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Resumo

Nos últimos anos vem sendo observado um aumento na quantidade de pesquisas que
usam órteses ativas para reabilitação ou compensação funcional de pacientes sofrendo al-
gum nível de lesão medular. Apesar dos inúmeros avanços obtidos, ainda existem vários
desafios relacionados à redução do consumo energético e à capacidade do dispositivo em
sintetizar movimentos antropomórficos. Além disso, estudos apontam que é importante
levar em consideração características individuais dos usuários, o que se mostra uma ta-
refa não trivial. Uma possível abordagem para tais problemas é utilizar modelagem de
caminhada para gerar referências de movimentos antropomórficos para o dispositivo.

Recentemente alguns estudos apontaram o uso de métodos estatísticos para modela-
gem de caminada, apresentando uma nova possibilidade para a solução de gerar trajetórias
para articulações. Um desses métodos é o método PCA (do inglês Principal Component

Analysis). A principal característica do PCA é sua capacidade de separar em componentes
diferentes comportamentos encontrados em um conjunto de dados. Quando aplicado em
parâmetros de caminhada, é possível organizar tais componentes em características gerais
e individuais.

Dentro deste contexto, esta tese apresenta um método de geração de trajetórias an-
gulares de articulações a serem executadas por uma órtese ativa de membros inferiores.
O método proposto leva em consideração peculiaridades da marcha de cada usuário. O
método utiliza PCA para extrair características compartilhadas dentro de um banco de da-
dos, levando em consideração varíaveis diretamente relacionada à marcha humana, como
ângulos de articulações e dados do corpo do usuário.

As trajetórias angulares de articulações são representadas em função de um número de
componentes harmônicas a partir da série de Fourier. A habilidade de geração de marcha
do método proposto foi validada a partir de experimentos envolvendo um protótipo de
órtese ativa para membros inferiores, onde o rendimento do dispositivo foi medido através
do consumo energético dos motores e esforço metabólico exercido pelo usuário.

Palavras-chave: Robótica, Tecnológia Assistiva, Modelagem de Caminhada, Órteses
Ativas, Análise de Componentes Principais.





Abstract

In recent years, an increase has been observed in the number of researches that uses
active orthosis for rehabilitation or functional compensation. However, despise the ac-
complished advances, the challenges related to energy consumption reduction and the
ability to generate anthropomorphic movement still persist. Furthermore, recent studies
point that is important to take into consideration user-related features, which turn out not
to be a trivial task. A possible aproach for these issues is using gait model in order to
generate references for anthropomorphic movements.

In recent years, some studies have used statistical approaches to model human gait,
offering another possible solution that can generate joint trajectory information. One of
these approaches is the Principal Component Analysis (PCA). The main PCA characte-
ristic is the ability to split into different components different behavior found in a dataset.
When applied to gait features it is possible to organize such components into user-oriented
characteristis and general gait information.

Inside this context, in the presente work is presented a method able to find user-
oriented gait trajectories that can be used in powered lower limb orthosis applications.
The proposed method uses principal component analysis to extract shared features from
a gait dataset, taking into consideration gait-related variables such as joint angle informa-
tion and the users anthropometric features, used directly in an orthosis application.

The trajectories of joint angles used by the model are represented by a given number
of harmonics according to their respective Fourier series analyses. This representation
allows better performance of the model, whose capability to generate gait information
is validated through experiments using a real active orthotic device, analysing both joint
motor energy consumption and user metabolic effort.

Key-words: Robotics, Assistive Technology, Gait Modeling, Active Orthosis, Princi-
pal Component Analysis.
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Capítulo 1

Introdução

Desde a década de 60, exoesqueletos robóticos vêm sendo utilizados em aplicações
militares ou industriais a fim de auxiliar seres humanos em atividades que são perigosas ou
que exijam um esforço físico considerável [1, 2]. Originalmente seu objetivo era estender
além das restrições naturais a força manual de um operador, enquanto este tinha controle
direto do dispositivo [3].

Nesta Tese, é usada a definição de exoesqueleto apresentada por Aaron M. Dollar em
[1], que define um exoesqueleto como sendo um dispositivo mecânico, essencialmente
com formato antropomórfico, vestido por um operador, cujo movimento dos membros
geralmente é amplificado ou substituído pelo próprio dispositivo por meio de atuadores.

As primeiras pesquisas envolvendo exoesqueletos focavam em melhorar a estrutura
mecânica do dispositivo [4–8]. Mesmo apresentando diversas limitações técnicas, tais
pesquisas serviram de motivação para recentes projetos envolvendo exoesqueletos para
amplificação de força, tais como os desenvolvidos pela DARPA (do inglês Berkeley Lower

Extremity Exoskeleton) [9]. Com o passar dos anos, e graças à evolução da capacidade
de processamento de dispositivos embarcados, assim como à redução no custo de senso-
res e motores, houve um crescimento no número de pesquisas envolvendo exoesqueletos
robóticos voltadas para a área de reabilitação e compensação funcional [1, 2, 10].

No caso da reabilitação, o principal motivo para se usar dispositivos robóticos é que
empecilhos terapêuticos são contornados mais facilmente, ao mesmo tempo provendo ao
terapeuta um maior controle sobre as tarefas executadas. Além disso, o monitoramento
do desempenho e melhoria do paciente é viabilizado [11]. Exemplos de robôs voltados
exclusivamente para reabilitação são o Lokomat r, Armeor(ambas da empresa Ho-
coma 1), o robô ALEX (do inglês Active Leg Exoskeleton) [12] e o sistema de reabilitação
para tornozelo Rutgers [13], que geralmente são usados após danos neurológicos ou le-
são espinhal. Visando uma interação melhor com o usuário, alguns dispositivos utilizam

1hocoma.com
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interfaces interativas durante o processo de reabilitação [14, 15].

Aplicações de exoesqueletos robóticos envolvendo compensação funcional têm o ob-
jetivo de auxiliar idosos e pessoas com deficiências motoras em suas atividades cotidianas.
O auxílio ocorre através do complemento ou substituição de movimentos que o usuário
não consegue realizar ou tem dificuldade em fazê-los. O movimento é gerado graças a
atuadores localizados em juntas específicas do dispositivo. Devido à existência de atu-
adores para subtituir ou amplificar o movimento do membro em questão, esse tipo de
dispositivo pode ser classificado como uma órtese ativa [1, 2, 10].

Algumas aplicações de órteses ativas com foco em compensação funcional são vol-
tadas para os membros inferiores. Nesse caso a órtese tem como objetivo aumentar a
capacidade de locomoção do usuário, possibilitando que o mesmo ande [1]. Para tal, o
dispositivo pode substituir parcialmente ou totalmente o movimento das pernas, depen-
dendo da capacidade de marcha do usuário. Podemos citar como exemplos de órteses ati-
vas para membros inferiores destinadas a usuários que tem uma redução extrema em sua
capacidade de marcha, as órteses eLEGS ™[9], ReWalk ™[16] e a órtese Ortholeg [17–
20], esta última desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
O objetivo principal da órtese Ortholeg é tornar a experiência de caminhada com a órtese
o mais autônoma possível, reduzindo a quantidade de interação do usuário com o equipa-
mento. Em alguns casos a órtese ativa é projetada para um usuário específico, como por
exemplo, o dispositivo LOPES (do inglês LOwer-extremity Powered ExoSkeleton) [21].

O esquema de controle dos motores de órteses ativas varia de acordo com sua aplica-
ção, e pode estar ligado diretamente à limitação de movimentos dos músculos do usuário e
os dados que podem ser obtidos a partir da marcha. Por exemplo, um sistema de controle
como o da órtese BLEEX [9] que é baseado em diversos sensores de posição e movi-
mento espalhados na órtese, depende da capacidade do usuário de guiar o movimento do
sistema usuário-órtese, ou seja, de sua capacidade de marcha. No caso do exoesqueleto
HAL (do inglês Hybrid Assistive Limb) [22, 23] desenvolvido pela empresa japonesa CY-
BERDYNE e pela universidade de Tsukuba, o controle é voltado para regular a posição
angular do dispositivo baseado em padrões encontrados a partir da detecção de sinal de
eletromiografia, um vez que o paciente alvo tem uma limitação moderada nos movimen-
tos dos membros inferiores. No caso da órtese Ortholeg, é assumido que o usuário tem
uma limitação extrema de movimentos nas pernas, portanto, o controle do movimento do
dispositivo neste caso é feito a partir apenas da posição angular das articulações [17].

A estrutura mais comum vista em órteses ativas para membros inferiores cujo objetivo
é o auxilio total na marcha, controla os ângulos de articulações do quadril e joelho ao
longo do plano sagital usando controle de posição angular, enquanto as juntas de tornozelo
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são fixas ou passivas, acopladas a molas, por exemplo [1, 2]. O equilibrio é controlado
pelo usuário com o auxílio de um par de muletas ou de um andador ortopédico.

O ritmo da caminhada geralmente é escolhido por meio de uma interface homem-
máquina, enquanto mudanças na direção são executadas pelo próprio usuário por meio
de movimentos do torso. Poucas órteses ativas não dependem do uso de muletas, como
por exemplo, o exoesqueleto REX [24, 25]. Neste caso, o próprio dispositivo controla o
equilíbrio do corpo, tendo como consequência um movimento lento quando comparado
com à caminhada humana normal.

Apesar dos avanços alcançados durante as últimas décadas na área de exoesqueletos
robóticos e órteses ativas, ainda há muitos desafios relacionados à redução do consumo
energético e à capacidade do dispositivo de sintetizar de forma realista movimentos antro-
pomórficos [2]. Evidências mostram que até 54% dos pacientes de lesão medular desistem
do uso de suas órteses mecânicas devido à dificuldade e à energia necessárias para seu uso
[26]. A maioria das pesquisas atuais focada em resolver tais problemas busca soluções
mecânicas como, por exemplo, desenvolvimento de músculos artificiais que funcionem
como atuadores [2, 27] ou como melhorar a estrutura do dispositivo a partir da compre-
ensão da morfologia locomotora do ser humano [28, 29]. Porém, mesmo com diversas
pesquisas realizadas para reduzir o consumo energético em uma órtese ativa [30, 31], o
rendimento encontrado está muito aquém do executado pelo ser humano. Por exemplo,
a órtese BLEX consome uma média de 1143 W de potência dos atuadores durante uma
caminhada no solo, assim como 200 W de potência elétrica para seus circuitos elétricos e
controle interno do sistema [1]. Um ser humano saudável de 75 Kg consome aproxima-
damente 165 W de potência metabólica durante uma caminhada em solo [1].

Um aspecto importante para órteses ativas de membros inferiores usadas para tecnoló-
gia assistiva (seja para reabilitação ou compensação funcional) é a habilidade de recriar ou
complementar o movimento natural das pernas. Em algumas aplicações de órteses ativas
voltadas para usuários paraplégicos com uma limitação extrema no movimento dos mem-
bros inferiores, o movimento é geralmente realizado usando controle de posição angular
das junta através de motores acoplados no dispositivos [1, 16, 17, 23]. Esses motores se-
guem uma trajetórias ou sequência de referências, que são capazes de gerar o movimento
desejado.

O modo mais comum de gerar tais trajetórias é calcular uma referência padrão a par-
tir de um banco de dados de caminhada, e usar tal padrão de caminhada para todos os
usuários [32]. Geralmente, estes devem passar por uma fase de testes para se adaptar à
caminhada do dispositivo [16]. Tal fase de treinamento pode ser cansativa para o usuário
e consumir muito tempo [22, 26]. Além disso, como pesquisas recentes têm indicado,
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trajetórias de ângulos de articulações que não condizem com o movimento desejado pelo
usuário, podem reduzir o rendimento do dispositivo e causar desconforto físico [33, 34].

Devivo à alta complexidade da marcha humana, não é uma tarefa trivial encontrar um
conjunto de referências de ângulos de articulações que melhor represente o movimento
de caminhada para um usuário específico [32, 35]. Para realizar tal tarefa é necessária
uma ferramenta capaz de analisar particularidades de cada indivíduo sadio, entretanto,
mantendo a capacidade de generalizar a caminhada humana. Uma possível ferramenta
para a representação da caminhada humana é a modelagem de caminhada.

Os padrões de caminhada encontrados em seres humanos saudáveis estão relaciona-
dos com diversos fatores, tais como idade, peso, esforço usado nos músculos [36, 37] e até
aleatoriedade [35], portanto, os parâmetros a serem considerados no modelo dependem
da aplicação. No caso de uma órtese ativa voltada para usuários com grande limitação
de movimento nas pernas, os parâmetros mais comuns a serem sintetizados são os ân-
gulos de articulações do quadril e joelho, devido ao fato de tal angulação ser controlada
diretamente pela órtese nesse caso [1, 16, 17, 22].

Dentre os métodos de modelagem de marcha, podemos citar duas principais aborda-
gens: os métodos baseado em modelos físicos e os métodos estatísticos. Os modelos
físicos, ou também chamados de modelos biomecânicos, levam em consideração reações
físicas medidas no corpo humano, como por exemplo, torque nas articulações ou esforço
muscular. Essas reações, quando combinadas, podem ser representadas por um conjunto
de equações que são usadas para simular qual seria o movimento observado quando as
mesmas condições físicas fossem forçadas no sistema. Em outras palavras, modelos bio-
mecânicos representam a caminhada humana através de funções matemáticas. Tais mo-
delos geralmente têm um custo computacional alto e dependem muito da precisão dos
dados medidos. Alguns desses dados são de difícil extração sem o uso de sensores inva-
sivos [1, 32].

Os métodos estatísticos processam dados finais de um sistema que representa uma
caminhada, sem a necessidade de um conhecimento detalhado da estrutura interna do
mesmo. Por exemplo, para o caso de um usuário de órtese ativa, um modelo estatístico
necessita apenas de dados experimentais, e não de equações matemáticas que informem
como as pernas se comportam para produzir um determinado torque nas articulações.

Métodos estatísticos vêm sendo cada vez mais usados nos últimos anos para mode-
lar diferentes tipos de aspectos de movimentos do corpo humano a partir de informação
coletada por sensores [32, 38, 39]. Por exemplo, a partir de uma sequência de imagens,
podem-se extrair informações que são associadas à caminhada humana. Essas informa-
ções extraídas são usadas para construir um modelo capaz de identificar se outra sequência



5

de imagens representa ou não uma caminhada [40–43].
Dentre os métodos estatísticos observados, o método PCA (do inglês Principal Com-

ponent Analysis) se destaca devido ao fato de ser capaz de separar em componentes dife-
rentes comportamentos encontrados em um conjunto de dados [38, 44].

Quando a PCA é usado em parâmetros de caminhada, é possível organizar tais compo-
nentes em características gerais e individuais [42]. Outra vantagem é o baixo custo com-
putacional do PCA quando comparado com outros métodos estatísticos, como a regressão
gaussiana por exemplo [32]. Além disso, a PCA já foi utilizando para a classificação de
movimentos antropomórficos [38, 39, 43, 45].

