lógicos contidos em um 

neurônio com seu atualizador na camada de saída;  

- A constante 560 corresponde a quantidade de elementos lógicos contidos em um 

neurônio com função de ativação tangente sigmóide e sem atualizador na camada de ou 

camada oculta e 

- As constantes 133 e 52 correspondem as quantidades de elementos lógicos necessárias a 

implementação do restante dos componentes da arquitetura, como o controlador e 

registradores para sincronização. 

A escalabilidade da arquitetura em relação a área utilizada em hardware (elementos 

lógicos) para a arquitetura com o treinamento feito de forma paralela é diretamente 

proporcional ao número de neurônios nas camadas ocultas que receberão treinamento NNCOt, 

ao número de neurônios nas camadas de saída que receberão treinamento NNCSt e ao restante 

dos neurônios que não receberão treinamento NNCOst e NNCSst, a evolução da quantidade de 

elementos lógicos utilizados em função dessas variáveis é mostrada na figura 4.12 (curva em 

azul). A evolução da quantidade de elementos lógicos em função apenas de NNCOt e NNCSt 

também é mostrada na mesma figura 4.12 (curva em vermelho), mostrando que as variáveis 

NNCOt e NNCSt exercem maior influência na evolução da quantidade de elementos lógicos 

utilizados do que NNCOst e NNCSst, essas últimas variáveis foram fixadas em 5 neurônios 

cada.  
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Figura 4.12: Evolução do uso de Elementos lógicos. 

 

Para calcular a quantidade de elementos lógicos (LE) utilizados para qualquer topologia 

de FNN T–H desejada, com treinamento online serial, precisa-se da informação da quantidade 

de neurônios em toda arquitetura e do número de camadas ocultas e/ou de saída que terão 

treinamento. De posse desses parâmetros, deve-se calcular a seguinte equação 4.4: 

푁º퐿퐸푆 = 5523 ∗ 푁퐶푂푡 + 4503 ∗ 푁퐶푆푡 + 560 ∗ (푁푁퐶푂 + 푁푁퐶푆) +푁푁퐶푆푡 ∗ 133 + 52 (4.4)

onde,  

- NCOt corresponde ao número de camadas ocultas que terão treinamento online;  

- NCSt corresponde ao número de camadas de saída que terão treinamento online;  

- NNCO é número de neurônios presentes em camadas ocultas em todo sistema; 

- NNCS é número de neurônios presentes em camadas de saída em todo sistema;  

- NNCSt é a quantidade de neurônios de todas as camada de saída que terão treinamento 

online;  

- A constante 5523 corresponde a quantidade de elementos lógicos contidos em uma 

camada oculta com apenas um neurônio com o atualizador da camada de oculta;  

- A constante 4503 corresponde a quantidade de elementos lógicos contidos em uma 

camada de saída com apenas um neurônio com o atualizador da camada de saída; 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

1 44 87 13
0

17
3

21
6

25
9

30
2

34
5

38
8

43
1

47
4

El
em

en
to

s L
óg

ic
os

Quantidade de Neurônios

Evolução do uso de Elementos Lógicos

Dependente de 
NNCOt, NNCSt, 
NNCOst e NNCSst

Dependente apenas de 
NNCOt e NNCSt



 42 Arquitetura Proposta 

- A constante 560 corresponde a quantidade de elementos lógicos contidos em um 

neurônio com função de ativação tangente sigmóide e sem atualizador na camada de ou 

camada oculta e  

- As constantes 133 e 52 correspondem as quantidades de elementos lógicos necessárias a 

implementação do restante dos componentes da arquitetura, como o controlador e 

registradores para sincronização. 

A escalabilidade da arquitetura em relação a área utilizada em hardware para a 

arquitetura com o treinamento feito de forma serial é diretamente proporcional ao número de 

camadas ocultas e de saída que receberão treinamento NCOt e NCSt, ao número de neurônios 

total na arquitetura (NNCO e NNCS) e ao número de neurônios de camada de saída que 

receberão treinamento NNCSt, a evolução da quantidade de elementos lógicos utilizados em 

função dessas variáveis é mostrada na figura 4.13 (curva em azul). A evolução da quantidade 

elementos lógicos em função apenas de NCOt e NCSt também é mostrada na mesma figura 

4.13 (curva em vermelho), mostrando que as variáveis NCOt e NCSt exercem maior 

influência na evolução da quantidade de elementos lógicos utilizados do que NNCO, NNCS e 

NNCSt, essas últimas variáveis foram fixadas em 5 neurônios cada.  

 

Figura 4.13: Evolução do uso de Elementos lógicos. 
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4.5 Pipeline de 5 Estágios Aplicados ao Controlador do Treinamento em Modo 
Paralelo 

 

A técnica de pipeline foi aplicada para melhorar o desempenho da arquitetura proposta 

com treinamento de forma paralela em regime permanente. Na implementação proposta, são 

utilizados registradores internos que coordenam o fluxo de dados, são adicionados 

registradores suficiente para que a rede possa executar até 5 dados ao mesmo tempo em sua 

arquitetura, o que configura um registrador na saída de cada neurônio, de cada atualizado e 

dos calculadores de erro.  

A figura 4.14 mostra quais ações o pipeline executa ao mesmo tempo em regime 

permanente. A figura 4.5 anteriormente citada mostra como cada camada é processada e 

memorizada simultaneamente durante a execução para frente da rede e, ao mesmo tempo, o 

passo de retropropagação é processado para retornar os resultados a partir dos dados 

anteriormente processados pela execução adiante, tendo em vista que cada neurônio e 

atualizador possuir registrador na saída e na entrada para sincronizar o pipeline. Podemos ver 

o pipeline de 5 estágios, onde 3 estágios fazem parte do processamento adiante da rede, 

(sendo um estágio a camada oculta, o segundo estágio a camada de saída e o terceiro estágio é 

a etapa de cálculo do erro), outros 2 estágios fazem parte da etapa do processamento para trás, 

backpropagation (sendo um estágio o de atualização da camada de saída e o último estágio 

atualização de camada oculta). A linha tracejada na Figura 4.14 representa o momento em que 

os 5 estágios do pipeline estão ocorrendo. 

 

Figura 4.14: Pipeline de 5 estágios. 

O intervalo de tempo utilizado como relógio padrão (clock) para a implementação 

proposta foi calculado a partir do tempo de resposta mais lento dentre todas as instruções 

realizadas pelo controlador. O controlador foi alterado para quando estiver em regime 

permanente ele possa executar as 5 etapas do pipeline ao mesmo tempo e coordenadamente. 

Camada Oculta Back C Saída. 

 
Calc. Erro Camada saída Back C Oculta 

 
Camada Oculta Back C Saída. 

 
Calc. Erro 

 
Camada saída 

 
Back C Oculta 

 
Camada Oculta Back C Saída. 

 
Calc. Erro 

 
Camada saída 

 
Back C Oculta 

 
Camada Oculta Back C Saída. 

 
Calc. Erro 

 
Camada saída 

 
Back C Oculta 

 
Camada Oculta Back C Saída. 

 
Calc. Erro 

 
Camada saída 

 
Back C Oculta 

 

Camada Oculta Back C Saída. 