A proposta da presente Tese é apresentar um método capaz de sintetizar trajetórias
de ângulos de articulações que possam ser usadas em uma aplicação de órtese ativa para
membros inferiores, cujo usuário alvo é uma pessoa com limitação extrema no movi-
mento dos membros inferiores. Dentro dessa premissa, nesta Tese é proposto um método
que utiliza a ferramenta estátistica PCA, a partir de um banco de dados de caminhada
tomado como base, e parâmetros antropomórficos do usuário como entrada. Além disso,
as trajetórias de ângulos de juntas utilizadas pelo sistema são representadas através das
correspondentes cinco primeiras hârmonicas segundo análise de Fourier. A análise de
Fourier foi utilizada para melhorar a capacidade de sintetização de trajetórias angulares
do método proposto. As trajetórias sintetizadas foram testadas em uma órtese ativa de
membros inferiores e o seu desempenho foi analisado em função do consumo energetico
dos motores e da taxa de pulso cardíaco do usuário.

A presente Tese tem como principais contribuições:

• O desenvolvimento de um método de geração de trajetórias angulares para articu-
lações de uma órtese ativa levando em consideração características individuais do
corpo do usuário;

• Validação do modelo proposto através de resultados experimentais;
• Estudo sobre a influência de diferentes tipos de caminhadas no consumo energético

e estresse metabólico sofrido por um usuário de órtese ativa;

Trabalhos com objetivos similares, apresentam certas limitações no número de elementos
necesários para formar o modelo, tais como os apresentados por [32], ou necessitam de
uma resposta muscular em tempo real do usuário [46], o que não pode ser possível em
certos casos onde existe uma considerável limitação de movimentos. O uso do método
PCA, em combinação com a compactação de dados possível graças ao uso da análise de
Fourier, possibilita a redução no número de parâmetros do modelo, e consequentemente,
no custo computacional envolvido na sua execução.



6 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Além disso, atualmente, existem poucos estudos relacionando esforço metabólico do
usuário com consumo energético dos atuadores de uma órtese ativa para membros inferi-
ores focada em usuários com uma grande restrição de movimentos [1, 10].

Esta Tese é organizado como descrito a seguir. No capítulo 2 é mostrada uma revisão
bibliográfica sobre modelagem de caminhada e suas aplicações. No capítulo 3 são apre-
sentados detalhes sobre a PCA, assim como o método proposto de geração de trajetória
e o uso da análise de Fourier para representar trajetórias de ângulos de articulações. A
descrição dos experimentos realizados para validar o método, assim como a descrição da
órtese ativa usada, são mostradas no capítulo 4. No capítulo 5 são mostrados os resul-
tados da análise do desempenho observado durante os experimentos realizados, a partir
do consumo metabólico do usuário e do gasto de energia dos motores. Finalmente, no
capítulo 6 é apresentada uma discussão em cima dos resultados obtidos e é levantada a
possibilidade de trabalhos futuros.



Capítulo 2

Modelagem de Caminhada

Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica sobre os principais métodos de mode-
lagem de marcha humana. Também são abordados alguns detalhes sobre a caminhada em
si, para a familiarização com alguns termos normalmente utilizados.

2.1 Conceitos da Marcha Humana

Antes dos detalhes sobre os métodos de modelagem a serem apresentados, é neces-
sária a explicação de alguns conceitos envolvendo a marcha humana. Mesmo que cada
indivíduo apresente características próprias em sua caminhada, as fases do ciclo de mar-
cha são as mesmas para seres humanos saudáveis.

A marcha é uma sequência de movimentos periódicos cujo objetivo é mover o corpo
para frente, enquanto a postura estável é mantida [47]. O ciclo de marcha de um ser
humano saudável pode ser divida em dois períodos, o de apoio e o de balanço. A fase de
apoio tem início quando o pé que vai servir de apoio para o corpo toca o solo, e termina
quando o outro pé deixa o solo. A fase de apoio acompanha o movimento da perna
enquanto a mesma encontra-se em contato com o solo. Similarmente, a fase de balanço
acompanha o movimento da outra perna enquanto ela está suspensa. A Fig 2.1 mostra
como a caminhada é dividida em seus períodos e fases, respectivamente. A caminhada em
terrenos com diferentes níveis de inclinação aumenta a demanda dos músculos, porém,
existem padrões funcionais do corpo entre todos os movimentos semelhantes à marcha
normal realizada por um ser humano saudável [47].

A estabilidade da marcha é mantida por uma ação muscular que é direcionada para
reduzir as influências da gravidade e dos momentos nas articulações quando o corpo é
deslocado de trás para frente, ou seja, entre os períodos de apoio e balanço. Uma ca-
minhada mais rápida aumenta a demanda dos músculos, enquanto uma caminhada mais
lenta a diminui [47].
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Figura 2.1: Etapas da Marcha Para a Perna Direta (adaptado de [1])

O corpo se divide em duas unidades que contribuem diretamente para a marcha. Es-
sas unidades são a locomotora e a passageira (ou do passageiro). A unidade locomotora
é composta pelos membros inferiores, enquanto que a unidade passageira é composta do
restante do corpo [47]. A unidade do passageiro é responsável por sua integridade pos-
tural, sendo considerada uma unidade passiva que é conduzida pela unidade locomotora
[47]. Diversos fatores do corpo contribuem para a caminhada, seja direta ou indireta-
mente. Por exemplo, é observado que a idade do indivíduo pode influenciar na forma
como os músculos respondem aos períodos da caminhada [48]. Entretanto, a unidade
locomotora é composta de alguns componentes motores que mais têm influência na ca-
minhada, sendo estes o complexo tornozelo-pé, joelho e quadril.

No caso específico de uma aplicação de órtese ativa onde a capacidade de movimento
das pernas do usuário é extremamente reduzida, o dispositivo substitui as funções motoras
da unidade locomotora, e a estabilidade entre as fases de apoio e balanço é auxiliada a
partir do uso de muletas. Neste caso é importante notar que a órtese consegue substituir
o movimento do joelho e quadril, e em alguns casos o do tornozelo, sem controlar direta-
mente os esforços musculares. Portanto, é importante que o dispositivo tenha uma refe-
rência em relação a trajetória angular da articulação para manter o movimento do membro
inferior, uma vez que o usuário tem uma redução na sua capacidade de movimento. As-
sim, é importante ter conhecimento de como os ângulos das articulações se comportam
ao longo da caminhada para que uma órtese ativa possa reproduzir a caminhada humana
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de forma mais fiel possível. Esse conhecimento é obtido pela modelagem dos ângulos
das articulações das pernas durante a marcha. Como fatores individuais (idade, peso, etc)
influenciam no comportamento da caminhada, é importante inserir também esses fatores
no modelo a fim de reproduzir as particularidades de cada indivíduo.

2.2 Visão Geral dos Métodos de Modelagem de Marcha

Apesar de parecer uma ação simples para um ser humano saudável, o ato de caminhar
envolve diversos fatores complexos, como equilíbrio do corpo, velocidade e aceleração
da passada, força nos músculos das pernas e torso [35]. A fim de entender a influência
de cada um desses fatores na marcha humana, muitas pesquisas voltam sua atenção para
a criação de modelos de caminhada que possam ser capazes de reproduzir ou identificar
determinadas características da marcha. Modelos de caminhada também podem servir
de base para métodos de controle envolvendo robôs bípedes ou para identificar se uma
determinada marcha apresenta anomalias em seu comportamento. As entradas do modelo
geralmente são informações diretamente relacionadas à marcha, podendo incluir ângulos
de articulações, parâmetros do corpo e até mesmo dados cinemáticos como aceleração e
velocidade. Porém, alguns modelos podem utilizar parametros não ligados diretamente
ao ato físico da caminhada, como por exemplo, idade ou nacionalidade [35, 49].

A geração de modelos matemáticos de caminhada é importante, pois é possível esti-
mar parâmetros que são difíceis de serem mensurados diretamente, como, por exemplo, a
força exercida por um determinado músculo, ou a velocidade angular de uma determinada
articulação para diferentes tipos de marcha [50, 51].

De modo geral, podemos dividir em dois grupos os modelos de marcha: os modelos
baseados em princípios biomecânicos e os modelos baseados em abordagens estatísticas.
Os modelos biomecânicos, também chamados de modelos físicos, levam em considera-
ção reações físicas medidas no corpo humano, como por exemplo, torque nas articulações
ou esforço muscular exercido para realizar determinado movimento. Devido à comple-
xidade encontrada em certos modelos biomecânicos, dados experimentais e técnicas de
otimização são usados para prever o comportamento do corpo de acordo com determinado
estímulo muscular [50].

Muitos desses modelos são usados para estudo de parâmetros da caminhada onde
a leitura de dados é difícil de ser realizada. Por exemplo, um modelo biomecânico é
capaz de prever que esforço muscular é despendido em uma determinada fase da cami-
nhada. Com esse conhecimento é possível melhorar o projeto de órteses e próteses [2]. A
principal desvantagem é que, como a marcha humana está a relacionada a vários fatores
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complexos, é necessária a combinação de vários modelos biomecânicos para descrever o
movimento de caminhada [32]. Tal problema pode ser contornado com o uso de métodos
de otimização, porém, estes podem causar restrições na saída do modelo [32].

Modelos estatísticos usam dados experimentais para construir elementos que correla-
cionam diferentes aspectos da caminhada. Como consequência, estes modelos são usados
em aplicações que tentam relacionar parâmetros difíceis de serem estudados por um único
modelo físico. Devido ao avanço na área de sensores, principalmente sensores de captura
de movimentos (ou MOCAP, do inglês Motion Capture), o número de parâmetros que
podem ser extraídos de experimentos envolvendo a marcha humana vem aumentando, fa-
cilitando o uso de modelos estatísticos como ferramentas de análise de marcha [1, 3, 32].
Nos últimos anos, tais métodos têm mostrando bons resultados em se tratando de mo-
delagem de caminhada, dentre eles se destacando em termo de desempenho a PCA (do
inglês Principal Component Analysis). Na Fig. 2.2 é mostrado um diagrama relacional
dos principais métodos, de forma geral, encontrados atualmente envolvendo modelagem
da caminhada humana. Podemos relacionar elementos encontrados na marcha humana
e elementos presentes em leis físicas, para criar modelos de cinemática ou dinâmica do
corpo humano. Por outro lado, a partir de observações da caminhada humana obtidas
através de sensores, é possível se extrair um modelo númerico baseado nos padrões en-
contrados nestes dados experimentais [52].

Figura 2.2: Diagrama Relacional dos Métodos envolvendo Modelagem de Caminhada
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2.2.1 Modelos Biomecânicos

Os modelos biomecânicos se baseiam na relação física dos componentes do corpo
humano (músculos, ossos, articulações, etc) para criar equações capazes de representar
determinado movimento ou fenômenos físicos observados durante a caminhada. Como
a marcha humana é relacionada a diversos fatores diferentes, existem vários modelos
mecânicos com objetivos específicos. Modelos com diferentes níveis de complexidades
capturam diferentes aspectos da caminhada [53]. Geralmente essa abordagem é utilizada
para aumentar a compreensão da caminhada humana [54], identificação de anomalias
na caminhada e no desenvolvimento de programas de reabilitação, incluindo órteses e
próteses [55].

Os modelos biomecânicos simples analisam poucos graus de liberdade para relaci-
onar características diferentes na caminhada, por exemplo, a relação entre tamanho e
velocidade do passo [56]. Alguns modelos biomecânicos simples relacionam as fases da
caminhada com eventos físicos [57, 58], tais como trocas de energias e forças (cinética,
potencial e gravitacional) [59–61] e suas influências durante a marcha. Por exemplo, um
modelo simples criado por Alexander [54, 62] utilizando apenas um sistema massa-ponto
mostrou quanto esforço é necessário para recuperar a energia perdida durante o início da
fase de apoio da marcha.

Associando parâmetros do corpo humano com modelos matemáticos é possível en-
tender de forma mais clara o funcionamento de partes específicas do corpo. No trabalho
de Simon e Thomas [58] os membros inferiores são representados como um conjunto de
eixos e elos e o restante do corpo como um ponto de massa localizado no quadril. Com
essa representação através de modelos balísticos, foi possível modelar alguns aspectos
físicos da caminhada humana, como por exemplo, de que forma o aumento da velocidade
da passada durante a fase de balanço é influenciada pela flexão do calcanhar da perna de
suporte.

Padrões dinâmicos existentes na caminhada também são abordados por modelos sim-
ples. Através de associações de leis inerciais e da gravidade, Mcgeer em [63] sugeriu
um modelo capaz de gerar padrões de locomoção. Esse modelo, em seu trabalho, foi
chamado de caminhada passiva, e um de seus objetivos era o uso em aplicações envol-
vendo máquinas bípedes. Atualmente alguns métodos de geração de marcha se baseiam
na caminhada passiva [64–67].

A maioria das aplicações que usam caminhada passiva impõem restrições ao modelo
que causam falta de flexibilidade das articulações durante o movimento da caminhada
[26].
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Essas restrições resultam da dificuldade de extração do comportamento periódico das
articulações que possa ser usado pelo modelo. O uso do modelo em uma órtese ativa de
membros inferiores pode causar desconforto ao usuário devido à falta de flexibidade da
caminhada gerada.

Aspectos de estabilidade da caminhada também são abordados por modelos sim-
ples. Em uma série de trabalhos [68, 69], é mostrado como modelar o corpo em seis
graus de liberdade a fim de encontrar uma caminhada bípede estável. O trabalho de
Vukobratovic[68, 69] evoluiu com o objetivo de associar outras variáveis da caminhada a
seu modelo inicial, como por exemplo, inércia da perna em movimento. Tais modelos ser-
viram de inspiração para métodos de controle aplicados em robôs bípedes [70–72]. Como
tais modelos dependem de funções que trabalham com características físicas específicas,
torna-se difícil a inserção de atributos comportamentais que não contribuem diretamente
de uma forma mecânica para o movimento, como, por exemplo, a introdução de caracte-
rísticas hierárquicas relacionadas com comportamentos pessoais na caminhada, tais como
idade ou nacionalidade [32, 35].

A evolução dos modelos simples são os modelos biomecânicos complexos, também
chamados em alguns casos de modelos dinâmicos [73, 74]. Eles geralmente são construí-
dos a partir de vários modelos simples, considerando excitações musculares encontradas
na caminhada [51, 75]. Tais modelos relacionam o movimento dos membros e torques
nas articulações com a energia gasta por determinado músculo durante certa etapa da mar-
cha. Também são usados para simular aspectos da marcha humana com maior precisão,
por exemplo, como a alteração de um determinado fator muscular pode influenciar na
caminhada [50, 76]. Esse tipo de análise permite um conhecimento mais aprofundado
de aspectos envolvendo a caminhada, como por exemplo, estudo sobre controle neural
dos movimentos [77], avaliação de causas para determinada patologias [53, 78] e para o
projeto de próteses mais avançadas [2, 79].

Um dos principais desafios em simular a caminhada humana usando modelos bio-
mecânicos complexos é determinar o conjunto de estímulos musculares que produzem
determinado movimento [76]. Para resolver tal problema, métodos matemáticos de oti-
mização são utilizados para calcular o conjunto de excitações musculares que melhor
reproduzem dados experimentais coletados anteriormente [76]. O método mais comum é
o de otimização estática, que decompõe o torque calculado nas articulações, a partir de um
modelo biomecânico base, em esforços de cada músculo em atuação [80–82]. A principal
vantagem dos métodos estáticos é seu custo computacional reduzido em comparação com
outros métodos de otimização. Entretanto, esses métodos não levam em consideração
aspectos gerais que são calculados ao longo do tempo, como por exemplo, esforço total
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muscular [50].