 
Calc. Erro Camada saída 

Camada Oculta Calc. Erro 

 
Camada saída 

 
Camada Oculta Camada saída 

 
Camada Oculta 

Dado 1 

Dado 2 

Dado 3 

Dado 4 

Dado 5 



 44  

 

Capítulo 5  

Detalhes da Implementação da Arquitetura 
Proposta 

 

 
 

Todos os projetos desenvolvidos em hardware foram prototipados em FPGA e tiveram 

descrição feita em Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language 

(VHDL). Os blocos aritméticos menores (somadores, multiplicadores, divisores e subtratores) 

foram desenvolvidos de forma comportamental em VHDL e o restante dos componentes, suas 

conexões e replicações foram descritas de forma estrutural. É necessário um pré-

processamento para fazer a clusterização dos dados de entrada para geração de regras e 

utilização no treinamento da rede SIG MLP, responsável pelas funções de pertinência. Esse 

pré-processamento é feito de forma off-line em software. O FPGA utilizado em todos os 

testes foi o EP4E115F23C7 da família Cyclone IV® da Altera®. 

Nas estruturas SIG MLP e LINEAR MLP foram utilizados neurônios artificiais descritos 

em VHDL e seguindo o modelo proposto em Prado et al (2011). Esse modelo processa os 

cálculos em aritmética de ponto fixo com representação por dezesseis bits mais o sinal, o que 

resulta em um erro médio de 10-6
, desprezível para os problemas aplicados pelos autores neste 

trabalho. Em Holt & Hwang (1993), os autores propuseram um estudo realizado sobre os 

requisitos de precisão para uma camada MLP com aprendizagem backpropagation e mostrou 

que a codificação em aritmética de ponto fixo de 16 bits é suficiente e, pelo menos, 12 bits 

pode ser o mínimo. 

O cálculo da função de ativação tangente sigmóide e sigmóide em hardware é conseguido 

usando uma tabela LUT que armazena coeficientes angulares e lineares que são usados em 

sua saída para o cálculo da equação da reta correspondente ao intervalo da função de ativação 
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que se deseja calcular, cuja estrutura é composta por um bloco de comparação e duas ROMs 

paralelas com 16 x 21 bits de dados.  

O procedimento para calcular o valor do bloco de saída da FNET é o seguinte: um 

endereço da LUT comum para as duas ROMs é determinado a partir do valor de entrada do 

bloco NET, estas memórias armazenam os coeficientes lineares e angulares correspondentes 

do segmento de reta a ser calculada para gerar o sinal de saída a partir de interpolação. 

Para determinar a quantidade de redes LINEAR MLP é preciso fazer o agrupamento 

(clusterização) dos dados de entrada da aplicação realizada para definir a quantidade de regras 

e, consequentemente, a demanda dessas redes, quantidade que deve ser igual ao número de 

grupos de dados de entrada (regras) definidos no treinamento (quantidade de clusters), de 

acordo com o exposto no capítulo 3.3. 

Para as portas lógicas 'e' da estrutura da rede FNN T–H descritos no capítulo 3.3, foram 

utilizados operadores lógicos bit a bit, comparando cada um individualmente, tendo em vista 

que o produto realizado pelos nós 'e' é uma t-norma (Tsoukalas & Uhrig, 1997) (Simões & 

Shaw, 2007). 

O bloco INC interno ao bloco CALC ERRO citado no capítulo 4.2.1 tem a função de 

acumular o erro médio a cada 512 ciclos e realiza a comparação com um valor limiar de erro 

médio pré-estabelecido. O bloco INC também tem a função de sinalizar ao controlador da 

FNN T–H quando deve reiniciar o treinamento ou parar. O momento de parada do 

treinamento online, este é feito a partir da contagem de 6 vezes em que o valor de erro pré-

determinado foi atingido durante o treinamento, essa quantidade de validações foi extraída de 

forma empírica durante os treinamentos realizados. 

Todos os blocos que necessitam de divisores nas arquiteturas são implementados através 

do deslocamento de bits (shifters), é feita a aproximação do denominador da divisão para um 

valor que seja potência de 2 (que são valores constantes) e, assim, dispensar o uso de 

divisores, que possuem alto custo computacional. 

O método de pipeline utilizado pode facilmente explicar dos registradores de memória 

do sistema proposto. Todos os neurônios artificiais implementados tem o seu próprio 

registrador de memória para armazenar os dados de entrada e de saída. Os pesos e biases são 

armazenados nos blocos ATUALIZADOR OCULTA e ATUALIZADOR SAÍDA. Todas as 
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estruturas para fornecer o treinamento tem seu próprio registrador de memória para calcular o 

erro e a atualização dos pesos durante a fase de treinamento. 

Para o caso do treinamento ser feito em modo serial, os blocos ATUALIZADOR 

OCULTA e ATUALIZADOR SAÍDA terão incorporados uma memória interna sob forma de 

fila para atualizar os pesos e biases sincronamente. 

A arquitetura possui um limite pré-estabelecido de épocas de treinamento para caso o 

mínimo global ou local não seja atingido. Esse limite é de oito mil épocas. Esse limite é 

reiniciado toda vez que o treinamento é concluído. 

 

5.1 Configuração de Diferentes Topologias de FNN T–H na Arquitetura Proposta 
 

Como as estruturas SIG MLP, LINEAR MLP e dos nós multiplicadores foram 

previamente descritas em VHDL e testadas individualmente, a configuração de uma topologia 

desejada de FNN T–H é feita a partir do software DSPBuilder®. Neste software, é possível 

montar uma determinada configuração de hardware através de diagramas de blocos funcionais 

do ToolBox Simulink®, software Matlab®, e ser sintetizado em FPGA. Esses blocos funcionais 

podem ser componentes desenvolvidos em VHDL ou até mesmo componentes comuns ao 

Simulink®. 

Com isso, através do Simulink®, a arquitetura de FNN T–H será montada a partir da 

inserção e interconexão dos blocos funcionais LINEAR MLP, SIG MLP e dos blocos com 

nós multiplicadores até que seja montada a arquitetura de FNN T–H desejada seguindo o 

descrito na seção 2.3. As conexões entre os blocos já estão internamente pré-definidas em 

cada estrutura, bastando apenas conectar os diversos blocos via o diagrama de blocos no 

Simulink®. 

A interconexão dos blocos funcionais SIG MLP, LINEAR MLP, portas lógicas, e 

quaisquer outros blocos que forem necessários ao teste da aplicação, que são descritos em 

VHDL, a fim de construir uma topologia T-H FNN através dos diagramas de blocos de 

software Simulink® ferramenta em Matlab®. Seguindo o método de projeto nível de 

transferência entre registradores (design RTL), alguns registradores são usados para 

sincronizar o processo em todas as estruturas. Esses registradores são responsáveis por 

armazenar os pesos, bias e valores temporários da rede. 
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5.2 Método Utilizado para Determinação das Topologias Utilizadas para Resolver os 
Problemas Testados Neste Trabalho e a Quantidade de Regras 

 

A quantidade de neurônios para resolver os problemas testados foi determinada aplicando 

a seguinte técnica: Inicialmente, foram utilizados dois neurônios em cada camada escondida 

MLP do sistema. Então, o número de neurônios foi aumentado até satisfazer os resultados de 

cada problema testado. Outra característica observada para definir a quantidade de neurônios 

foi: o erro médio quadrado dos testes não diminuiu quando foram utilizadas mais neurônios 

que um determinado limite para resolver um mesmo problema. 

O numero de redes LINEAR MLP é definido pelo número de regras no sistema FNN T–

H, seguindo a proposta do método de Takagi-Hayashi, o número de regras é definido no 

processo de clusterização. O algoritmo de clusterização utilizado foi o mapa auto-organizável 

(SOM), a seguinte técnica foi utilizada para determinar o número de regras:  os dados foram 

inicialmente divididos em 2 clusters e, posteriormente, foram aumentados gradativamente o 

número de clusters e averiguado a distribuição dos dados dentro dos clusters definidos. O 

número de clusters (regras) é definido quando os conjuntos de dados passam a apresentar uma 

distribuição incoerente dentro dos clusters como: dados presentes em mais de um cluster,  

poucos dados em um determinado cluster ou cluster sem dados que pertencem apenas a esse 

cluster. Enfim, o número de clusters (regras) fica definido quando cada dado tenha uma 

representação em apenas um cluster e que cada cluster tenha uma quantidade mínima de 

dados presente. 

 

5.3 Configuração de um Exemplo de Topologias de FNN T–H na Arquitetura 
Proposta 

 

Um exemplo de topologia da arquitetura de FNN T–H implementada é mostrado a seguir 

na figura 5.1, uma topologia de FNN T–H com 3 redes neurais do tipo LINEAR MLP e uma 

SIG MLP, essa última responsável por processar 3 regras. As saídas dessas redes são 

interligadas a portas lógicas do tipo "e" por meio de registradores, responsáveis pela 

sincronização da arquitetura. Por fim, um somador ligado a saída das portas lógicas. O 

exemplo foi montado através da plataforma DSPbuilder® no Simulink®. 
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Figura 5.1: Diagrama do Simulink® utilizando os blocos do DSPBuilder®. 
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Capítulo 6  

Resultados e Discussões 
 

 

 

Para validar o sistema proposto em hardware, quatro problemas foram simulados e os 

resultados serão discutidos nas próximas seções. Dispondo dos resultados obtidos em cada um 

desses problemas, são avaliados a evolução do comportamento do erro quadrático médio 

(MSE) durante o treinamento e o MSE do teste de validação em cada problema aplicado. Em 

seguida, foram analisados os seguintes parâmetros de implementação: tempo, frequência de 

operação, número de ciclos para uma execução e a área de FPGA usada (elementos lógicos e 

slices) em cada problema.  

 

6.1  Problema 1: Interpolação da Função Sinc 
 

Para o treinamento do problema, a FNN T–H tem como objetivo identificar a função Sinc 

e ser capaz de interpolar e extrapolar os pontos desta função após o treinamento. A função 

Sinc é calculada através da equação 6.1. 

( )
  (6.1)

A rede utilizada para este problema contém 19 neurônios. O resultado dos testes após o 

treinamento pode ser visto na figura 6.1. 
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Figura 6.1: Teste problema 1. 

Na figura 6.2 é mostrado o sinal de erro médio quadrático (MSE) durante o treinamento e 

o MSE do teste de validação. 

 

Figura 6.2: MSE durante o treinamento e validação da rede. 

 

6.2 Problema 2: Classificação de Padrões 
 

Para o treinamento do problema 2, quando as entradas x e y Cartesianas são dadas, a FNN 

T–H deve classificar os pontos em 5 regiões com padrões diferentes e ser capaz de interpolar 

pontos não usados no treinamento. A rede utilizada para este problema contém 33 neurônios. 
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O resultado do teste é mostrado na figura 6.3, inserindo novas 1000 entradas de x e y, dados 

cartesianas para classificar as regiões por cores diferentes. 

 

Figura 6.3: Teste Problema 2. 

O resultado do treinamento pode ser visto na Figura 6.4, é mostrado o sinal de erro médio 

quadrático (MSE) durante o treinamento e o MSE do teste de validação. 

 

Figura 6.4: MSE durante o treinamento e validação da rede. 

 

6.3 Problema 3: Aplicação Específica de Detecção Automática do Erro de Calibração, 
Auto-Compensação e Auto-Validação de Sensores Industriais 

 

Neste experimento, a implementação proposta utilizando o algoritmo da rede Fuzzy 

Neural baseada no método Takagi Hayashi (FNN T–H) implementado em FPGA é testada 

para ser um chip dedicado às funções de detecção automática do erro de calibração, auto-

compensação e auto-validação de sensores industriais. 
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Um sensor pode ser descrito por um modelo matemático que retorna um valor 

quantitativo que represente uma variável de processo por ele recebida em determinado 

ambiente. Esse valor pode ser qualquer grandeza física, como pressão, vazão, tensão elétrica 

etc. Entretanto, as características desse modelo matemático podem se modificar devido à 

deterioração dos sensores ao longo do tempo, conhecida como descalibração. O modelo 

matemático de um sensor calibrado pode ser considerado um modelo ideal, no qual as 

medições são consideradas corretas, diferentemente das medições realizadas em sensores 

descalibrados (Pereira & Bezerra, 2004). 

O problema com que as indústrias se deparam é ter que retirar o sensor do campo e levá-

lo para calibração, paralisando a produção e gerando custos adicionais. Não se pode aumentar 

o período de utilização do sensor sem calibração, pois muitas medições resultariam em 

valores duvidosos, podendo prejudicar o processo (Viberg & Swindlehurst , 1994) (Goh et al., 

2011) (Lee et al., 2004).  

Com o objetivo de determinar o período adequado para a calibração e utilização de 

técnicas de compensação automática de sensores não calibrados, foram propostos alguns 

algoritmos baseados em redes neurais e em outros algoritmos inteligentes para melhorar a 

confiabilidade dos dados fornecidos pelo sensor e otimizar o período adequado para a 

calibração. Por exemplo, Ding et al. (2006) trabalhou com calibração de sensores de gás a 

nanotubos por Shin & Shin (2012) e trabalhou com auto-calibração de largura de banda e 

frequências de osciladores controlados por tensão para transceptores. Pereira et al. (2005) 

implementaram um algoritmo de auto-compensação eficiente para sensores Foundation 

Fieldbus e obtiveram um sistema viável e mais rápido do que outros trabalhos que utilizaram 

rede de comunicação centralizada, com a mesma finalidade. Clemons et al. (2012) 

desenvolveram um sistema que oferece uma solução potencial para a calibração de sensores. 

Os autores utilizaram um filtro de polarização, tanto para estimar o valor de bias baseado nas 

medições do sensor e corrige a linha de meta de medições de espaço. Então, usaram estimador 

de estado não-linear para atualizar os parâmetros do alvo. Com base em uma abordagem 

diferente, Patra et al. (2012) desenvolveram um sistema de auto-calibração de sensores que 

utiliza técnicas de processamento de sinais de forma inteligente e uma rede neural Chebyshev 

com um reduzido erro. Alguns desses algoritmos são conhecidos como de algoritmos de 

detecção automática de erros de calibração e auto-compensação. O processo de descalibração 

não é um fenômeno que só se restringe ao sensores industriais , várias máquinas comerciais 
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também contêm sensores que apresentam esta deterioração (Parkinson et al., 2012; Jeronymo 

et al., 2011). 

Os algoritmos citados acima devem ser embarcados no sensor para corrigi-lo ou 

processados separadamente. Neste segundo caso, as informações de erro da calibração e de 

compensação do sensor devem ser enviadas através de uma rede centralizada ou distribuída. 

A rede industrial centralizado sofreria atrasos para realizar tal serviço. Além disso, a rede 

centralizada pode causar falhas na comunicação, comprometendo a execução dos algoritmos e 

permitindo perdas de dados extraídos das medições dos sensores em campo. Pereira et al. 