Além disso, a precisão dos dados experimentais usados pode influenciar diretamente
na precisão da saída do modelo [55]. Métodos de otimização dinâmica têm um desempe-
nho melhor [50, 55, 76], pois eles são capazes de simular aspectos gerais da caminhada e
são menos dependentes de dados experimentais [55]. Exemplos de sintetização de aspec-
tos relacionados à caminhada usando métodos de otimização dinâmica podem ser vistos
em [73, 74, 83, 84].

De modo geral, a principal desvantagem de modelos biomecânicos complexos é seu
custo computacional elevado [85, 86]. Por exemplo, um modelo de caminhada em 3
dimensões baseado em otimização dinâmica, mais especificamente usando otimização
de parâmetros (PO, do inglês Parameter Optimization), pode demorar dias para prever
corretamente as excitações musculares envolvidas durante a marcha [73]. Para diminuir o
custo computacional, simplificações no modelo são feitas, desde a redução da quantidade
de músculos presentes [83, 85, 87] até simplificação dos sinais musculares para reduzir o
numero de variáveis presentes durante a otimização [88].

Devido a essas simplificações, algumas pesquisas conseguiram com sucesso simular
aspectos da caminhada relacionados a força muscular e de toque ao solo [50, 55, 76].
Entretanto, essas simplificações feitas podem limitar os resultados dos métodos de acordo
com sua aplicação [32], devido ao fato de a caminhada humana envolver inúmeros fatores
que são difíceis de serem representados por um só modelo mecânico, fatores esses que
podem até envolver o estado emocional da pessoa [36].

Modelos biomecânicos, quando utilizados para geração de trajetória ângular de articu-
lações voltada para órteses ativas de membros inferiores, podem não ser capazes de iden-
tificar ou simular aspectos individuais na caminhada de acordo com determinada pessoa,
uma vez que seu objetivo é modelar com precisão aspectos gerais da caminhada [50, 76].
Na Fig. 2.3 é mostrado um diagrama relacional dos tipos e exemplos de algumas aplica-
ções aqui citadas sobre modelagens de marcha envolvendo modelos biomecânicos.

2.2.2 Modelos Estatísticos

Os modelos estatísticos são baseados em ferramentas matemáticas que analisam dados
experimentais de caminhada a fim de encontrar um padrão entre os parâmetros analisa-
dos ou estabelecer relações entre entrada e saída do sistema por meio de mapeamento de
informações [32, 89]. Diferentemente dos modelos biomecânicos, os modelos estatísti-
cos, para sua construção, não necessitam de modelos fenomenológicos que representem
a caminhada humana [32, 89].
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Figura 2.3: Diagrama Relacional dos Tipos e Aplicações envolvendo Modelagem de Ca-
minhada Usando Modelos Biomecânicos
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As funções matemáticas que mapeiam determinado comportamento vão sendo cons-
truídas à medida que informações experimentais vão sendo obtidas e processadas. A
forma como o modelo é construído é determinada pelo método estatístico usado. Outra
característica em comparação com os modelos biomecânicos, é que modelos estatísticos
podem encontrar relações entre paramêtros de dificil correlação entre si. Atualmente,
o uso de modelos estatísticos em pesquisas envolvendo modelagem de caminhada vem
aumentando [32]. É possível que um dos principais motivos para tal observação é a cres-
cente facilidade em coletar e armazenar dados experimentais, principalmente em grande
quantidade, um dos requisitos para muitos modelos.

Com os avanços na área de sensoriamento e armazenamento de dados, um maior nú-
mero de pesquisas envolvendo modelagem de movimentos antropomórficos (incluindo
caminhada humana) voltaram sua atenção para modelos estatísticos [90]. Outro motivo
para encontrar métodos paralelos à abordagem clássica de modelagem biomecânica foi a
necessidade de análise de fatores cuja relação é difícil de ser representada por um modelo
físico.

Os primeiros modelos utilizavam ferramentas estatísticas simples, tais como média
e desvio padrão para estudar a variação de determinada característica. Por exemplo, no
trabalho [36], compararam-se o desvio padrão, a variância da flexão e a extensão das
pernas entre paciente de diferentes idades e sexos. No trabalho [91], foi usada análise de
variância (também conhecida como ANOVA, do inglês analysis of variance) para estudar
a relação do contato do pé com o solo com as fases da caminhada, e além disso, quantificar
assimetrias entre parâmetros temporais de ambos os pés para pessoas andando em um
corredor longo.

Para analisar parâmetros que relacionam diversos fatores da caminhada de fraca rela-
ção direta, modelos multinível, também conhecidos como modelos lineares hierárquicos,
começaram a ser usados [73, 74]. Tais métodos podem ser considerados uma generali-
zação da regressão linear [92]. Eles conseguem estabelecer relações entre características
similares de movimento e comportamento antropomórfico com determinados grupos de
pessoas [93]. Por exemplo, características comportamentais de uma criança são mais
similares às características dos pais do que às de uma pessoa aleatoriamente escolhida
em uma multidão. Modelos hierárquicos conseguem analisar essas ligações dificilmente
perceptíveis, construindo componentes em diferentes níveis hierárquicos. Tais modelos
são capazes de analisar se um determinado conjunto de dados faz parte de um grupo
específico [94]. Quando aplicado à caminhada, é possível fazer uma associação entre
parâmetros mais aprofundada, além de ser possível reconhecer anomalias na caminhada,
determinando relações com certas enfermidades. Em [95], usando modelos de regres-
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são linear, parâmetros como antecedentes étnicos e relações com patologias coexistentes
foram analisados como fatores influenciáveis na velocidade da marcha de pessoas idosas.

Modelos de regressão multilinear também podem ser usados para sintetizar parâme-
tros da marcha humana. Por exemplo, em [52], foi usado um método baseado em regres-
são multilinear para relacionar parâmetros da caminhada e características antropométricas
para criar um modelo capaz de normalizar aspectos da caminhada com relação a um deter-
minado grupo de pessoas. Entretanto, essa classificação foi realizada de forma arbitrária
por idade. Comparando com modelos biomecânicos, estes apresentam uma dificuldade
em identificar quais características podem ser considerados anomalias e quais são consi-
derados características individuais.

Recentemente algumas pesquisas voltaram sua atenção para métodos estatísticos en-
volvendo aprendizado de máquina, como por exemplo, redes neurais [96] e regressão
linear [32, 97]. Tais métodos consistem na análise exaustiva de dados experimentais para
configuração de pesos ou parâmetros internos. A partir da configuração de tais parâme-
tros, o modelo pode sintetizar padrões encontrados nos dados analisados, assim como
estabelecer uma relação interna entre eles [96]. A principal desvantagem de tais métodos,
quando aplicados para modelagem de caminhada, está relacionada com a necessidade de
uma base de dados considerável. Como a caminhada humana envolve diversos fatores
interligados em níveis hierárquicos diferentes, para os métodos acima citados poderem
recriar tal complexidade com baixo erro, é exigida um grande quantidade de dados.

Na última década algumas aplicações com objetivos biométricos passaram a usar a
caminhada como fator de identificação pessoal [41, 42, 98, 99]. Isso foi influenciado pelo
fato de estudos apontarem que quando um grande número de parâmetros envolvendo a
marcha humana são considerados, tal conjunto de informações é suficiente para identi-
ficar um indivíduo [98, 99]. Por exemplo, é possível utilizar um sistema de visão que
captura dados da caminhada através de câmera para reconhecimento de indivíduos [42].
Esse tipo de aplicação é uma alternativa interessante para biometria, uma vez que não
necessita que os sensores utilizados estejam em direto contato com o usuário, podendo
até mesmo serem utilizados sem o conhecimento da pessoa a ser reconhecida para aplica-
ções envolvendo segurança [100]. A maioria das aplicações que usa a caminhada humana
como método de biometria é voltada para a área de identificação de caminhada por pro-
cessamento de imagens. Nessas aplicações uma sequência de imagens é capturada, e
informações relacionadas à marcha são extraídas. A partir dessas informações, diversos
métodos estatísticos podem ser usados para extrair padrões com o objetivo de identificar
se outra sequência de imagens corresponde a uma pessoa específica ou não [100–102].
Na Fig. 2.4 é mostrado um diagrama relacional dos tipos e aplicações de modelagens de
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marcha envolvendo modelos estatísticos.

Figura 2.4: Diagrama Relacional dos Tipos e Aplicações envolvendo Modelagem de Ca-
minhada Usando Modelos Estatísticos
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2.3 Análise de Componentes Principais

Para algumas aplicações envolvendo uma órtese ativa, é importante que padrões ge-
rais da caminhada, assim como características individuais, possam ser sintetizadas pelo
gerador de trajetória angular [17, 103]. Para uma aplicação em que o usuário não tem
força nos membros inferiores, a síntese de padrões gerais e sua execução pela órtese pode
fazer com que o movimento de caminhada se torne mais natural, enquanto que a execução
de caracteríticas individuais de movimento podem aumentar o rendimento do dispositivo,
reduzindo o tempo necessário para o usuário se acostumar com a órtese, por exemplo.
Modelos biomecânicos apresentam uma dificuldade em simular características pessoais,
enquanto que alguns métodos estatísticos podem apresentar dificuldade para distinguir
anomalias de características individuais. A Fig. 2.5 mostra como aspectos da caminhada
estão organizados de forma ilustrativa, envolvendo padrões gerais, anomalias na cami-
nhada e características individuais. O círculo destacado na Fig. 2.5 mostra, de forma
ilustrativa, que as características de marcha de um indivíduo saudável são compostas por
atributos individuais e padrões gerais encontrados na marcha humana. Modelos de re-
gressão linear conseguem identificar mais facilmente, quando comparando com modelos
biomecânicos, quais características são individuais e quais correspodem a anomalias.

Figura 2.5: Divisão Ilustrativa de Aspectos da Caminhada Humana

Nos últimos anos o método de análise de componentes principais, ou PCA, vem se
destacando no campo de reconhecimento e classificação de movimentos humanos, devido
a sua capacidade de organizar em componentes os dados analisados, os quais podem
representar tanto aspectos gerais quanto individuais da caminhada [42].



2.3. ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS 19

Além disso, a PCA tem baixo custo computacional quando comparado com outros
métodos estatísticos, como a regressão hierárquica ou redes neurais [44]. Apesar de al-
gumas pesquisas terem desenvolvido métodos baseados em PCA capazes de identificar
caminhada em uma sequência de imagens [40, 42, 104], tais métodos não foram desen-
volvidos para sintetizar parâmetros da marcha humana. Entretanto, a técnica aplicada
nestes casos serve de motivação para uma abordagem alternativa de modelagem de ca-
minhada antropomórfica envolvendo métodos estatísticos. O trabalho realizado em [105]
utiliza a PCA para extrair informações sobre movimentos usados em danças. O trabalho
realizado em [44] conseguiu identificar primitivas de um caminho seguido por um ser hu-
mano em duas dimensões para se locomover entre dois pontos. Nesse mesmo trabalho,
os componentes encontrados foram atribuídos a certas características do caminho percor-
rido, como por exemplo, deformação ou comprimento. Com isso, o modelo desenvolvido
foi capaz de criar um caminho entre dois pontos semelhante ao que seria percorrido por
um ser humano.

O método de análise de componentes principais é uma ferramenta estatística capaz
de identificar padrões em um conjunto de dados com relações indiretas, e expressar esses
mesmos dados de modo a destacar suas similaridades e diferenças. Esses padrões são re-
presentados por componentes. Um determinado dado experimental pode ser representado
por um grupo específico de componentes, os quais representam os padrões mais usual-
mente encontrados em dados semelhantes. Devido a essa característica, o métoda PCA é
considerado como uma técnica de compressão de dados ou de redução de dimensionali-
dade [106].

Em termos matemáticos, a PCA é considerada um transformador ortogonal linear
[106], que, operando sobre um conjunto de dados originais, os projeta em um espaço de
menor dimensão de acordo com a sua variância ou covariância. Cada dimensão onde os
dados são projetados é representada por um componente. As projeções associadas com
altos valores de covariância são chamadas de componentes principais, pois representam
os comportamentos mais regulamente encontrados em um conjunto de dados. Evento
únicos ou pouco ocorrentes presentes nos dados observado são alocados em componentes
de baixo valor, enquanto que comportamentos gerais podem ser associados com outras
componentes de alto valor. A Fig. 2.6 exemplifica como um conjunto de dados em um
espaço de grande dimensão é projetado por componentes em um espaço de dimensões
menores.

Devido à capacidade de identificar características pessoas e gerais da caminhada, ali-
ado com seu baixo custo computacional, o métoda PCA foi escolhido nesta Tese para ser
usado no método proposto de geração de trajetória de ângulo de articulações para uma
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Figura 2.6: Conjunto de Dados Sendo Projetado em Componentes

órtese ativa de membros inferiores.

2.4 Geração de Trajetória para Órtese Ativa

A caminhada é formada por diversos fatores complexos, de difícil representação direta
ou usando um modelo único. Portanto, de acordo com a aplicação, um determinado
conjunto desses fatores é escolhido para ser modelado. Em aplicações envolvendo órteses
ativas para membros inferiores, as informações mais importantes a serem reproduzidas
são os ângulos de articulações das pernas [1, 2], como mostrado na Fig. 2.7, também
levando em consideração fatores antropométricos, como peso, idade, altura, etc. Em
algumas aplicações de órtese ativa para membros inferiores, os ângulos de quadril e joelho
são controlados direta ou indiretamente [17, 23, 103]. Algumas aplicações envolvendo
reabilitação podem também controlar o calcanhar [13].

Portanto, para aplicações envolvendo órteses ativas, é importante um modelo que seja
capaz de gerar trajetórias angulares, levando em consideração características individuais,
que mudam de acordo com cada usuário. Para aplicações onde o usário não tem força
efetiva nas pernas, o dispositivo deve gerar o movimento diretamente a partir dos ângulos
das articulações. Aplicações que recebem uma resposta da força exercida pelo usuário
podem usar essa informação para controlar o movimento. Exemplos de aplicações que
dependem da resposta muscular do usuário podem ser vistos em [46, 107, 108]. Em al-
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gumas aplicações, cujo objetivo é fazer com que a órtese ativa substitua o movimento dos
membros inferiores durante a caminhada, os ângulos de quadril e joelho são controlados
diretamente [1, 16, 17, 22, 23, 103].

Figura 2.7: Ângulos de Articulação Envolvidos em Órteses Ativas para Membros Inferi-
ores

A geração das trajetórias de ângulos de articulações para a maioria das aplicações
envolvendo órteses ativas cujo objetivo é fazer com que o dispositivo substitua o movi-
mento dos membros inferiores durante a caminhada, é baseada em uma média aritmética
de coletas anteriores. Em alguns casos essa média é retirada a partir de informações
extraídas de uma só pessoa [1]. Por exemplo, as trajetórias de ângulos de articulações
geradas para a órtese ativa BLEX são baseadas em coletas clínicas de um único usuário,
pesando aproximadamente 75 kg [9]. Como explicado anteriormente, a generalização de
tais movimentos pode reduzir o desempenho da órtese e de métodos de reabilitação.

Algumas aplicações tentam personalizar as trajetórias de articulações de acordo com
informações do usuário. Outro exemplo é o do exoesqueleto Austin [109], cuja estrutura
mecânica é desenvolvida para um usuário em particular. Porém, o processo de personali-
zação pode demorar e ter alto custo de implementação, mesmo para dispositivos que usem
a resposta muscular do usuário como parâmetro de controle. As trajetórias de articulações
geradas para o exoesqueleto HAL [22] são baseadas em um padrão encontrado através de
análise da caminhada e de sinais presentes nos músculos do usuário.
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Neste caso, a personalização da trajetória seguida pela órtese para um usuário es-
pecífico pode demorar até dois meses [23], tempo necessário para sintonizar os sinais
presentes no músculo do usuario com o movimento realizado pelo dispositivo.