(2005) demonstraram que é possível a utilização de redes distribuídas tanto para processar e 

transmitir dados de detecção de erro de calibração e auto-compensação e,  obtiveram 

melhores resultados do que os estudos que usam redes centralizadas para processamento e 

transmissão de informações de medição. Ramakrishnan et al. (2011) desenvolveram um 

sistema que estima simultaneamente a fonte do sinal e calcula os parâmetros de calibração 

locais para cada nó sensor em uma rede de sensores. Mais exemplos de trabalhos na literatura 

que têm desenvolvido sistemas com esta finalidade são: Chakra & Huyart (2004); Viberg & 

Swindlehurst (1994); Goh et al. (2011); Lee et al. (2004). 

Para p modelo aqui proposto atuar como chip de detecção automática do erro de 

calibração, auto-compensação e auto-validação de sensores, foram implementadas duas FNN 

T–H.  

A seguir, será discutido a metodologia utilizada para implementar o algoritmo da rede 

FNN T–H implementado no FPGA para funcionar dedicado as funções de detecção 

automática do erro de calibração, auto-compensação e auto-validação de sensores.  

 

6.3.1 Auto-compensação  
 

O algoritmo de auto-compensação visa corrigir o erro causado pela modificação da curva 

de calibração do sensor. Essa correção aumenta o tempo que o sensor pode permanecer no 

campo sem a necessidade de uma nova calibração no laboratório. O procedimento para treino 

do algoritmo utilizado neste trabalho, a FNN T–H, baseia-se no fato de que um sensor ideal 

deve comportar-se da mesma forma durante todo o seu tempo de vida, o que não ocorre na 

prática. 
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Como o tempo é um fator determinante para o bom comportamento do sensor, o 

algoritmo deve ter como entrada, além do sinal de leitura do sensor a partir do transmissor, a 

informação de há quanto tempo o sensor está no campo, para, então, oferecer uma saída com 

o sinal de um sensor calibrado. Esse algoritmo é implementado com a configuração mostrada 

na figura 6.5. 

 

Figura 6.5: Diagrama de auto-compensação. 

 

Para obter essa situação ideal, em que o sensor descalibrado funciona como um calibrado, 

a FNN T–H precisa ser treinada com os exemplos de entrada (sinal do sensor e do tempo) e a 

saída correspondente. Depois desse passo de treinamento, é esperado que o sensor 

descalibrado utilize a FNN T–H de auto-compensação como a saída de um sensor calibrado. 

O diagrama que representa o treinamento da FNN T–H para a auto-compensação pode ser 

visto na figura 6.6. 

 

Figura 6.6: Diagrama do treinamento para auto-compensação. 

 

6.3.2 Detecção automática do erro de calibração 
 

A rede FNN T–H de auto-compensação não será capaz de corrigir os erros medidos para 

sempre, porque o erro vai aumentar no tempo e, por vezes, será maior do que o reforço de 

uma compensação. Assim, é necessário conhecer o momento certo em que o sensor necessita 

de uma nova calibragem. Para isso, o algoritmo de detecção automática do erro de calibração 
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foi proposto para ser implementado na rede FNN T–H em FPGA. Esse chip é implementado 

no campo com a configuração exposta na figura 6.7. 

 

Figura 6.7: Diagrama de detecção automática do erro de calibração. 

 

No treinamento, a rede FNN T–H recebe os valores indicados pelo sensor descalibrado e 

a informação de por quanto tempo o sensor trabalhou sem ser calibrado. A saída da FNN T–H 

é, depois, comparada com o erro desse sensor, modificando os pesos da rede FNN T–H, de 

modo que ele pode aprender como o sinal de erro se comporta no tempo. Com isso, é possível 

comparar o sinal de auto-compensação com o sinal do sensor somado à estimativa de erro. A 

figura 6.8 representa o treinamento da FNN T–H para detecção automática do erro de 

calibração. 

 

Figura 6.8: Diagrama de treinamento para detecção automática do erro de calibração. 

 

6.3.3 Auto-validação 
  

O algoritmo de auto-validação verifica quando a implementação proposta está 

funcionando corretamente, aumentando sua confiabilidade. Seu comportamento se baseia no 

fato de que o sinal gerado pelo sistema de compensação e o sinal gerado pelo sistema de 

detecção automática do erro de calibração somado ao sinal do sensor comum devem ser 

iguais. Quando são diferentes, o algoritmo adverte que o sistema não está mais funcionando 

como deveria e que a rede FNN T–H pode precisar de um novo treinamento. Um valor pré-

configurado como limiar é utilizado como valor máximo de erro aceito até começar um novo 
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treinamento, caso o valor seja ultrapassado, este valor é uma variável que pode ser definida 

para cada tipo e precisão do sensor utilizado. O sistema de auto-validação é mostrado na 

figura 6.9. 

 
Figura 6.9: Diagrama de Auto-validação. 

 

Para que um único chip realize as funções de auto-compensação, detecção automática do 

erro de calibração e auto-validação, foram utilizadas duas redes FNN T–H no mesmo chip e 

um circuito de controle de treinamento, seguindo o modelo descrito na figura 6.9.  

O critério que indica quando o sensor deve ser recalibrado funciona da seguinte forma: 

quando a compensação feita pelo sistema proposto ultrapassa um valor pré-definido, o 

sistema indicar então que o sensor deve ser removido para a calibração, este valor é uma 

variável que pode ser definida para cada tipo e precisão do sensor utilizado. Esta tarefa é 

realizada através de um comparador entre o erro pré-definido e o erro do sistema mostrado na 

figura 6.9, este comparador vai sinalizar quando o valor pré-estabelecido será alcançado. 

 

6.3.4 Dados Utilizados 
 

A arquitetura da rede FNN T–H proposta foi testada na tarefa de detecção automática do 

erro de calibração, auto-compensação e auto-validação de um sensor de vazão de gás real. 

Foram utilizadas 17.800 amostras de leitura com sensor calibrado e descalibrado para 

treinamento, definição da topologia e testes da FNN T–H. O sensor testado foi o de vazão e os 

dados do sensor descalibrado chegavam a ter mais de 36 meses sem calibração. O sistema 

utilizado é a arquitetura FNN T–H anteriormente descrita na seção 4.1. 
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Nos testes realizados, foram utilizados 60% dos dados para treinamento da rede FNN T–

H em modo offline, 20% foram utilizados para testes e validação do treinamento e os últimos 

20% dos dados foram separados para o teste de treinamento online, esta última parte foi a do 

período em que o sensor esteve por mais tempo descalibrado. Após o treino feito offline e 

após o funcionamento normal do sistema proposto, verifica-se que ele é capaz de reiniciar o 

treinamento da rede FNN T–H de forma online (on-the-fly) e retreinar o chip com êxito. 

 

6.3.5 Testes do experimento do problema 3 
 

A arquitetura proposta foi testada na tarefa de detecção automática do erro de calibração, 

auto-compensação e auto-validação de um sensor de vazão de gás.  A figura 6.10 mostra a 

evolução do comportamento do sensor, mostrando as curvas do sensor calibrado e do sensor 

descalibrado sob influência da FNN T–H em funcionamento normal e sob treinamento. O 

sinal contínuo preto corresponde ao sinal do sensor calibrado, usado como referência. O sinal 

tracejado na cor magenta corresponde à saída do auto-compensador. O sinal tracejado e 

ponteado na cor azul corresponde à adição da saída do sensor descalibrado com a saída do 

auto-calibrador. O sinal ponteado em vermelho corresponde ao sinal do sensor descalibrado 

sem efeito da FNN T–H. O treinamento online se inicia aproximadamente após a amostra 

13700, como mostrado na figura 6.10. O eixo x corresponde ao tempo em intervalos de 10 

segundos por amostra e o eixo y indica o fluxo de gás medido. 

 

Figura 6.10: Comportamento do FNN T–H nos testes com treinamento. 
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A rede utilizada para este problema contém 13 neurônios. O resultado do treinamento 

pode ser visto na figura 6.11, na qual é mostrado o sinal de erro médio quadrático (MSE) 

durante o treinamento e o MSE do teste de validação. O treinamento desse problema foi 

realizado durante o teste do sensor, a fim de simular um treinamento on-line.  

 

Figura 6.11: MSE durante o treinamento e validação da rede. 

 

A figura 6.12 mostra a evolução do comportamento do sistema FNN T–H caso não 

houvesse treinamento online e o sensor continuasse a se deteriorar. Observa-se que o sistema 

sem treinamento online começa a não ser mais capaz de corrigir o erro ocasionado pela 

deterioração do sensor a partir dos 13200, conseguindo apenas calibrar e compensar o sinal 

deteriorado do sensor até esse tempo como mostrado na figura 6.12. Já o sistema com 

treinamento online permite que o chip re-treine durante o funcionamento do sensor e foi capaz 

de melhorar o desempenho da calibração e compensação do sensor deteriorado neste 

problema. 

O sistema FNN T–H foi capaz de calibrar e compensar o sensor automaticamente desde o 

início do teste até aproximadamente a amostra 13200, onde a deterioração do sensor começou 

a aumentar. Então o treinamento online se iniciou na amostra 13700 e durou 4000 épocas para 

diminuir o erro médio na saída do sistema. Vale ressaltar que a escala de tempo nas figuras 

estão em intervalos de 10 segundos. 
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Figura 6.12: Comportamento da FNN T–H nos testes sem treinamento. 

Observa-se na figura 6.13, através da ampliação da figura 6.10, o que aconteceu durante o 

treinamento da rede, onde houve oscilação no início do treino e seguinte estabilização do 

sistema com o erro médio diminuído. Caso não seja feito o re-treino online, como observado 

na figura 6.14 através do zoom da figura 6.12, a detecção automática do erro de calibração e 

auto-compensação começam a ter o desempenho com erro acima do estipulado como 

desejado. 

 

Figura 6.13: Zoom do comportamento da FNN T–H nos testes com treinamento. 
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Figura 6.14: Zoom do comportamento da FNN T–H nos testes sem treinamento. 

 

É possível observar que no início do treinamento há uma pequena divergência dos sinais 

auto-compensados e auto-calibrados pelo FNN T–H com relação ao sinal de referência dado 

pelo sensor calibrado. Isso deve-se a característica do treinamento online ser feito de modo 

seqüencial e não por lotes, com isso a busca pelo mínimo local ou global  se torna mais 

estocástica. Essa característica pode ser observada com mais detalhes na figura 6.15, que 

exibe um zoom mais intenso da figura 6.10 que o da figura 6.13 apresentou. 

 

Figura 6.15: Zoom do comportamento do FNN T–H no momento do treinamento. 
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Como observado nas figuras desse capítulo, as propostas de treinamento paralelo e serial 

em hardware mostraram-se viáveis para os problemas apresentados e, com a possibilidade de 

serem embarcadas em sensores industriais e possibilitar a detecção do erro de calibração e 

compensação de sensores descalibrados em campo. 

O tempo de resposta do FNN T–H foi satisfatório ao ser aplicado as funções de auto-

compensação e detecção automática do erro de calibração com treinamento online. Observou-

se que o tempo necessário para treinar as 4000 épocas e obter diminuição do erro médio não 

interferiu no funcionamento adequado da auto-compensação e da detecção automática do erro 

de calibração que estavam em execução durante o treino. 

 

6.4 Problema 4: Sistema FNN T–H Proposto Atuando como Controlador de Nível em 
um Sistema com 2 Tanques Acoplados 

 

Neste experimento, o sistema FNN T–H implementado no FPGA é aplicado a ser um 

chip dedicado à função de controle de nível de um sistema com dois tanques acoplados. 

O sistema de tanques simulado é formado por dois tanques colocados um sobre o outro 

de forma que a água que entra no primeiro tanque e passe para o segundo através de um 

orifício na parte de baixo do tanque, o mesmo acontecendo com o segundo tanque, que 

devolve a água para o reservatório. Esse sistema de tanques é utilizado para simular o controle 

de nível. 

Esse sistema de tanques possui dois sensores de nível e uma bomba. Os sensores seriam 

cada um mensurando o nível de um tanque diferente. A bomba enche apenas o tanque 

superior. 

Ao sistema FNN T–H é fornecido o nível desejado, de onde se calcula o erro através da 

subtração do nível desejado pelo nível obtido do tanque real medido pelo sensor. De posse do 

erro, a FNN T–H verifica a qual distância o nível real está da referência. A rede FNN T–H 

então deve enviar um sinal de controle para o processo de forma a minimizar este erro.  

Sobre o erro é calculado a variação no decorrer do tempo, informando a FNN T–H qual a 

velocidade com que o erro está aumentando ou diminuindo, essa observação da dinâmica do 
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erro permite adotar estratégias de controle para aproximações mais suaves do nível desejado e 

evitando overshoots e undershoots. 

De posse do erro e da variação dele, a FNN T–H calcula o parâmetro necessário a ser 

enviado para o atuador (bomba) minimizar o erro. Este parâmetro é armazenado por um 

sistema incrementador (que é um somador com uma memória), que vai somando ou 

subtraindo os parâmetros gerados pelo controlador. A saída do sistema incrementador é a ação 

de controle real que é aplicada à bomba, que bombeia a água para o tanque a partir de um 

reservatório e faz variar o nível dele, que é captado pelo sensor de pressão que gera o sinal de 

volta para o FNN T–H fechando a malha de controle. Todo este ciclo pode ser visto na figura 

6.16. 

 

 

Figura 6.16: Diagrama do controle do processo. 

 

Esse tipo de controlador é baseado em controlador PI e é adequado para sistemas em que 

não se deseja variações bruscas no atuador do sistema. Outra vantagem é que esse controlador 

tende a zerar completamente o erro e a desvantagem é que ele pode se tornar um pouco lento 

ou mesmo ter grandes overshoots e/ou undershoots, dependendo da sintonia do controlador. 

O treinamento da FNN T–H em FPGA foi feito de forma offline. Esse problema foi 

testado no ambiente Simulink® do software Matlab® com o auxílio da ferramenta 

DSPBuilder® da Altera®, de modo que essas ferramentas possibilitam inserir o sistema 

proposto no ambiente de simulações Simulink® e possibilitar a interação com um sistema de 

dois tanques acoplados simulado nesse ambiente. Na figura 6.17 é exibido o diagrama de 

blocos elaborado no Simulink® para testar a FNN T–H proposta. 
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Figura 6.17: Diagrama de blocos do sistema no Simulink®. 

O treinamento da FNN T–H nesse problema utilizou dados de um sistema Fuzzy baseado 

em regras atuando nesse mesmo sistema de dois tanques com diferentes valores de setpoint, 

com aproximação suave e sem overshooting ou undershooting.  

 

6.4.1 Testes do experimento do problema 4 
 

O resultado do funcionamento da FNN T–H aqui proposta foi testada para controle de 

nível de um sistema com dois tanques acoplados e o comportamento do chip foi extraído da 

plataforma Simulink®, durante os testes, é exibido na figura 6.18. Nessa figura é possível 

observar o nível dos dois tanques (tracejados diferentes) e o setpoint desejado (linha 

contínua). O controle do nível dos tanques ocorreu de forma satisfatória, atendendo os 

objetivos de aproximação gradual ao setpoint e níveis baixos de overshoots e undershoots. 