Recentemente algumas pesquisas estão voltando sua atenção para a personalização
de movimentos que possam ser executados por órteses, principalmente para melhorar o
rendimento de métodos específicos usados em reabilitação [46, 108]. Algumas outras
pesquisas focam sua atenção para modelar a caminhada de modo geral, levando em con-
sideração aspectos pessoais. Por exemplo, foi desenvolvido em [89] um método usando
lógica Fuzzy capaz de sintetizar acelerações de articulações encontradas na caminhada
para um grupo de pessoas. Recentemente em [32] foi desenvolvido um método a partir
de regressão gaussiana que é capaz de sintetizar a caminhada humana orientada para um
usuário em particular. O modelo desenvolvido pode ser utilizado em uma aplicação en-
volvendo órtese ativa de membros inferiores. Entretanto, a técnica proposta tem alto custo
computacional e o erro relativo de geração de trajetórias ainda não é consideravelmente
menor que os encontrados nas abordagens mais tradicionais. Além disso, no presente mo-
mento existem poucos resultados experimentais de tais métodos de geração de caminhada
em órteses ativas.

No trabalho mostrado em [16], foram apresentados resultados de velocidade de cami-
nhada com diversos pacientes usando a órtese Rewalk quando uma caminhada genérica
foi utilizada. Em alguns casos, o paciente não passou da fase de aprendizado. Mais in-
formações sobre o rendimento geral do dispositivo ou consumo metabólico do paciente
não são mostradas. Existe pouca comparação de resultados experimentais usando órteses
ativas de membros inferiores utilizando diferentes métodos para geração de caminhada.

O método de geração de caminhada apresentado na presente Tese visa a síntese de
trajetórias de ângulos de articulações que possam ser utilizadas por uma órtese ativa,
inicialmente voltado para casos onde o paciente não tem força efetiva de movimento nas
pernas. O método utiliza PCA e dados experimentais de caminhada. Mais detalhes sobre
o método proposto e seus resultados são apresentados nos capítulos seguintes.



Capítulo 3

Método para Geração de Trajetórias
Angulares

Nesse capítulo é apresentado um método capaz de sintetizar trajetórias de ângulos
referentes a articulações para uma caminhada em linha reta. O método proposto utiliza
a PCA como base para geração das trajetórias, que podem ser utilizadas por uma órtese
ativa de membros inferiores. Como mencionado anteriormente, a PCA é uma ferramenta
estatística capaz de expressar similaridades entre conjuntos de informações. Usando a
PCA é possível calcular vetores de coeficientes, normalmente referidos por componen-
tes, onde cada um representa uma dimensão e sua respectiva influência em relação a um
conjunto de dados base, também chamado de conjunto de treinamento [38, 44]. Esse con-
junto pode ser reconstruído sem muita perda de informação através de uma combinação
de componentes com maior influência. Também é mostrado na literatura [42], que alguns
componentes podem representar aspectos gerais do comportamento do conjunto de treina-
mento, assim como outros componentes podem apresentar comportamentos específicos.
Nesse capítulo é apresentado o procedimento necessário para extrair tais componentes,
formando assim um modelo de caminhada que é utilizado pelo método proposto. É tam-
bém apresentada uma forma de representar a caminhada humana por meio de séries de
Fourier, representação essa capaz de melhorar o desempenho do modelo. Finalmente no
final do capítulo, são mostrados os resultados das sínteses de trajetórias obtidos a partir
do modelo por meio de reprojeções númericas.

3.1 Método Proposto

A ideia geral do método proposto para gerar trajetórias de ângulos referentes a articu-
lações é usar um modelo númerico de caminhada em linha reta, apesar de que, em teoria,
o mesmo modelo poderia ser usado para representar outros padrões de caminhada sim-
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Figura 3.1: Conceito Geral do Método Proposto

ples (como subir escadas por exemplo). Esse modelo é construído basedo em informação
obtidas por meio de experimentos reais envolvendo humanos saúdaveis.

Esses dados referentes à caminhada formam o conjunto de treinamento, ou base de
dados do modelo. Após a criação do modelo de caminhada, no momento da geração das
trajetórias, informações antropométricas do usuário, tais como idade, peso, altura, etc,
são coletadas. Essas informações são então enviadas para um classificador, que seleciona
um conjunto de trajetórias de articulações a partir do conjunto de treinamento, o mesmo
usado para criar o modelo.

Esse conjunto selecionado é usado como entrada do modelo, junto com as informações
antropométricas coletadas anteriormente. A saída do modelo é um conjunto de trajetórias
de ângulos referentes a articulações sintetizadas de acordo com as características pessoais
do corpo do usuário. Um diagrama da técnica proposta é mostrado na Fig. 3.1.

A aplicação do método proposto, em resumo, é representada pela sequinte sequência
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de passos:

1. Criação do conjunto de treinamento, baseado em dados coletados de experimentos
de caminhada;

2. Geração do modelo a partir do conjunto de treinamento;
3. Coleta de dados antropométricos do usuário. Os dados que devem ser coletados são

determinados de acordo com o modelo de caminhada;
4. Seleção de uma trajetória de ângulos de articulação padrão dentro do conjunto de

treinamento. Nesta Tese a trajetória é selecionada de acordo com um classificador;
5. A trajetória padrão escolhida, assim como os dados antropométricos coletados do

usuário, são usados como entrada pelo modelo de caminhada;
6. Finalmente, a saída do modelo, em forma de trajetórias de ângulos de articulações,

é usada como referência pela órtese ativa de membros inferiores.

3.1.1 Conjunto de Treinamento

Para construir o modelo que represente a caminhada humana, o conjunto de treina-
mento deve representar o padrão desejado a ser modelado. Essas informações servirão de
base para indicar como o modelo deve gerar suas saídas. Como o objetivo do trabalho
atual é gerar um modelo capaz de sintetizar informações sobre a marcha humana de indi-
viduos saudáveis, os dados que irão formar o conjunto de treinamento são baseados em
informações coletadas através de experimentos reais envolvendo pessoas sem patologias
relacionadas à marcha.

É importante ressaltar que os experimentos realizados irão influenciar diretamente o
comportamento do modelo, portanto, os mesmos devem representar o modo mais fiél
possível a caminhada desejada. Nesta Tese o padrão de caminhada utilizado foi uma
caminhada em linha reta, onde a maior variação angular das articulações acontecem no
plano sagital. Esse padrão particular foi escolhido devido ao fato de ser o mais comum
em aplicações envolvedo órteses ativas de membros inferiores [1], como mostrado na Fig.
3.2.

O conjunto de treinamento utilizado nesta Tese foi construído a partir de dois ban-
cos de dados de caminhada. Em um deles ([32]), foi realizado um total de 113 coletas
envolvendo voluntários saudáveis (50 homens e 63 mulheres) com idades entre 20 e 69
anos (mantendo uma distribuição de idade uniforme). Diversos paramêtros do corpo fo-
ram coletados antes do experimento, tais como idade, altura, peso, etc. Foi pedido aos
voluntários que andassem em uma esteira, apenas uma vez, com marcadores fixados nas
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Figura 3.2: Variaveis desejadas do conjunto de treinamento de caminhada que têm relação
com órteses ativas de membros inferiores

vestimentas das pernas. Dados cinemáticos da caminhada foram gravados por um sistema
de captura de dados (Motion Analysis Inc.).

Ainda em relação aos experimentos realizados em [32], após a caminhada do volun-
tário alcançar uma velocidade constante, os dados coletadas são convertidos para pontos
em um espaço tridimensional representando o corpo virtual do usuário e uma trajetória
angular de articulações padrão é criada a partir da caminhada de velocidade constante.
Mais detalhes sobre o experimento e o processo de processamento dos dados podem ser
vistos em [32].

O segundo banco de dados utilizado para construção do conjunto de treinamento foi
construído a partir de experimentos de caminhada.

Inicialmente para a captura de dados de caminhada foi utilizando o sensor Micro-
soft©Kinect. O objetivo do Kinect é dar ao usuário a capacidade de enviar informações
para um dispositivo usando apenas movimentos do corpo. Esse sensor utiliza uma câmera
de profundidade para processar e identificar pontos chaves no corpo do usuário. Como,
por exemplo, articulações de membros, mãos, etc. Com o conhecimento sobre a localiza-
ção de tais pontos o Kinect é capaz criar um esqueleto virtual que representa o usuário, e
a partir dessa estrutura extrair informações sobre movimentos do corpo. Porém, devido a
restrição de posição e orientação do usuário e da limitação da precisão dos angulos medi-
dos, os dados coletados durante esta série particular de experimentos foi usada para testar
o modelo proposto, cujos resultados podem ser observados em [110].
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O sistema utilizado para formar o segundo banco de dados utilizado para construção
do conjunto de treinamento foi o sistema Qualisys (Qualisys Motion Capture System -
Qualisys Medical AB 411 13). Os experimentos com o sistema Qualisys foram realiza-
dos no LIAM (Laboratório de Intervenção e Análise de Movimentos, no Departamento de
Fisioterapia da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), especificamente
para esta Tese. Este sistema consiste em um total de oito câmeras que emitem e cap-
turam luz infravermelha, que são refletidas por marcadores que são fixados diretamente
na pele do voluntário em pontos pré estabelecidos. As informações coletadas são envia-
das e processadas por um software dedicado que reconstrói um modelo biomecânico do
corpo do usuário, analisando as variações no espaço-tempo dos movimentos realizados
[111]. Quatro voluntários participaram do experimento, com idades entre 20 e 28 anos,
pesos entre 60kg e 75kg e alturas entre 1,64m e 1,70m. Foram realizados ao todo 52
experimentos. Foi pedido aos voluntários que andassem em linha reta, descalços, em uma
área de captura do equipamento. Um ciclo de marcha foi escolhido para cada usuário por
experimento.

Neste experimento foram usados como paramêtros de identificação de início e fim de
ciclo dois contatos seguidos do pé de balanço, observados a partir de marcadores posici-
onados no calcanhar do voluntário. Dois tipos de variáveis foram coletadas. A primeira
relacionada aos paramêtros corporais dos usuários (idade, altura, peso, comprimento da
coxa, comprimento da canela, largura do quadril, e velocidade média da passada) e a
segunda relacionada à trajétoria de um ângulo de junta realizado pelo quadril, joelho e
tornozelo. Todas as informações coletadas nesse experimento estão de acordo com as
especificações ilustradas na Fig. 3.2.

Outras informações, tais como variações de ângulo da pélvis no plano coronal foram
ignoradas, devido a sua pequena variância númerica na caminhada e à dificuldade de sua
reprodução pela órtese Ortholeg, que foi usada para validar experimentalmente o método
proposto. Além disso, a maioria das órteses ativas voltadas para locomoção apresentam
movimentos passivos no plano coronal [1]. Os dados coletados do equipamento são pro-
cessados por seu próprio software para que todos os vetores de saída tenham o mesmo
tamanho em frames, sem comprometer as características indivíduais da marcha de cada
voluntário.
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3.2 Modelo de Caminhada

3.2.1 Variáveis Analisadas

O modelo de caminhada utilizado tem um papel importante na execução do método
proposto, pois é ele que determina os dados antropométricos a serem coletados do usuário
e gera as referências usadas pelo dispositivo. Nessa seção mostra-se detalhadamente a
criação do modelo baseado em PCA. Para se criar o modelo de caminhada, o primeiro
passo é construir a matriz de treinamento. Para isso devemos determinar as variáveis
analisadas e a forma como representá-las no modelo.

Podemos representar um experimento genérico x j pelo vetor x j = [x j
1,x

j
2, . . . ,x

j
n]ᵀ,

onde j se encontra no intervalo 1 ≤ j ≤ k. A variável k representa o número total de
experimentos presente no conjunto de treinamento, enquanto n representa o número de
variáveis analisadas pelo modelo.

Cada variável x j
i representa uma informação, coletada durante os experimentos re-

lacionados à caminhada humana. Um experimento genérico representado por x j, com-
posto a partir de dados presentes no conjunto de treinamento, é descrito como x j =

[hip jᵀ,knee jᵀ,body jᵀ]. Os vetores hip e knee (ambos com comprimento m) armazenam
uma sequência de informações angulares de articulações que representam o movimento
angular realizado pela respectiva articulação. O vetor body é composto por age (idade),
height (altura), mass (peso), thighlength (comprimento da coxa), shinlength (compri-
mento da canela), e bitrochantericwidth (largura bitrocanterífera ou largura do quaril),
como mostrado na Fig. 3.3. Estes parâmetros são relacionados a dados antropomórfi-
cos do corpo humano. Estes parâmetros foram escolhidos pois têm relação direta com
aplicações de órteses ativas para membros inferiores.

3.2.2 Pré-Processamento da Matriz de Treinamento

Para que a PCA possa representar melhor o conjunto de treinamento, alguns proce-
dimentos devem ser realizados antes do cálculo dos componentes. O primeiro deles é a
normalização de cada experimento, também chamada de centralização. Como o termo
normalização pode ter significados diferentes de acordo com cada aplicação [112], nesta
Tese o termo normalização se refere à centralização númerica em torno da média aritmé-
tica. A normalização usada nesta Tese é definida de acordo com a Eq. (3.1).

x j
Ni =

x j
i −min(xi)

max(xi)−min(xi)
(3.1)
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Figura 3.3: Parâmetros antropomórficos usados para construção do modelo de marcha
(adaptado de [32])

A normalização de um experimento genérico x j é representada por x j
N = [x j

N1, . . . ,x
j
Nn]

ᵀ,
onde x j

Ni é a i-ésima variável normalizada do experimento número j. Normalização é im-
portante para a PCA uma vez que o mesmo projeta a informação original de acordo com
os valores de variância máxima. Como consequência, se algumas variáveis têm um valor
numérico muito alto em comparação a outras, a PCA irá ponderar de forma desigual a
influência númerica dessas variáveis dentro do conjunto de treinamento.

O próximo passo serve para melhorar a capacidade de sintetização dos dados usando
PCA, e consiste em subtrair as variáveis normalizadas de sua média aritmética. Isto pode
ser feito calculando o erro d, ou do ingles, signed deviation, de acordo com a Eq. (3.2).

d j = x j
N − xN , onde xN =

1
k

k

∑
j=1

x j
N (3.2)

Finalmente, a matriz de treinamento T , que representa o conjunto de treinamento, é
definidida de acordo com a Eq. (3.3).

T = [d1 d2 . . . dk] (3.3)

3.2.3 Representação dos Componentes Principais

Após encontrar a matriz final de treinamento T , o próximo passo é encontrar a matriz
de covariância C, cuja ordem é n×n. Essa matriz é calculada segundo a Eq. (3.4) [38].
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C = T ·T ᵀ (3.4)

Por último, os parâmetros do modelo de caminhada serão representados pela matriz
U , que é formada pelos autovetores Ui da matriz C, cuja definição é dada segundo a Eq.
(3.5) [38].