 

Figura 6.18: Plot dos resultados do sistema de dois tanques controlado por uma FNN T–H. 
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Não foi realizado treinamento online para esse problema, o sistema de controle de nível 

de dois tanques possui uma dinâmica lenta, não exigindo alto desempenho do controlador 

FNN T–H e nem exigiu re-treino durante a execução do sistema nessa aplicação de controle.  

 

6.5  Análise da área utilizada no FPGA por cada bloco desenvolvido 
 

O FPGA utilizado em todos os teste foi o EP4E115F23C7 da família Ciclone IV® da 

Altera®
. Cada bloco foi desenvolvido, simulado e sintetizado nos softwares ModelSim e 

Quartus II da empresa Altera®. A análise da quantidade de elementos lógicos utilizados no 

FPGA por cada bloco foi realizada pelo software Quartus II® da Altera®. Os dados dessa 

análise são mostrados no quadro 1. 

 

QUADRO 1.  ANÁLISE DA QUANTIDADE DE ELEMENTOS LÓGICOS 

Componentes Elementos 
Lógicos Slices 

Neurônio 560 140 
Bloco Tansig  1014 254 

Gradient Hidden 1502 376 
Gradient Output 495 124 

Refresher 2893 724 
Error Comparer 133 34 

Hidden Refresher 5523 1381 
Output Refresher 4503 1126 

Problema 1 c/ Treinamento Paralelo (19 neurônios) 85240 21310 
Problema 1 c/ Treinamento Serial (19 neurônios) 31010 7753 

Problema 2 c/ Treinamento Paralelo (38 neurônios) 154972 38743 
Problema 2 c/ Treinamento Serial ( 38 neurônios) 72127 18032 

Problema 3 c/ Treinamento Paralelo (21 neurônios) 79947 19987 
Problema 3 c/ Treinamento Serial (21 neurônios) 53869 13468 

Problema 4 sem Treinamento ( 35 neurônios) 25172 6293 
 

O total de elementos lógicos utilizados nesses problemas se encaixam nos perfis de 

muitos FPGAs encontrados no mercado, como os de qualquer família Cyclone, Arria ou 

Stratix do fabricante Altera® por exemplo, dependendo da topologia da FNN T–H utilizada. 
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O tempo de resposta da FNN T–H para todos os problemas aplicados, com treinamento 

online serial e paralelo, são exibidos no quadro 2. 

 

QUADRO 2.  ANÁLISE DE TEMPO NO SISTEMA PROPOSTO 

Problemas Tempo de 
Resposta 

1 época de treinamento paralelo no problema 1 10,48s 
Treinamento paralelo completo no problema 1 (3000 épocas)  31,44ms 
1 época de treinamento serial no problema 1 48,03s 
Treinamento serial completo no problema 1 (3000 épocas)  144,1ms 
1 época de treinamento paralelo no problema 2 10,48s 
Treinamento paralelo completo no problema 2 (8000 épocas) 83,84ms 
1 época de treinamento serial no problema 2 35,81s 
Treinamento serial completo no problema 2 (8000 épocas)  286,45ms 
1 época de treinamento paralelo no problema 3 10,48s 
Treinamento paralelo completo no problema 3 (4000 épocas) 41,92ms 
1 época de treinamento serial no problema 3 41,91s 
Treinamento serial completo no problema 3 (4000 épocas)  167,65ms 

 

Na arquitetura proposta, seja com treinamento paralelo ou serial, alguns ciclos devem 

ocorrer (processamento de cada camada) para gerar os resultados de um ciclo de treinamento 

com uma determinada arquitetura de FNN T–H, como explicado na seção 4.5, a qual 

representa sob forma de equações como mensurar a quantidade de ciclos. O quadro 3 descreve 

como a quantidade de ciclos permanece igual e número de elementos lógicos se altera de 

acordo com o problema testado com treinamento paralelo. Pode-se observar também no quadro 

3 que na arquitetura proposta o tempo de computação são reduzidos e mantém um bom fator 

de performance - PF. O PF é definido pela equação 6.2 a seguir (Nedjah, Silva & Mourelle, 

2012):  

퐹푃 =
1

á푟푒푎	 × 	푡푒푚푝표 (6.2) 

Nota-se que o número de ciclos para executar uma época do sistema com treinamento 

paralelo continua o mesmo para as diferentes quantidades de neurônios, mantendo-se sempre 

doze ciclos, o tempo necessário para executar o controlador da rede de forma síncrona. Não 

foram encontrados estudos que utilizam o mesmo sistema FNN T–H em hardware aqui 

proposto na literatura para fazer-se esse tipo de comparação. 
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QUADRO 3.  ANÁLISE GERAL DOS PROBLEMAS TESTADOS COM TREINAMENTO PARALELO 

Tarefa 

Quantidade 
de  

Neurônios/ 
NCOt+NCSt 

Hardware com Treinamento Paralelo 

Nº Ciclos Freq. Freq. 
Máx Tempo LE Slices PF 

Problema 1 19 / 4 12 ciclos 1,14 
MHz 

15,84
MHz 10,48s 85240 21310 4,47 

Problema 2 33 / 6 12 ciclos 1,14 
MHz 

15,84
MHz 10,48s 154972 38743 2,46 

Problema 3  13 / 6 12 ciclos 1,14 
MHz 

15,84
MHz 10,48s 79947 19987 4,77 

Topologia 
Hipotética 1 105 / 20 12 ciclos 1,14 

MHz 
15,84
MHz 10,48s 620236 155059 0,615 

Topologia 
Hipotética 2  9 / 2 12 ciclos 1,14 

MHz 
15,84
MHz 10,48s 39683 9920 9,62 

PMNFS* 
(Amir & 
Dorra, 2013) 

9 / -- -- -- -- 11s -- 3715 24,47 

*New pulse mode neuro-fuzzy hardware architecture (Amir & Dorra, 2013) – (PMNFS); 

 

O quadro 4 descreve como o número de elementos lógicos, quantidade de ciclos, tempo e 

o fator de performance - PF  se comportam com o sistema proposto com treinamento serial. É 

possível verificar no quadro 4 que o número de ciclos para executar uma época do sistema com 

treinamento serial varia para as diferentes topologias de rede, o tempo necessário para executar 

o controlador da rede de forma síncrona. 

Caso o número de camadas ocultas sejam maiores que um, a situação não é a mesma, 

como mostrado nas equações formalizadas anteriormente na seção 4.4. Quando o treinamento 

é realizado de forma serial, a quantidade de ciclos para realizar uma época de treinamento 

aumenta de acordo com a topologia da FNN T–H, dependendo do número de camadas ocultas, 

de camadas de saída das redes e também do número total de neurônios. 

A diferença de valor dos parâmetros avaliados nos quadros 3 e 4 entre as propostas aqui 

apresentadas com treinamento serial e paralelo e o sistema PMNFS proposto pelos autores 

Amir & Dorra (2013) são explicados pelo fato de o sistema PMNFS ser um método fuzzy 

neural diferente, com outra estrutura de topologia e abordagem de aprendizagem.  