C ·U =U ·Λ (3.5)

Os elementos da matriz diagonal Λ, reorganizados como o vetor λ1×n = [λ1,λ2, . . . ,λn],
são os autovalores de C. Podemos assumir que os autovalores λi são organizados na ordem
decrescente e as colunas Ui são organizadas de acordo com tal ordem. Todos os autova-
lores λi são não negativos [106]. Cada coluna Ui de U , representa um autovetor ou um
componente, onde U1 é o primeiro componente, U2 o segundo componente, e assim por
diante. A contribuição de um componente especifíco na reconstrução da informação ori-
ginal é associado com seu correspondente autovalor λi. O número de colunas de U usado
para representar a informação modelada é chamado de número de modos, representando
por L. As primeiras L colunas do vetor U representam os componentes principais, onde
U1 (o primeiro componente principal) é relacionado com o maior autovalor de λi, U2 (o
segundo componente principal) é relacionado com o segundo maior autovalor, e assim por
diante. A matriz U compõe o modelo de caminhada utilizado segundo o método proposto
no começo deste capítulo.

3.2.4 Reprojeção

A matriz U , calculada acima, é usada para gerar trajetórias de ângulo de articulações
baseado em duas entradas, que são, segundo o método proposto, dados antropométricos
do usuário em questão e um conjunto de trajetórias de ângulos de articulações escolhidos
pelo classificador a partir do conjunto de treinamento. Essas duas entradas do modelo
podem ser definidas como a caminhada padrão de entrada do modelo, ou também pelo
termo em inglês ground truth. O processo que utiliza essas entradas para sintetizar as
trajetórias de ângulos de articulações desejadas é chamado de reprojeção.

Para calcular a reprojeção, primeiramente um experimento genérico ground truth é
representado por gt j. A sua respectiva reprojeção gtr j de ordem n×1, ou saída do modelo,
é calculada de acordo com a Eq. (3.6) [38].

gtr j ≈ xN +U ·b (3.6)
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A matriz U é formada pelas colunas de U correspondentes aos L componentes princi-
pais, e o vetor b é dado de acordo com a Eq. (3.7) [38].

b =Uᵀ · (gt j − xN) (3.7)

Devido ao fato de o vetor gtr ter a mesma estrutura do vetor x, o vetor de reprojeção
é representado por gtr j = [gtr j

hip,gtr j
knee,gtr j

body]. Portanto, se o vetor hip tem o mesmo
tamanho m, e os elementos x1...m do vetor x j representam ângulos de articulação referen-
tes ao quadril, então, gtr j

hip = gtr j
1...m do vetor gtr j representam informação reprojetada

da articulação do quadril. A reprojeção para a articulação do joelho é representada por
gtr j

knee = gtr j
(m+1)...(2.m)

3.2.5 Classificador

O modelo de caminhada presente no método proposto utiliza uma trajetória referência
como entrada, que é reprojetada de acordo com os valores das componentes principais
encontradas e dos parametros do corpo do usuário. Tal referência, ou trajetória padrão
ground truth, tem influência direta na trajetória reprojetada. Caso esta seja composta de
uma média das trajetórias presentes no conjunto de treinamento, a trajetória reprojetada
pode ocultar aspectos individuais do usuário. Devido a estudos mostrarem que a cami-
nhada humana pode ser classificada em grupos [35], no presente trabalho a caminhada
referência para a entrada do modelo é selecionada a partir de um classificador.

A função do classificador é organizar os dados presentes no conjunto de treinamento
em grupos e selecionar uma trajetória do mesmo grupo do usuário em questão. A trajetória
selecionada será usada como referência, ou trajetória padrão ground truth para a entrada
do modelo. É importante utilizar como critérios de agrupamento características do usuário
que possam ser mensuradas, como por exemplo, comprimento das pernas. Nesta Tese o
classificador utilizado foi baseado no peso e altura do usuário, onde a trajetória referência
escolhida pertence a um uma pessoa cujo peso e altura mais se assemelha ao usuário.

Para encontrar tal trajetória é realizado um cálculo da porcentagem de proximidade
entre o usuário e os voluntários presentes no conjunto de treinamento, utilizando o peso
e altura como paramêtros de comparação. A média aritmética da porcentagem de proxi-
midade encontradas para o peso e altura determinam o nível de similaridade, onde o vo-
luntário com o maior número tem sua trajetória escolhida como referência. Por exemplo,
se temos um usuário de 100 kg de peso e 2 m de altura, comparando com um voluntário
A com peso de 90 kg e com 1,90 m de altura, sua porcentagem de proximidade é de 90%
para o peso e de 95% para a altura, resultando em uma porcentagem de similaridade de
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92,5%. Realizando o mesmo procedimento para todos os voluntários presentes no banco
de dados, é possível encontrar a trajetória referência utilizada. Futuramente pretende-se
utilizar um método mais robousto para classificar e selecionar a trajetória referência. É
importante destacar que tal métrica foi escolhida devido à facilidade de coleta das variá-
veis antropométricas envolvidas (peso e altura). Não é objetivo desta Tese determinar a
similiaridade de padrões de marcha entre individuos baseado em características do corpo.

3.3 Validação do Modelo de Caminhada

Para testar experimentalmente o método proposto, é necessário primeiramente validar
o modelo de caminhada. A validação tem o objetivo de analisar a capacidade de sin-
tetização do modelo criado usando a PCA. Como dito anteriormente, cada componente
principal encontrado pelo PCA é responsável por representar uma dimensão associada ao
conjunto de treinamento. É possivel analisar quantos dos componentes principais são res-
ponsáveis por representar uma certa percentagem das informações contidas no conjunto
de treinamento usando a Eq. 3.8, sendo p a taxa de recuperação do conjunto de treina-
mento original pelo número de modos L usados [106]. Uma validação inicial pode ser
vista em [110].

p = 100
∑

L
i=1 λi

∑
n
i=1 λi

(3.8)

De certa forma, p representa a percentagem de dados que é reconstruída usando um
determinado número de modos L. A Fig. 3.4 mostra a contribuição em porcentagem pelo
número de modos em relação aos experimentos de ambas as pernas, esquerda e direta,
coletados usando o conjunto de treinamento proposto. Com 4 modos é possivel sintetizar
acuradamente mais de 80% de uma amostragem usando o modelo proposto.

Para analisar a capacidade do modelo de sintetizar a caminhada humana, será usado o
método de validação cruzada leave-one-out [113]. Esse método consiste em construir o
modelo, deixando um experimento fora do conjunto de treinamento.

Esse experimento será a referência base, ou o ground truth, descrito pelo método
proposto na Fig. 3.1. Quanto mais próxima for a reprojeção do ground truth do dado
original, mais fiel é o modelo ao conjunto de treinamento, em outras palavras, melhor
é sua capacidade de sintetizar informações de caminhada. Vale notar que para validar
o modelo, o ground truth que está sendo usando é igual à saída ótima do modelo, que
representa a caminhada do usuário já coletada anteriormente. Em uma aplicação real a
caminhada do usuário não pode ser coletada, uma vez que o mesmo tem uma redução
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Figura 3.4: Contribuição por Número de Modos

extrema nos movimentos dos membros inferiores usados para a caminhada. Portanto,
nesse caso é usada como referência a saída do classificador. A validação experimental e
númerica do método proposto é mostrada no capítulo seguinte, e não somente a validação
do modelo de caminhada como mostrado nessa seção.

Para calcular a diferença entre a trajetória sintetizada e a original, foi calculado o erro
médio absoluto, também conhecido pelo termo em inglês MAE (Mean Absolute Error ou
Mean Average Error). O MAE representa a média do valor absoluto da diferença entre
duas trajétorias de articulações, sendo definido pela Eq. 3.9. A variável reart representa o
erro absoluto de reprojeção da trajetória angular de uma articulação, onde o subíndice art

representa qual é a articulação em questão a ser reprojetada.

MAE =
1
k

k

∑
j=1

re j
art (3.9)

Após cada experimento do conjunto de treinamento ter sido reprojetado como ground

truth, o MAE respectivo entre a trajétoria original e a sintetizada foi calculado. Na Tab.
3.1 é mostrado o MAE para as trajetórias de articulações de quadril e joelho da perna
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esquerda, usando dois valores diferentes para o número de modos. Aqui é possivel obser-
var a capacidade de compressão de dados usando a análise de Fourier, uma vez que uma
trajetória representada por 100 pontos é sintetizada por outro vetor contendo cerca de 10
pontos. Tal características é importante para a representação de trajetória ângulares como
explicado posteriormente na Sec. 3.4.

Tabela 3.1: Erro Médio de Reprojeção para Valores Diferentes de L
Erro Médio de Reprojeção para: 10 Modos 15 Modos

Ângulo do Quadril (graus) 0,63 0,54
Ângulo do Joelho (graus) 0,62 0,51

Na Fig. 3.5 é mostrada a reprojeção do ground truth usando 15 modos de um dos ex-
perimentos coletados pelo Sistema Qualisys, em relação à perna esquerda para os ângulos
de junta de quadril e joelho no plano sagital.

Figura 3.5: Reprojeção de um Experimento Usando 15 Modos

O mesmo procedimento foi realizado sem normalizar cada experimento individual-
mente. Isso foi realizado com o objetivo de identificar a influência da normalização no
erro médio de reprojeção. Tais resultados podem ser observados na Tab. 3.2.

O erro médio de reprojeção para os ângulos de junta foi maior comparado a quando a
normalização foi realizada. A partir desses dados podemos validar o uso da normalização
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no método proposto.

Tabela 3.2: Reprojeções Sem Normalização
Erro Médio de Reprojeção para: 10 Modos 15 Modos

Ângulo do Quadril (graus) 1,51 1,15
Ângulo do Joelho (graus) 1,91 1,60

3.3.1 Validação Cruzada

O conjunto de treinamento usado nesta Tese utiliza dados de caminhadas presentes
tantos nos experimentos descritos em 3.1.1 pelo sistema Qualisys quanto os disponíveis
em [32]. Porém, com o objetivo de aprofundar a validação do modelo de caminhada,
uma validação cruzada entre esses dois diferentes conjuntos de treinamento foi realizada.
Essa validação consiste em criar o modelo baseado em um conjunto de treinamento, e usar
experimentos de outro conjunto de treinamento como ground truth. Mais especificamente,
o modelo foi criado baseado nos experimentos coletados usando o sistema Qualisys e os
experimentos disponíveis em [32] foram reprojetados. O erro médio de reprojeção foi
calculado para os paramêtros compartilhados entre ambos os experimentos, e é mostrado
na Tab. 3.3.

Tabela 3.3: Erro Médio de Reprojeção para Experimentos Realizados em [32] Usando o
Modelo Proposto baseado nos Experimentos Descritos na Seção 3.1.1

Erro Médio de Reprojeção para: 15 Modos
Ângulo do Quadril (graus) 1,4218
Ângulo do Joelho (graus) 1,2508

Ângulo do Calcanhar (graus) 1,6171
Idade (anos) 17,197
Altura (cm) 8,2515
Peso (Kg) 9,8211

Gênero 0,53704
Comprimento da Coxa (cm) 3,51

Comprimento da Canela (cm) 3,4355
Largura do Quadril (cm) 1,6891

Velocidade Média da Marcha (m/s) 0,49655

É importante observar que o erro médio de reprojeção aumentou consideravelmente
para os paramêtros de idade e gênero. Isso ocorre devido ao conjunto de treinamento em
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questão que serve como base para a criação do modelo conter apenas voluntários do sexo
masculino. Além disso, o intervalo de idade dos voluntários que realizou os experimentos
encontrados em [32] é maior.

Analisando os resultados acima, é possível observar que um modelo baseado em um
conjunto de dados cujos experimentos são realizados apenas por homens, não consegue
reproduzir algumas características da caminhada presenciada em mulheres, tal como mos-
trado anteriormente [114].

Da mesma forma, um modelo baseado em experimentos realizados apenas com in-
divíduos jovens, não consegue reproduzir alguns comportamentos vistos na marcha de
pessoas mais idosas. Tais resultados indicam que modelos baseados unicamente em ca-
minhadas pertecentes a um grupo específico de pessoas tendem a não reproduzir tão bem
caminhadas de pessoas de outros grupos. Para analisar tal indício, apenas os voluntários
cuja idade é maior que 20 anos e menor que 30 anos, tiveram suas caminhadas reprojeta-
das pelo modelo baseado nos experimentos usando o sistema Qualisys. O erro médio de
reprojeção é mostrado na Tab. 3.4. Os resultados indicam que a reprojeção baseada em
um grupo semelhante mostra melhores resultados para todos os paramêtros, exceto peso,
largura do quadril e velocidade média da marcha.

Tabela 3.4: Reprojeção da Trajetória de todos os Voluntários com Idade entre 20 e 30
anos dos Experimentos Relizados em [32] , Usando o Modelo Proposto com Base nos
Experimentos Descritos na Seção 3.1.1

Erro Médio de Reprojeção para: 15 Modos
Ângulo do Quadril (graus) 1,34
Ângulo do Joelho (graus) 1,18

Ângulo do Calcanhar (graus) 1,32
Idade (anos) 3,34
Altura (cm) 6,22
Peso (Kg) 11,19

Gênero 0,50
Comprimento da Coxa (cm) 2,64
Comprimento da canela (cm) 2,45

Largura do Quadril (cm) 1,70
Velocidade Média da Marcha (m/s) 0,51

Continuando a validação entre modelos diferentes, o modelo foi criado baseado nos
experimentos descritos em [32], e os experimentos coletados usando o sistema Qualisys
foram reprojetados. O erro médio de reprojeção foi calculado para os paramêtros compar-
tilhados entre ambos os experimentos, e é mostrado na Tab. 3.5. Para os casos mostrados,
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o modelo apresentou um baixo erro médio de reprojeção para os ângulos de juntas em
comparação com os apresentados em [32].

Tabela 3.5: Erro Médio de Reprojeção para Experimentos Descritos na Seção 3.1.1
Usando o Modelo Proposto baseado nos Experimentos Realizados em [32]

Erro Médio de Reprojeção para: 15 Modos
Ângulo do Quadril (graus) 0,88
Ângulo do Joelho (graus) 1,00

Ângulo do Calcanhar (graus) 0,83
Idade (anos) 0,43
Altura (cm) 1,75
Peso (Kg) 1,35

Gênero 0,36
Comprimento da Coxa (cm) 1,11
Comprimento da canela (cm) 2,08

Largura do Quadril (cm) 0,98
Velocidade Média da Marcha (m/s) 0,65

3.3.2 Desempenho do Modelo

Com o objetivo de analisar o desempenho do modelo em relação à quantidade de expe-
rimentos usados como conjunto de treinamento, uma validação cruzada foi realizada para
diferentes valores de k, ou seja, para diferentes quantidades de experimentos. Os resulta-
dos são mostrados na Tab. 3.6. É possivel avaliar quantos experimentos são necessários
para um determinado valor médio de erro de projeção.

Tabela 3.6: MAE Pelo Número de Experimentos Usados com 15 Modos
Número de Experimentos MAE Quadril MAE Joelho MAE Calcanhar

10 1,12 1,21 1,04
20 0,79 0,85 0,87
30 0,73 0,79 9,83
40 0,67 0,65 0,63
52 0,63 0,62 0,61

Usando 20 experimentos, o erro é reduzido em aproximadamente 30% em compara-
ção à 10 experimentos usados. Entrentanto, o erro ao usar 30 experimentos é 8% menor do
que quando são usados 20 experimentos. Um melhoramento similar é observado quando
40 experimentos são usados no lugar de 30. Estudos futuros podem indicar quantos expe-
rimentos são necessários para melhor representar um grupo alvo de pessoas.



38 CAPÍTULO 3. MÉTODO PARA GERAÇÃO DE TRAJETÓRIAS ANGULARES

3.4 Representação do Movimento Angular por Série de
Fourier

Como descrito anteriormente, cada experimento de caminhada presente no conjunto
de treinamento é representado por x j = [hip j,knee j,body j]ᵀ, onde os vetores hip e knee

contêm as informações da trajetória angular de cada respectiva articulação. Esses vetores
são compostos por uma sequência de ângulos de articulação coletados durante a cami-
nhada, onde cada valor está relacionado com um quadro temporal dentro do experimento.
Portanto, caso seja usada uma taxa de amostragem alta, é possível que para um deter-
minado periodo de tempo o movimento angular observado seja representado por uma
quantidade considerável de dados angulares.

Isso pode compromenter o desempenho do PCA, uma vez que o uso de uma grande
quantidade de dados com uma diferença numérica pequena entre eles pode reduzir o valor
dos componentes relacionados com outras variáveis que não estão ligadas à informações
angulares. Isso acontece porque valores correlacionados geram valores com contribui-
ções similares em termos de componentes na formação do modelo [106]. Portanto, o uso
de muitos dados para representar o movimento angular realizado pelas articulações du-
rante a caminhada, pode reduzir a importância dos parâmetros antropométricos usados no
modelo, uma vez que esses dados são representados por apenas um valor cada.

Para reduzir ou contornar tal problema, nesta Tese os vetores hip e knee, que contêm
informação sobre o movimento angular realizado pela respectiva articulação, são repre-
sentados de acordo com um determinado número de harmónicas da séries de Fourier
[115]. Tal representação é possível porque os comportamentos de movimento angular
observados pelas articulações de quadril e joelho durante a caminhada usada nos expe-
rimentos de captura de movimento, podem ser aproximados por uma função periódica
[47].

Na representação original, por exemplo, o vetor hip é representado por 100 pontos,
onde cada um destes pontos representam um valor de ângulo da articulação em um de-
terminado momento do ciclo de marcha. Realizando a análise de Fourier no vetor hip, é
possível extrair as componentes harmônicas que representam essa sequência de pontos.
A Fig. 3.6 mostra os valores de magnitudes obtidas das harmonicas a partir da análise de
Fourier. O mesmo é feito para o vetor knee. Cada harmônica é representada numérica-
mente segundo seus respectivos valores de magnitude e fase.

Logo, uma trajetória angular, que usando a representação padrão no dominio do tempo
é composta por 100 pontos, pode ser representada, a partir da análise de Fourier, usando-se
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Figura 3.6: Valores de Magnitude das Harmônicas Extraídas Segundo Análise de Fourier
Para Uma Trajetória Angular do Quadril

10 pontos (módulo e fase das cinco primeiras harmônicas). A estrutura do vetor x j, assim
como o uso do modelo de caminhada e método proposto se mantêm a mesma, apenas
a representação das trajetórias angulares é alterada para uma forma mais compacta. A
saída do modelo de caminhada também é composta por cinco harmônicas, que podem ser
usadas para gerar uma trajetória angular no domínio do tempo, esta usada como referência
pelo controlador da órtese. Um exemplo de comparação entre uma trajetória angular
original e sua reconstrução a partir das harmônicas é mostrado na Fig. 3.7.

A análise de Fourier foi realizada para todas as trajetórias angulares de articulações
presentes no conjunto de treinamento. O erro médio encontrado entre a trajetória formada
a partir das harmônicas e a trajetória original representada no domínio do tempo foi de
0,63◦ para a articulação do quadril, com um desvio padrão de 0,14◦ e 0,25◦ com um
desvio padrão de 0,05◦ para a articulação do joelho.
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Figura 3.7: Comparação entre uma Trajetória Angular para a Articulação do Joelho Ori-
ginal e sua Reconstrução a Partir das Primeiras Cinco Harmônicas de Fourier

Usando as cinco primeiras harmônicas, é possivel reconstruir o vetor hip ou knee com
uma alta taxa de fidelidade. Com um erro relativo menor do que 1,5% tanto para a arti-
culação do quadril quanto para a articulação do joelho, é possível representar informação
de movimento angular de articulação realizado por um ser humano saudável quando an-
dando em linha reta a partir de dez variáveis, sendo 5 delas relacionadas com a amplitude
e cinco com a fase das cinco primeiras harmônicas de acordo com a análise discreta de
Fourier.

3.4.1 Erro de Reprojeção Usando Representação por Fourier

Para validar o método proposto em termos de capacidade de reprojeção, uma compara-
ção final foi realizada entre quatro diferentes métodos de geração de trajetórias angulares
para articulações. O método padrão é baseado em uma média de valores angulares encon-
trados no conjunto de treinamento. O método proposto, sem o uso do PCA, apenas com o
uso de classificador (que na presente Tese pode ser visto como um seletor simples) tam-
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bém pode ser usado para enviar uma trajetória referência diretamente para o dispositivo.
Os outros dois métodos usados para comparação são o método proposto, de forma como
foi descrito nesse capítulo, e o mesmo método, porém utilizando representação de movi-
mento angular através da análise de Fourier. Os MAE dos quatro métodos de projeção
citados são mostrados na Tab. 3.7.

Tabela 3.7: Erro Médio de Projeção para Diferentes Métodos
Método MAE do Quadril MAE do Joelho
Método Padrão (baseado na média) 4,4 7,4
Método Proposto Apenas Com o Classificador 5,5 9,6
Método Proposto Com a PCA 4,1 7,2
Método Proposto Com a PCA e Fourier 3,9 6,5

Baseado nas informações de validação do modelo e erro de projeção mostrados neste
capítulo, o método proposto, usando representação de movimento angular por harmôni-
cas, apresentou um MAE 6% menor para a articulação do quadril e 10% menor para a
articulação do joelho comparado quando a representação angular no domínio do tempo
foi usada. O método proposto, com a representação no dominio da frequência, será usado
para experimentos reais envolvendo a órtese Ortholeg.
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Capítulo 4

Experimentos

Com o objetivo de analisar o rendimento de uma órtese ativa quando usando as re-
ferências angulares de articulações geradas pelo método proposto no capítulo 3, cinco
séries de experimentos foram realizadas com um dispositivo real. Além disso, os experi-
mentos têm o objetivo de propiciar uma análise do rendimento geral da órtose Ortholeg,
dispositivo usado como plataforma de testes nesta Tese. Este capítulo apresenta uma des-
crição da órtese, assim como dos experimentos e o método de análise do desempenho da
metodologia de geração de trajetórias proposta.

4.1 Órtese Ortholeg

A órtese Ortholeg é um protótipo de órtese ativa pra membros inferiores desenvolvida
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ([17–20]. O objetivo principal
da órtese Ortholeg é tornar a experiência de caminhada a mais discreta e autônoma pos-
sível, visando reduzir a frequência com que o usuário precisa interagir com o dispositivo.
Esse dispositivo foi desenvolvido para prover movimentos de membros inferiores para
usuários com alto grau de lesão espinhal (T12), apesar de também poder ser usada por
outros níveis (T1 até T11).

A órtese Ortholeg pesa aproximadamente 20 kg, distribuídos em sua estrutura de alu-
mínio. Pode ser vestida por usuários com altura variando entre 1,55 m e 1,70 m e até 65
kg. O disposítivo é fixado ao usuário através de calhas de plástico ajustáveis. Para garantir
equilibrio e segurança, o usuário usa um par de muletas.

A órtese Ortholeg tem dois atuadores (motores de corrente contínua sem escovas Ma-
xon RE40, 150 W ), dotados de caixa de redução planetária (Maxon GP 42C), em cada
perna, um na articulação do joelho e outro na articulação do quadril. Cada um desses
motores controla diretamente um grau de liberdade no plano sagital, onde o ponto inicial
fica no centro da articulação correspondente.
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Essa configuração foi escolhida devido ao pouco movimento angular observado no
plano coronal e transversal durante o movimento desejado (uma caminhada lenta em li-
nha reta). A articulação do calcanhar é passiva, sem atuadores acoplados. A estrutura
mecânica da órtese Ortholeg pode ser observada na Fig. 4.1.

Figura 4.1: Órtese Ortholeg

Atualmente um computador embarcado modelo Raspberry ®Pi, presente na parte de
trás da órtese, recebe comandos de alto nível através de sinais de rádio, provenientes de
uma interface homem-máquina (IHM) ou (HMI), do inglês Human Machine Interface.
Na configuração do órtese Ortholeg usada durante os experimentos realizados nesta Tese,
a IHM é composta de botões presentes em uma das muletas. Os comandos selecionados
através da IHM são simples, por exemplo, como andar ou parar. O computador embar-
cado, baseado no movimento escolhido pelo usuário, inicia o movimento desejado, que é
descrito por uma sequência de ângulos de juntas que deve ser seguida pelos motores.



4.2. ANÁLISE DE DESEMPENHO 45

O computador embarcado calcula o número de rotações que o motor deve realizar
para que a junta alcance o respectivo ponto na sequência do movimento. Nesse caso o
número de rotações é a referência usada pelo controlador. Essa referência é enviada para
uma placa de acionamento AX3500 (RoboteQ ©) responsável pelo controle dos atuado-
res. Essa placa tem total controle dos motores, enviando também informações sobre os
mesmos, como tensão consumida e valor de pulsos lidos dos encoders. Alguns detalhes
de configuração do controlador AX3500 não são acessíveis para reprogramação. Devido
a essa limitação, nesta Tese os parâmetros do controlador foram alterados manualmente
a partir de uma sintonia fina para que o movimento das juntas da órtese fossem o mais
próximo possivel das referências angulares de articulações desejadas. Uma visão geral da
arquitetura de controle pode ser visto na Fig. 4.2.

Figura 4.2: Arquitetura de Controle da Órtese Ortholeg

4.2 Análise de Desempenho

Estudos recentes mostram que órteses ativas apresentam uma melhora em relação a
órteses tradicionais (ou RGO do inglês Reciprocating Gait Orthosis), porém devido à
complexidade da marcha humana, a verdadeira eficácia e desempenho de órteses ativas
ainda encontram-se em análise [26]. A maioria dos estudos sobre órteses ativas relacio-
nam o desempenho do dispositivo com aspectos gerais da caminhada, como tamanho do
passo, velocidade de marcha ou cadência.
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Aspectos sobre a resposta ou estado do dispositivo durante o seu uso, tais como con-
sumo de bateria ou degradação da estrutura mecânica, são geralmente negligenciados
[10, 16, 26]. A análise do desempenho de uma órtese ativa apenas usando parâmetros
diretamente relacionados a caminhada pode levar a problemas, uma vez que aspectos fun-
cionais do dispositivo podem influenciar em características não observáveis [35].

Levando em consideração a importância de analisar aspectos relacionados à interação
usuário-órtese durante a caminhada e características ergonômicas desejadas durante o uso
de uma órtese ativa no dia a dia [1, 17], a análise de desempenho da órtese nesta Tese é
realizada através da medição do esforço metabólico do usuário e do consumo de energia
do dispositivo durante a caminhada. O esforço metabólico será mensurado através do
monitoramento da taxa do batimento cardíaco, ou frequência cardíaca, enquanto que o
consumo de energia será medido por meio do cálculo da potência elétrica consumida
pelos motores das articulações.

4.2.1 Esforço Metabólico

O esforço metabólico realizado pelo usuário durante o uso de uma órtese ativa é uma
aspecto ergonômico importante para o uso diário do dispositivo [1, 17]. É possível deter-
minar o grau de intensidade de uma atividade física específica de acordo com um conjunto
de características metabólicas, tais como resposta cardíaca, batimentos por minutos e ou-
tros. Algumas dessas características não precisam ser diretamente medidas. A taxa de
batimento cardíaco, ou frequência cardíaca, está diretamente relacionada com a intensi-
dade de esforço muscular [47] e pode ser medida através de sinais eletrocardiográficos
(ECG), até mesmo quando o usuário encontra-se em repouso.

Nesta Tese, como uma das formas de avaliar o rendimento da órtese, a frequência car-
díaca é medida através de um sinal conhecido por photoplethysmogram ou PPG, similar
ao ECG. A técnica óptica Photoplethysmography (PPG) é usada para detectar mudanças
volumétricas no sangue próximo a região subcutânea.

Para coletar a frequência cardíaca durante os experimentos de caminhada utilizando a
órtese Ortholeg, foi utilizado o sensor cardíaco modelo pulsesensor (World Famous Elec-
tronics llc.©). O pulsesensor utiliza um sensor de luz óptico Avago. Esse sensor envia
um feixe de luz infravermelha em direção a tecidos biológicos. Essa luz é absorvida mais
facilmente pelo sangue proveniente do coração até os vasos sanguíneos, portanto, a quan-
tidade de luz refletida está diretamente relacionada com a variação de volume sanguíneo
na região observada[116]. Alguns factores principais que afetam as gravações do PPG
são local da medição e a força do contato entre o local e o sensor.
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O comprimento de onda máximo usado para sensibilidade de pico do sensor é de 565
nm, com taxa de amostragem de 500 Hz ([117]). O sensor foi fixado ao lóbulo da orelha
direita do usuário, para reduzir ruídos durante os experimentos.

O sensor foi conectado a um microcontrolador Arduino Mega 2560 (Arduino ©),
capaz de calcular o pulso cardíaco (PR) em batimentos por minuto (bpm), através do sinal
de onda proveniente do sensor. O microcontrolador então envia essa informação para o
computador central da órtese, em uma taxa de 10 ms por amostra calculada, que por sua
vez sincroniza os dados recebidos com o movimento realizado pela órtese, armazenando
essa informação.

Para se calcular o esforço metabólico em função da frequência cardíacada em número
de pulsos por minuto PR, é necessário multiplicar o número total de pulsos identificados
por 60 e então dividir pela duração de cada experimento em segundos. O valor resultante
é o número de pulsos por minuto em bpm. Cada pulso do ciclo é relacionado com uma
onda sistólica presente no sinal [116]. A duração mínima considerada entre cada onda foi
de 350 ms. O valor normal de um adulto em descanso para PR encontra-se entre 60-100
bpm [118].

Para se calcular o esforço metabólico durante certa atividade física, é necessário calcu-
lar o valor máximo da frequência cardíaca (PRmax), valor esse que pode variar de acordo
com cada indivíduo. Esse valor, para pessoas do sexo masculino, pode ser encontrado de
acordo com a seguinte equação [119].

PRmax = 220− idade (4.1)

Usando PRmax como referência, é possível determinar a intensidade de uma certa ativi-
dade física baseada no valor percentual de PR observado, como percentagem da frequên-
cia cardíacada, de acordo com a equação 4.2[119]. Comparando o valor observado de
%PR com a Tab. 4.1[119], é possível associar o esforço realizado.