 

 



 67 Resultados e Discussões 

QUADRO 4.  ANÁLISE GERAL DOS PROBLEMAS TESTADOS COM TREINAMENTO SERIAL 

Tarefa 

Quantidade 
de  

Neurônios/ 
NCOt+NCSt 

Hardware com Treinamento Paralelo 

Nº Ciclos Freq. Freq. 
Máx Tempo LE Slices PF 

Problema 1 19 / 4 55 ciclos 1,14 
MHz 

15,84
MHz 48,03s 31010 7753 2,69 

Problema 2 33 / 6 41 ciclos 1,14 
MHz 

15,84
MHz 35,81s 52369 38743 2,16 

Problema 3  13 / 6 48 ciclos 1,14 
MHz 

15,84
MHz 41,91s 79947 13468 1,77 

Topologia 
Hipotética 1 105 / 20 125 

ciclos 
1,14 
MHz 

15,84
MHz 109,17s 11980

6 29952 0,31 

Topologia 
Hipotética 2  9 / 2 33 ciclos 1,14 

MHz 
15,84
MHz 28,82s 25410 6353 6,46 

PMNFS* 
(Amir & 
Dorra, 2013) 

9 / -- -- -- -- 11s -- 3715 24,47 

*New pulse mode neuro-fuzzy hardware architecture (Amir & Dorra, 2013) – (PMNFS);  

 

O quadro 5 descreve como o número de elementos lógicos, quantidade de ciclos, tempo e 

o fator de performance - PF  se comportam com o sistema proposto sem treinamento. 

 

QUADRO 5.  ANÁLISE GERAL DOS PROBLEMAS TESTADOS SEM TREINAMENTO (EM OPERAÇÃO) 

Tarefa 

Quantidade 
de  

Neurônios/ 
NCO+NCS 

Hardware com Treinamento Paralelo 

Nº Ciclos Freq. Freq. 
Máx Tempo LE Slices PF 

Nedjah, Silva 
& Mourelle 

(2012) 
34 / -- 356 

ciclos -- -- 17,56s  3712 6,05 

Canas et al. 
(2008) 34 / -- 282 

ciclos -- -- 16,40s  6321 2,59 

Problema 4 35 / 8 4 ciclos 3,43 
MHz 

15,84
MHz 63,25s 25172 6293 2,51 

 

Os trabalhos de Nedjah, Silva & Mourelle (2012) e Cana et al. (2008) utilizaram redes 

neurais artificiais implementadas em hardware, diferindo em que nelas se utilizaram uma 

única camada física para implementar uma rede neural e utilizaram diferentes técnicas para o 
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cálculo aritmético. Nedjah, Silva & Mourelle (2012) utilizaram aritmética baseada em cálculo 

de frações e Canas et al. (2008) utilizou lookup tables, explicando a diferença no fator de 

performance entre estas implementações e a proposta aqui neste trabalho. 

Por fim, o problema 3 com treinamento paralelo possui um PF = 4,77, valor considerado 

intermediário diante de outros trabalhos encontrados na literatura, como Amir & Dorra 

(2013), que apresentaram um sistema com PF = 24,47 e Nedjah et al. (2012), que 

apresentaram um sistema com PF = 4,25, o que justifica essa diferença entre os fatores de 

performance (PF) é que esses autores utilizaram outro método de IC, mas fizeram 

implementação em hardware e atuando com calibração de sinais de sensores para 

processamento de imagens e processamento de voz, respectivamente. 

Os resultados apresentados nos quadros 3, 4 e 5 são representados sob forma de gráficos 

de barras das figuras 1, 2 e 3 do Apêndice I.   
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Capítulo 7  

Resultados e Discussões 
 

 

A partir do trabalho realizado, pode-se afirmar que é viável implementar em hardware 

uma arquitetura eficaz na atuação de sistemas inteligentes híbridos embarcados. Observou-se 

que a implementação da arquitetura para treinamento online de redes fuzzy neurais de forma 

serial exigiu quantidade de elementos lógicos que possibilita a sintetização com FPGA de 

diferentes fabricantes com alto desempenho. Por exemplo, no caso dos dispositivos da 

Altera®, as famílias Cyclone®, Arria e Stratix (que constituem boa parte dos dispositivos 

oferecidos pela empresa) comportam o sistema com as topologias utilizadas nas aplicações 

testadas sem problemas. A escolha do hardware dentre os fabricantes existentes deve levar em 

conta a quantidade de elementos lógicos que atenda à topologia de FNN T–H desejada para 

cada problema aplicado. Qualquer outra tecnologia que trabalhe com linguagem de descrição 

de hardware poderia ser utilizada, não apenas o FPGA. 

A arquitetura proposta mostrou-se capaz de re-treinar online, durante a execução de uma 

aplicação, para o caso de ser aplicado em um problema com dinâmica complexa e ter de se 

adaptar a um grupo diferente de dados que possam ser apresentados no problema após o 

treinamento inicial. 

Na aplicação proposta no exemplo de detecção automática do erro de calibração, auto-

compensação e auto-validação de sensores, o tempo de resposta do sistema proposto foi de 

10,48 s para uma época de treinamento paralelo, o que o torna apto a trabalhos em tempo 

real na maioria das aplicações industriais, nas quais, em geral, as variáveis de processo têm 

dinâmica bem mais lenta que a do sistema proposto. Já o sistema com treinamento de forma 

serial em hardware obteve uma economia de área utilizada do FPGA de 32,62% em relação 

ao sistema de treinamento de forma paralela para esse mesmo problema. Porém, o tempo de 

processamento de uma época durante o treinamento paralelo é aproximadamente 4 vezes mais 

rápido que o processamento feito de forma serial. 
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Para o problema hipotético citado nos quadros 3 e 4 do capítulo 6, com um total de 105 

neurônios, pode-se observar que o sistema proposto com  treinamento paralelo obtém 

desempenho 10,4 vezes mais rápido do que quando o treinamento é feito de forma serial para 

esse problema. Porém, quando o sistema utiliza treinamento serial, há uma economia de 

80,6% na quantidade de elementos lógicos em relação ao treinamento ser feito de forma 

paralela para o mesmo problema hipotético. 

O fator de performance – PF foi utilizado neste trabalho com o intuito de relacionar a 

área utilizada em hardware com o desempenho, medido em tempo, do sistema proposto. A 

proposta deste trabalho obteve um bom PF em relação a trabalhos diferentes na literatura, mas 

com alguma semelhança de escolha do método, na implementação ou na aplicação testada.  

Em resumo, a arquitetura com treinamento paralelo é uma proposta de chip que se adéqua 

a problemas que exijam alto desempenho em tempo real. Já a arquitetura com treinamento 

serial é uma proposta de chip mais econômico (menor quantidade de elementos lógicos) e é 

indicado a problemas que não necessitem de uma resposta tão rápida. A evolução da 

frequência em relação ao crescimento da topologia da FNN T–H é proporcionalmente direta 

na arquitetura com treinamento de forma serial. Já a arquitetura com treinamento de forma 

serial não tem a frequência de trabalho afetada. 

Outro ponto de escalabilidade a ser notado é a topologia máxima a que a arquitetura pode 

chegar. Ela não possui limites de topologia, apenas é necessário um hardware que comporte a 

topologia que for necessária, então, o limite está nos hardwares existentes, que definirão a 

topologia máxima. 

A arquitetura para treinamento de sistemas FNN T–H em hardware de forma paralela e 

serial apresentou desempenho satisfatório para ser aplicada aos problemas industriais aqui 

considerados. Provou-se viável o reuso dos componentes neurônio, ATUALIZADOR 

OCULTA e ATUALIZADOR SAÍDA, quando o treinamento é feito de forma serializada e 

obteve-se a conseqüente redução da área de hardware utilizada. Uma das dificuldades ao se 

desenvolver a arquitetura com treinamento de forma serializada foi desenvolver o controlador 

para coordenar os componentes, que se tornou bastante complexo. 