%PR = bpm.100%/PRmax (4.2)

4.2.2 Consumo Energético da Órtese

No caso da órtese Ortholeg, cada junta ativa do dispositivo é ligada a um atuador. No
momento em que o motor é ativado, o elo correspondente à junta é movido. O número de
rotações realizadas pelo motor é diretamente controlado pela placa de acionamento, que
envia uma corrente elétrica até o valor do encoder do motor alcançar um valor próximo
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Tabela 4.1: Relação da Percentagem de Frequência Cardíaca (%PR) com o Esforço Me-
tabólico Equivalente

%Frequência Cardíaca Esforço
%PR < 50 Muito Leve

50 ≤ %PR ≤ 63 Leve
64 ≤ %PR ≤ 76 Moderado
77 ≤ %PR ≤ 93 Pesado

94 ≤ %PR ≤ 100 Muito Pesado

à posição desejada. Quando, por alguma razão externa, alguma força é exercida contra o
movimento de rotação do motor ou de deslocamento do elo ligado ao atuador, a placa de
acionamento aumenta o valor de corrente enviado para contrabalançar a força contrária
ao movimento.

Como a energia que gera o movimento do motor é proveniente de uma bateria portátil,
a administração da quantidade de energia usada pelo motor é um importante fator para a
autonomia de uma órtese ativa para membros inferiores cujo foco de aplicação é o auxilio
para atividades cotidianas. As forças externas que podem aumentar o consumo dos mo-
tores podem ser provenientes de diversos fatores, tais como desbalanceamento mecânico
entre o disposito e o usuário e movimento do dispositivo não indo de encontro ao desejado
pelo usuário [1, 10]. No caso do último, o uso de um método de geração de trajetórias
angulares de articulações voltados para um usuário em específico, como o proposto nesta
Tese, pode reduzir o consumo dos motores, aumentando a autonomia energética do dis-
positivo, desde que o dispositivo seja capaz de seguir as referências geradas. Devido a
tal característica, nesta Tese, um dos fatores usados para analisar o rendimento da órtese
ativa é a energia elétrica consumida pelos motores durante a caminhada.

Para medir a energia elétrica consumida pelos motores durante os experimentos de
caminhada, foi usado o sensor de corrente Allegro(™) ACS714 [116]). A corrente apli-
cada através do caminho de condução do sensor, gera um campo magnético que pode
ser convertido em uma tensão proporcional, que é conectada a um microcontrolador Ar-
duino Mega 2560 (Arduino ©). Essa informação então é convertida em corrente elétrica
(medida em ampéres, A). O sensor de corrente é ligado em série entre a bateria e o motor.

Assumindo uma tensão constante proveniente das baterias (medida durante o experi-
mento), o total de energia elétrica usada por um determinado motor é proporcional à area
sob a curva da potência elétrica observada dentro de um determinado intervalo de tempo.
Um exemplo da análise do consumo energético do motor pode ser visto na Fig. 4.3.

É possível que, de acordo com o progresso da caminhada, o usuário vá se adaptando
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Figura 4.3: Consumo Energético do Motor do Quadril Durante os Primeiros Noves Ciclos
de um Experimento

ao padrão de caminhada da órtese, alterando assim o consumo energético dos motores
durante a caminhada.

4.2.3 Descrição de Experimentos com a Órtese Ortholeg

Para validar o método proposto de geração de referências angulares para articulações,
foram realizadas cinco séries de experimentos de caminhada utilizando a órtese Ortholeg,
que podem ser resumidas da seguinte forma:

1. Série de experimentos 1: Experimentos iniciais de consumo metabólico do usuário;
2. Série de experimentos 2: Experimentos utilizando o método proposto com a PCA;
3. Série de experimentos 3: Experimentos utilizando o método genérico de geração

de trajetórias porém sem ativar o motor do joelho;
4. Série de experimentos 4: Experimentos Utilizando o método genérico de geração

de trajetórias;
5. Série de experimentos 5: Experimento utilizando o método proposto completo

(PCA mais representação por Fourier)

Todos os experimentos de caminhada foram realizados com um voluntário sem ne-
nhuma patologia cardíaca ou de caminhada.
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O voluntário, durante a execução dos experimentos, tinha 24 anos de idade, 1,67 m

de altura e 55 kg. Além disso, o voluntário não foi submetido a nenhum medicamento
antes dos experimentos e aceitou os termos do experimento de acordo com a declaração
de Helsinki [120].

O objetivo da primeira série de experimentos foi fazer um levantamento do consumo
metabólico do usuário da órtese Ortholeg e comparar os dados observados com a cami-
nhada normal do mesmo, sem o uso do dispositivo. Essa série de experimentos é impor-
tante para mostrar que o usuário, quando usando o dispositivo em questão para caminhar,
não estava sendo exposto a um elevado consumo metabólico ou esforço físico perigosos
à sua saúde. Até o momento da realização dos experimentos nenhum estudo tinha sido
feito sobre o rendimento da órtese ortholeg em relação a tal aspecto.

A primeira série de experimentos foi dividida em duas fases, onde durante a primeira
fase o usuário andava normalmente sem o dispositivo e, durante a segunda, usava a órtese
para realizar o mesmo trajeto. O experimento consistia em o usuário andar, em uma
caminhada em linha reta, por um percurso de aproximadamente 8 m. Seis experimentos
foram realizados para cada fase (totalizando aproximadamente 48m no total para cada
fase de experimento). O percurso não apresentava nenhum obstáculo ou alteração no
piso que influenciasse a caminhada. Durante a segunda fase, foi pedido para o usuário
não resistir ao movimento da órtese. Como a tração do motor é geralmente mais forte
que a força de movimento da perna do usuário, mesmo que este tente realizar algum
movimento, o dispositivo o impede. Não resistindo ao movimento natural da órtese faz
com que o usuário não seja exposto a um desgaste físico e metabólico desnecessário.
Cada fase da primeira série de experimentos foi realizada uma vez em dias diferentes, na
mesma hora do dia. A referência angular usada para as articulações foi composta de uma
média encontrada a partir do conjunto de dados descritos no capítulo 3. Nessa série de
experimentos apenas os dados relacionados à frequência cardíaca foram coletados.

A segunda série de experimentos foi utilizada para analisar de forma geral o modelo
de geração de trajetórias angulares proposto implementado numa órtese ativa de membros
inferiores. O usuário percorreu o mesmo trajeto padrão de 8 metros duas vezes (cerca de
16 m) para cada experimento, em um total de 12 experimentos realizados. Nesta série de
experimentos foi utilizado o método proposto, porém, sem usar a representação de Fourier
para trajetórias angulares. Os experimentos desta série foram realizados em duas etapas
de seis experimentos em dois dias diferentes, com um intervalo de aproximadamente 20
minutos entre os experimentos. Os valores de carga da bateria foram medidos durante e
entre o experimento para garantir uma tensão constante de 21,0V .

A terceira e quarta série de experimentos foram realizadas para testar o rendimento
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da órtese segundo o método mais comum de geração de referências angulares para as
articulações. Neste caso, as juntas do dispositivo seguiam uma trajetória angular formada
pelas médias dos valores encontrados no banco de dados[1, 32]. Entretando, durante a
terceira série de experimentos, o motor relacionado à articulação do joelho foi desligado.
O objetivo dessa restrição é analisar a variação do consumo energético com a retirada de
um dos motores, uma vez que estudos recentes [67] mostram que a articulação do joelho
pode ser usada de modo passivo (sem atuação direta de motores) durante a caminhada.

Finalmente, a quinta série de experimentos teve como objetivo analisar o método pro-
posto, em sua versão completa e fazer uma comparação com a quarta série de experi-
mentos, ou seja, com o método de geração de trajetória baseado na caminhada padrão.
Nesta última série de experimentos, as referências usadas foram aquelas geradas pelo
método utilizando o modelo criado a partir do PCA com representação dos angulos das
articulações por série de Fourier. Durante as duas últimas séries, o usuário, vestindo a
órtese Ortholeg configurada para uma caminhada lenta, completou um percurso em li-
nha reta de 8,4 m de comprimento 12 vezes, totalizando aproximadamente 100 metros de
caminhada por experimento. Cada etapa foi composta por três experimentos, realizados
em dias diferentes, com intervalos de pelo menos dois dias entre os experimentos. Os
valores de carga da bateria (usando uma bateria diferente das outras series de experimen-
tos) foram medidos durante e entre o experimento para garantir uma tensão constante de
18,5V . Experimentos em cujas cargas de baterias não se mativeram constante, ou em que
houve algum problema de leitura dos sensores, foram descartados para análise. A Fig.
4.4 apresenta uma ilustração do percurso utilizado durante os experimentos.

Figura 4.4: Trajeto Utilizado durante os experimentos. Cada trajeto foi percorrido um
certo número de vezes de acordo com a série de experimentos.
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Devido ao tempo necessário para realizar a análise dos resultados obtidos, existe um
intervalo de tempo (alguns meses) entre as duas últimas séries de experimentos e as de-
mais. Apesar das constantes manutenções realizadas na órtese durante esse intervalo entre
as séries de experimentos, a configuração mecânica do dispositivo, como apresentada no
início deste capítulo, continuou a mesma.



Capítulo 5

Resultados

Nesta seção serão mostrados os resultados das cinco séries de experimentos realiza-
dos nesta Tese. A primeira série está relacionada com a análise de segurança metabólica
do usuário da órtese Ortholeg, onde será analisado o seu consumo metabólico quando
usando o dispositivo para certificar que o mesmo não é exposto a um elevado esforço fí-
sico perigoso à sua saúde quando usando o dispositivo. As demais séries de experimentos
têm como objetivo comparar o rendimento da órtese Ortholeg de acordo com o consumo
energético dos motores e o consumo metabólico do usuário quando duas trajetórias de
referências angulares diferentes são usadas, sendo uma delas a média do movimento an-
gular das articulações encontrada no conjunto de treinamento de caminhada e a outra a
proposta pelo método apresentado no capítulo 3.

5.1 Análise de Frequência Cardíaca

A frequência cardíaca foi extraída a partir de cada percurso andado pelo usuário, como
explicado no capítulo 4. A frequência cardíaca (bpm) e a taxa de pulso cardíaco %PR fo-
ram calculadas de acordo com o tempo gasto para o usuário finalizar o percurso. Os
resultados obtidos do cálculo da frequência cardíaca durante a primeira série de experi-
mentos experimentos podem ser vistos na Fig. 5.1.

A Fig. 5.2 mostra a taxa de frequência cardíaca para o voluntário em questão. Foi ob-
servado um aumento de 23% na frequência cardíaca do usuário quando o mesmo utilizava
a órtese para caminhada. Apesar de tal aumento, os valores observados segundo a taxa
de frequência cardíaca indicam que o nível de esforço realizado pelo usuário encontra-se
abaixo do tipo atividade moderada (segundo Tab. 4.1).

A Fig. 5.3 mostra a comparação do tempo necessário para completar o percurso entre
os dois tipos de experimento para a primeira série, quando o usário não utiliza a órtese
comparado com quando ele usa o dispositivo. O tempo necessário para finalizar o per-
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Figura 5.1: Comparação entre as frequências cardíacas observadas em cada experimento
(Primeira Série de Experimentos)

Figura 5.2: Comparação entre a Percentagem da Frequência Cardíacada %PR entre os
Experimentos (Primeira Série de Experimentos)
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Figura 5.3: Comparação entre o Tempo Nescessário para Finalizar o Trajeto entre os
Experimentos (Primeira Série de Experimentos)

curso aumentou 2,23 vezes quando o voluntário utilizou a órtese, porém, uma caminhada
lenta foi configurada no dispositivo devido a fatores de segurança.

Os resultados mostrados acima, de velocidade e frequência cardíaca desenvolvidas
pelo usuário, proveem informações úteis em relação ao desempenho geral do dispositivo,
uma vez que o usuário de uma órtese ativa não pode sofrer um alto esforço físico durante
a caminhada. Portanto, é possivel afirmar que, de acordo com o consumo metabólico
observado quando o usuário usa a órtese Ortholeg, é possível realizar experimentos de
caminhada sem impor uma alta demanda física. Com isso, os experimentos da segunda
série descritos no capítulo 4 puderam ser realizados. Os resultados acima apresentados
podem ser vistos no trabalho publicado em [121]

5.2 Análise de Desempenho do Método Proposto

Nesta seção serão mostrados os resultados experimentais da análise do rendimento da
órtese Ortholeg de acordo com consumo energético dos motores e consumo metabólico
do usuário quando diferentes trajetórias de referências angulares são usadas. A trajetória
representa o movimento angular realizado pelas articulações de quadril e joelho simulta-
neamente durante a caminhada.
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Figura 5.4: Comparação entre a Frequência Cardíacada Usando o Método Proposto sem
Fourier (Segunda Série de Experimentos) e a Caminhada Padrão Sem Usar o Motor do
Joelho (Terceira Série de Experimentos)

5.2.1 Experimentos Iniciais Utilizando o Método Proposto com a PCA

Os resultados mostrados a seguir estão relacionados com a segunda e terceira série
de experimentos e podem ser visto na publicação [122]. As referências angulares para
articulações usadas durante a segunda série de experimentos foram geradas a partir do
método proposto, porém sem utilizar a série de Fourier para representação de dados pelo
modelo de caminada. As trajétorias usadas durante a terceira série de experimentos é
composta pelas médias dos valores encontrados no banco de dados (caminhada padrão) [1,
32]. Na terceira série de experimentos o motor da articulação do joelho não foi utilizado.
A velocidade média dos experimentos para estar duas séries foi de 0,10 m/s.

A Fig. 5.4 mostra a comparação do resultado do consumo metabólico segundo frequên-
cia cardíaca para a segunda e terceira série de experimentos. O valor médio encontrado
foi de 69 bpm para o método proposto sem usar representação de Fourier e de 66 bpm

quando utilizando mesmo método sem a ativação do motor do joelho. Ambos os resulta-
dos da percentagem da frequência cardíacada %PR apontam que um esforço físico baixo
foi imposto ao usuário durante estes experimentos.

A Fig. 5.5 mostra a comparação do resultado do consumo energético do motor do
quadril direito para a segunda e terceira série de experimentos. O valor médio encon-
trado foi de 131 J para o método proposto sem usar representação de fourier e de 98 J

quando utilizando mesmo método sem a ativação do motor do joelho. Normalizando o
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Figura 5.5: Comparação entre o Consumo Energético do Motor do Quadril Direito
Usando o Método Proposto sem Fourier (Segunda Série de Experimentos), a Caminhada
Padrão Sem Usar o Motor do Joelho (Terceira Série de Experimentos) e a Caminhada
Padrão Com o Motor do Joelho Ativo (Quarta Série de Experimentos)

consumo energético pela distância percorrida, foi observado um consumo de 8,18 J/m

para a segunda série de experimentos, e de 6,12 J/m, para terceira série de experimentos.

Levando em consideração apenas o consumo dos motores como critério, a caminhada
padrão mostrou melhor rendimento quando o atuador da articulação do joelho não foi
utilizado. Porém, essa configuração não é aconselhada em uma aplicação real, uma vez
que o usuário expressou desconforto muscular na região das costas e pernas durante os
experimentos que não usavam o motor do joelho. Para trajetórias mais longas, tal des-
conforto pode ocasionar dores e eventuais problemas em relação à integridade física do
usuário [26].

Finalmente, a Fig. 5.6 mostra os resultados do consumo energético do motor do joelho
direito para a segunda série de experimentos. Foi encontrado um valor de consumo médio
de 27 J para os experimentos realizados, ou seja, uma média de 1,68 J/m.