Como contribuições importantes, o presente trabalho propôs e desenvolveu um chip com 

potencial para uso industrial e comercial tanto na função de rede fuzzy neural como na função 

de treinamento backpropagation paralelo e serial (podendo-se extrair os gradientes locais em 
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outros sistemas inteligentes desenvolvidos em plataformas diferentes). A arquitetura possui 

característica de modularidade, permitindo configurar diferentes topologias de redes fuzzy 

neurais, e permite utilização de processamento paralelo de forma massiva proporcionado pela 

implementação em hardware. Ademais, foi feito reuso de componentes em hardware para 

obter paralelismo ou serialismo no processamento dos dados e os desenvolvimentos em 

hardware podem proporcionar maior velocidade que em software, além de permitir o uso 

como circuito integrado de aplicação específica (Application Specific Integrated Circuit – 

ASIC) . 

Diante dos resultados obtidos, podem ser feitas algumas sugestões de trabalhos futuros. 

Podem ser feitas alterações na arquitetura para torná-la reconfigurável online, podendo-se 

alterar a quantidade de pesos, entradas e neurônios durante a execução de algum problema. O 

estudo do encapsulamento dessas arquiteturas em chips pode ser realizado para possível 

comercialização dessas tecnologias desenvolvidas em FPGA, podendo tornarem-se 

tecnologias embarcadas em diversas máquinas nas indústrias dos diferentes setores. Além 

disso, poderia ser feita a implementação de uma técnica de clusterização em hardware para 

extrair as regras automaticamente e não necessitar do pré-processamento dessa tarefa na 

arquitetura proposta, a exemplo do algoritmo SOM (utilizado de forma offline nesse trabalho 

para agrupamento de regras). Outra sugestão para trabalhos futuros é utilizar algum método 

de definição e extração automática de regras fuzzy em hardware. Uma opção de treinamento 

online é fazê-lo de forma não supervisionada em hardware, o que poderia oferecer maior 

flexibilidade e praticidade nas aplicações em que o sistema poderá ser envolvido, tornando o 

treinamento autônomo. Em um momento futuro, também poderiam ser feitas otimizações nos 

blocos aritméticos aqui utilizados, definindo modelos mais eficazes de componentes 

aritméticos digitais de forma estrutural.  

Por fim, o trabalho proposto contribuiu para a área de conhecimento da inteligência 

computacional com implementações feitas em hardware, assim como abre possibilidades para 

futuros trabalhos com diferentes focos. 
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Figura A.1: Análise Geral dos Problemas Testados com Treinamento Paralelo. 
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FIGURA A.2: ANÁLISE GERAL DOS PROBLEMAS TESTADOS COM TREINAMENTO SERIAL. 
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FIGURA A.3: ANÁLISE GERAL DOS PROBLEMAS TESTADOS SEM TREINAMENTO. 
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1. FIELD PROGRAMABLE GATE ARRAY – FPGA  
 

O FPGA é um dispositivo semicondutor que pode ser programado após ser fabricado. Em 

vez de ser restrito a qualquer função de um hardware pré-determinado, um FPGA permite 

programar recursos do produto e suas características, adaptar-se a novos padrões, e 

reconfigurar o hardware para aplicações específicas, mesmo depois de o produto ter sido 

instalada no campo, daí o nome de "field-programmable". O FPGA pode ser usado para 

implementar qualquer função lógica que um aplicativo específico de circuito integrado 

(ASIC) poderia realizar, mas a capacidade de atualizar a funcionalidade após o envio oferece 

vantagens para muitas aplicações. 

O FPGA é reconfigurável por linguagem de descrição de hardware (HDL) que oferece 

prototipagem de circuitos digitais e consegue diminuir o tempo de desenvolvimento e testes 

em aplicações com sistemas digitais. São basicamente compostos por blocos lógicos dispostos 

sob forma de matriz, blocos de memória, blocos de entrada/saída e uma lógica de 

interconexão programável. Os métodos tradicionais de desenvolvimento de circuitos digitais 

(tabela verdade, mapas de Karnaugh, álgebra de Boole etc), sob a gerência direta do 

projetista, permitem obter otimizações bem precisas, mas com alto custo no tempo de 

desenvolvimento. A programação através de linguagens de descrição de hardware HDL 

(Hardware Description Language) permite rápido desenvolvimento e praticidade nas 

alterações e correções de um projeto. 

Um FPGA básico é constituído por um arranjo de Blocos Lógicos Configuráveis (CLB – 

Configurable Logic Block) ou elementos lógicos (Logic Elements - LES), por interconexões 

programáveis e por blocos de entrada e saída (IOB – Input/Output Block). A organização dos 

blocos lógicos no FPGA é sob forma de uma matriz bidimensional de blocos e as 

interconexões estão distribuídas entres as linhas e as colunas da matriz de blocos lógicos 

funcionando como trilhas de um circuito elétrico podem ser observados na figura AN.1. 



 85 APÊNDICE B 

As interconexões conectam as saídas dos blocos lógicos às entradas de outros blocos e 

ambos aos IOB do sistema. Um IOB se conecta aos pinos de entrada e saída por meio das 

linhas de roteamento (Tocci, Widmer & Moss, 2007). 

 

 

Figura AN.1: Arquitetura de um FPGA. 
 

Os CLB implementam portas com as funções lógicas mais básicas como AND,  OR, 

XOR e NOT, que conjuntamente realizam as funções combinacionais mais tradicionais como 

os decodificadores, codificadores, funções matemáticas etc. Programado de forma adequada, 

o FPGA pode exercer funções de sistemas bem mais complexos como processadores, chips 

dedicados e com múltiplos núcleos processadores em um mesmo chip. 

Ao contrário da geração anterior, utilizando FPGAs com I/Os com lógica e interconexões 

programáveis, os FPGAs mais recentes possuem outros recursos adicionais, consistem de 

várias combinações de SRAM configurável embutida, transceptores de alta velocidade, I/Os 

de alta velocidade, blocos lógicos, e roteamento. Nos maioria dos FPGAs, os blocos lógicos 

também incluem elementos de memória, que podem ser simples flipflops ou blocos mais 

completos de memória. Especificamente, os FPGAs da empresa Altera® contém os 

componentes lógicos programáveis chamados de elementos lógicos (Logic Elements - LE) e 

uma hierarquia de interconexões reconfigurável que permitem que o LE para ser conectado 
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fisicamente. Os LEs da Altera® são constituídos por uma lookup table e um flip-flop. Os 

FPGAs da empresa Xilinx® contém os componentes lógicos programáveis chamados slices, 

os quais possuem quatro lookup table e quatro flip-flops. 

Como FPGAs continuam a evoluir, os dispositivos tornaram-se mais integrados. 

Propriedade intelectual em hadrware (Hard IP) como blocos construídos no FPGA podem 

fornecer funções ricas, reduzindo energia, custos e liberando recursos, podendo-se fazer um 

produto diferenciado. Novas famílias FPGA estão sendo desenvolvidas com rígidos 

processadores embutidos, transformando os aparelhos em sistemas em um chip (System on 

Chip - SoC). 

Comparado a ASICs (Application-specific integrated circuit), FPGAs oferecem muitas 

vantagens de projeto, incluindo: 

- Prototipagem rápida; 

- Menor tempo de mercado (time to market); 

- A capacidade de reprogramar no campo para depuração; 

- Menores custos de NRE (Non-Recurring Engeneering - NRE refere-se ao custo 

único para pesquisar, desenvolver, projetar e testar um novo produto) e 

 