5.2.2 Método Proposto Utilizando PCA e Fourier

Os resultados mostrados a seguir estão relacionados com os experimentos da quarta e
quinta série. A trajetória usada na quarta série de experimentos é a trajetória padrão, com-
posta a partir da média das trajetórias angulares encontradas no conjunto de treinamento
descrito no capítulo 3. A trajetória usada para a quinta e última série de experimentos
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Figura 5.6: Comparação entre o Consumo Energético do Motor do Quadril Direito
Usando o Método Proposto sem Fourier (Segunda Série de Experimentos) e Caminhada
Padrão Com o Motor do Joelho Ativo (Quarta Série de Experimentos)

é gerada pelo método proposto de geração trajetórias de ângulos referentes a articula-
ções para uma órtese ativa de membros inferiores, utilizando a representação por série de
Fourier. Um exemplo de comparação entre os dois tipos de geração de trajetórias pode
ser visto na Fig. 5.7, que mostra a trajétoria original ótima (ground truth), a trajetória
padrão (gerada pelo método mais usados em órteses ativas de membros inferiores), e a
trajétoria gerada pelo método proposto nesta Tese de acordo com os parametros do corpo
do usuário que originou a ground truth, todas relacionadas à articulação do quadril. Para
uma velocidade de caminhada normal, quanto mais próxima for a trajetória da original
realizada pelo usuário, mais adaptado tenderá a ser o movimento da órtese para o usuário.
Em uma aplicação real com um paciente com lesão espinhal, a trajetória original ótima é
de dificil extração (caso o paciente tenha gravado dados de sua caminhada antes da lesão,
por exemplo).

A velocidade média dos experimentos foi de 0,15 m/s. Usando as trajetórias geradas
pelo método proposto foi observado um aumento na velocidade de caminhada de apro-
ximadamente 3%. Porém, em termos práticos, a diferença de velocidade não foi notada
pelo usuário.
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Figura 5.7: Comparação entre a a Trajetória Padrão e a Trajetória Gerada Utilizando o
Método Proposto Para a Articulação do Quadril

5.2.3 Desempenho Segundo o Esforço Metabólico

Uma comparação dos resultados obtidos para a frequência cardíacada observada du-
rante as últimas duas séries de experimentos é mostrada na Fig. 5.8. A taxa de batimento
cardíaco observada utilizando o método padrão de geração de caminhada foi de 39%,
enquanto que a taxa observada utilizando o método proposto foi de 30%.

A taxa de batimento cardíaco observada durante os experimentos mostram que o vo-
luntário estava realizando uma atividade leve em termos de consumo metabólico [119,
123]. Comparando os resultados observados nas duas últimas séries de experimentos, o
método proposto mostrou uma redução de aproximadamente 9% na frequência cardíaca.
Entretanto, mais experimentos são necessários para analisar se tal redução é considerável
para o consumo metabólico geral do usuário, principalmente quando andando distâncias
mais longas ou para diferentes velocidades.

5.2.4 Desempenho Segundo o Consumo Energético

Para expressar uma melhor representação do consumo energético dos motores das
juntas de articulações, nesta Tese os valores são mostrados como a quantidade total de
energia elétrica consumida pelos atuadores durante cada experimento (um trajeto total
de 100m). Os dados aqui apresentados foram extraidos dos motores presentes na perna
direita da órtese. Os resultados do consumo energético do motor presente na articulação
do quadril são mostrados na Fig. 5.9.
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Figura 5.8: Comparação da Frequência Cardíaca entre os dois métodos de Geração de
Trajetórias Angulares: o método Padrão e o Método Proposto

Figura 5.9: Consumo Total de Energia do Motor Esquerdo do Quadril
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Figura 5.10: Consumo Total de Energia do Motor Esquerdo do Joelho

O consumo energético médio encontrado para todos os experimentos usando o mé-
todo padrão de geração de trajetórias angulares foi de 739,26 J, com desvio padrão de
aproximadamente 51,93 J para a articulação do quadril. Usando o método proposto nesta
Tese, o consumo energético médio encontrado para todos os experimentos, para o quadril,
foi de 519,85 J com desvio padrão de 34,78 J. Normalizando o consumo energético pela
distância percorrida, foi observado um consumo de 7,39 J/m para a articulação do quadril
quando usando o método padrão de geração de trajetórias, e de 5,19 J/m, para a mesma
articulação, quando usando o método proposto.

Os resultados da análise do consumo energético relacionados ao motor presente na
articulação do joelho são mostrados na Fig. 5.10. O consumo médio observado foi de
447,7 J para o método padrão e de 262,7 J para o método proposto. Convertendo esses
valores para energia consumida por distância percorrida, foi observado um valor de 4,47
J/m para o método padrão que utiliza uma média de valores, e um valor de 2,62 J/m para
o método proposto que utiliza PCA e série de Fourier para gerar as trajetórias angulares.

Comparando os resultados da análise do consumo energético obtido através do uso
dos dois tipos de métodos de geração de trajetórias angulares (o baseado na média de
valores do conjunto de treinamento e o proposto nesta Tese), foi observada uma redução
no consumo de aproximadamente 42% para o motor presente no quadril e de 70% para o
motor presente no joelho quando usando o método proposto, ambos os resultados para a
perna esquerda.

Em comparação com as séries de experimentos dois e três, é observada uma melhoria
no consumo energético dos motores do quadril de 45,35% em relação ao método sem usar
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a transformada de Fourier é de 26,96% em relação a caminhada padrão sem o motor do
joelho ativado. Porém, foi observado um aumento no consumo do motor do joelho de
55% em comparação com o método sem usar a série de Fourier. Entretanto, acredita-se
que a diferença observada na comparação das séries de experimentos dois e três, com
as séries quatro e cinco é devida à diferença na distância percorrida. Para experimento
das séries dois e três, foram percorridos 16m, enquanto que para a quarta e quinta série
de experimentos, foram percorridos cerca de 100m. Portanto, para uma distância maior
percorrida sem interrupção, pode-se observar uma diferença entre os valores de consumo
energético dos motores, mesmo estes valores normalizados pela distância percorrida. É
necessário um estudo sobre o consumo energético de acordo com a distância percorrida
para obter-se maiores informações sobre tal observação.

Para a mesma configuração da órtese, com a mesma distância, o método proposto
apresentou uma melhoria no rendimento energético dos motores. Mais experimentos são
nescessários para analisar outros fatores, como influência da distância percorrida ou do
uso da configuração passiva no atuador do joelho. Tais fatores se beneficiam do método
proposto para melhorar a ergonomia do dispositivo. Os resultados finais apresentados,
assim como a descrição do método proposto podem ser vistos na publicação [124]



Capítulo 6

Conclusão

O número de aplicações envolvendo órteses ativas voltadas para reabilitação e com-
pensação funcional vem aumentando nos últimos anos. A dinâmica do movimento de
marcha humana tem uma complexidade elevada, o que torna difícil a criação de um mo-
delo para gerar referências de movimentos antropomórficos que possam ser usados por
um exoesqueleto ou órtese ativa. O método mais comum de geração de caminhada, repre-
sentada por uma sequência de trajetórias angulares de articulações, é composto de uma
média de diversas caminhadas presentes em um banco de dados. Esta abordagem pode
trazer desconforto para o usuário. Outras alternativas, apesar de mostrarem bons resulta-
dos, ainda demandam tempo de treinamento do usuário ou alta complexidade numérica.

Dentro desse contexto, foi proposto nesta Tese um método capaz de gerar trajetórias
angulares de articulações a serem usadas por uma órtese ativa de membros inferiores,
que use controle de posição para gerar o movimento de caminhada. O método proposto
é composto de um modelo de caminhada, baseado em PCA, que leva em consideração
aspectos gerais e individuais encontrados na caminhada.

6.1 Publicações

• Melo, Nicholas de Bastos; Alsina, Pablo Javier ; Dorea, Carlos Eduardo Trabuco;
Araujo, Marcio Valerio de. Gait Cycle Modeling for an Active Orthosis Using
Principal Component Analysis. In: 2013 Latin American Robotics Symposium
and Competition (LARS/LARC), 2013, Arequipa. 2013 Latin American Robotics
Symposium and Competition. p. 118. [110]

• Melo, Nicholas de Bastos; Dorea, Carlos Eduardo Trabuco ; Alsina, Pablo Javier
; Eugenio, k. J. S. . Metabolic Effort based on Heart Rate in User of Ortholeg
Orthosis. In: Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI), 2015, Natal.
METABOLIC EFFORT BASED ON HEART RATE IN USER OF THE ORTHO-
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LEG, 2015 [121]
• Melo, Nicholas De Bastos; Alsina, Pablo Javier ; Dorea, Carlos E.T. ; da Silva

Eugenio, Kassio j. Influence of different gait trajectories in an lower limb active
orthosis performance based on user metabolic cost and motors usage. In: 2015
International Symposium on MicroNanoMechatronics and Human Science (MHS),
2015, Nagoya. 2015 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and
Human Science (MHS), 2015. p. 1. [122]

• Melo, Nicholas Bastos; Dorea, Carlos Eduardo; Alsina, Pablo Javier; Araujo, Mar-
cio Valerio; Gloger, Michael, Ortholeg 2.0 - Design of a Transparent Active Ortho-
sis, Revista IEEE América Latina , Volume: 15, Issue: 10, Oct. 2017. [103]

• Melo, Nicholas Bastos; Dorea, Carlos Eduardo; Alsina, Pablo Javier; Araujo, Mar-
cio Valerio;, Joint Trajectory Generator for Powered Orthosis Based on Gait Mo-
delling Using PCA and FFT, Robotica Cambridge University Press., Volume:33,
Issue:3, 2018 [124]

6.2 Contribuições

O método proposto foi validado em experimentos reais utilizando a Ortholeg, uma
órtese ativa de membros inferiores. Além disso, foram realizados experimentos com o
objetivo de realizar um levantamendo inédito sobre o desempenho da órtese Ortholeg, le-
vando em consideração o consumo energético dos motores e esforço metabólico realizado
pelo usuário. Tais aspectos são importantes no contexto de aplicabilidade de uma órtese
ativa.

Analisando os resultados obtidos, quando muitas variáveis são utilizadas para repre-
sentar trajetórias angulares, os componentes encontrados por meio de PCA relacionados a
características do corpo do usuário tiveram uma pequena influência na reprojeção, quando
comparados com os componentes relacionados às trajetórias em si. Desta forma, o mo-
delo pondera de forma desigual a importância das características do corpo do usuário na
geração das trajetórias angulares.

Usar uma quantidade menor de variáveis a partir da série de Fourier para representar
as trajetórias angulares, não só reduz a quantidade de dados a serem processados, como
melhora a fidelidade do modelo de caminhada. Isso ocorre pelo fato de a distribuição
de variância ser menor entre as variáveis analisadas, fazendo com que o modelo analise
igualmente todas as variáveis envolvidas.

Apesar do usuário alvo não ser capaz de mover os membros inferiores, e o usuá-
rio teste da órtese durante os experimentos aqui apresentados não poder mover a perna
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devido à estrutura do dispositivo, o complexo muscular da perna pode aplicar uma re-
sistência mecânica ao dispositivo de acordo com o movimento realizado pelos atuadores.
Devido ao método proposto gerar trajetórias angulares de articulações personalizadas para
o usuário, os resultados experimentais de consumo energético dos motores sugerem que
a estrutura biomecânica das pernas do usuário apresenta menor resistência comparada a
quando a órtese realizada uma caminhada genérica.

Esta observação é suportada por descoberta de estudos recenetes que mostram que
quando uma órtese realiza movimentos de acordo com a intenção do usuário, é observada
uma menor energia gasta nas articulações [33, 34]. A redução do consumo energético ob-
servada quando usando o método proposto pode resultar em uma considerável redução no
consumo das baterias do motor, aumentando assim a autonomia energética do dispositivo.
Tal aspecto é importante em termos de aplicabilidade da tecnologia assitiva envolvendo
órteses ativas autônomas.

Além disso, evidências mostram que usuários de órteses ativas abandonam seu uso
devido ao alto esforço energético para usar o dispositivo [10, 26]. Levando tal ponto em
consideração, é importante que o tempo de treinamento seja o menor possível. O uso de
uma trajetória personalizada para o usuário pode contribuir para a facilidade de adaptação.

Além disso, o método proposto é capaz de gerar as trajórias angulares na ordem de se-
gundos, indicado um baixo requisito computacional em comparação com outras técnicas
estatísticas [32] ou abordagens biomecânicas [125]. Entretanto, é necessário um maior
estudo em relação ao custo computacional do método proposto, uma vez que este não é o
objetivo desta Tese.

Em relação ao esforço metabólico, os resultados observados sugerem que o uso do
método proposto pode induzir a um menor esforço metabólico em trajetos longos ou
com maior velocidade. Porém, em nenhuma situação o usuário foi exposto a um nível
perigoso ou que exigisse um esforço excessivo. É possivel concluir que o uso do método
proposto é seguro em termos de frequência cardíaca, mas devido à complexidade das
formas de análise de esforço metabólico, um estudo mais aprofundado deve ser realizado
para abordar melhor tal aspecto.

Apesar da melhora encontrada em relação ao consumo energético dos motores quando
usando o método proposto, esse rendimento está limitado ao uso de uma órtese ativa que
use controle de posição. Está em aberto a influência do uso do método apresentado em
relação a outras aplicações de órteses, tais como em reabilitação ou para diferentes níveis
de lesão espinhal. É necessário um maior número de experimentos para se ter um melhor
conhecimento sobre a extensão das melhoras que o método proposto pode ocasionar em
aplicações de órteses ativas.



66 CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO

O método apresentado mostrou melhores resultados no desempenho geral da órtese
quando comparado ao método mais usado de geração de referências de trajetórias angu-
lares. O método proposto pode levar a melhorias no consumo energético dos dispositivos
e na usabilidade em aplicações envolvendo órteses no dia a dia do usuário.

Podemos resumir as contribuições apresentadas nesta Tese como:

• Desenvolvimento de um método de geração de trajetórias angulares para articu-
lações de uma órtese ativa levando em consideração características individuais do
corpo do usuário.

• Validação do modelo proposto através de resultados experimentais.
• Um estudo sobre a influência de diferentes tipos de caminhadas no consumo ener-

gético e estresse metabólico sofrido por um usuário de órtese ativa.
• Proposta de uma nova arquitetura de controle para uma órtese ativa.

6.3 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, pretende-se inicialmente, realizar mais experimentos com
um maior número de voluntários, incluindo pacientes que sofrem algum tipo de lesão
medular espinhal. Experimentos realizados com apenas um usuário para a validação do
método podem mascarar caractéristicas que seriam observadas apenas em um caso par-
ticular. Com mais experimentos também é possível realizar uma análise estatística mais
apronfundada sobre os dados obtidos, sendo possível explorar melhor as evidências que
indicam que trajetórias personalizadas possam contribuir para a facilidade de adaptação
do usuário e estudar melhor o seu desempenho em relação ao esforço metabólico do usuá-
rio. Dentro deste último contexto, também pretende-se usar ferramentas e método mais
robustos para análise desta caracteristicas em questão e, com mais dados, estudar se a me-
lhora observada na frequência cardíaca quando usando o método proposto é significante
ou não.

Também é importante testar o rendimento de outros dispositivos ortopédicos (como o
proposto no trabalho [103]) que possam usar o método proposto, uma vez que o aumento
no consumo dos motores conforme a distância pode variar de acordo com o atuador usado
e a velocidade imposta. Finalmente, analisar de forma mais aprofundada a complexidade
computacional do método proposto, principalmente quando outras varíaveis presentes na
marcha são alteradas, como velocidade por exemplo.
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