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Resumo
Este artigo mostra uma rede neural artificial com topologia
adequada à reconstrução de imagens tomográficas. A função
de erro associada é derivada e o algoritmo de treinamento é
construído. Os resultados simulados são apresentados e a ex-
istência de soluções generalizadas são demonstradas, utili-
zando-se redes com funções de ativação lineares.

Abstract
This paper shows an artificial neural network with a ade-
quately topology for tomographic image reconstruction . The
associated error function is derived and the learning algo-
rithm is make. The simulated results are presented and
demonstrate the existence of a generalized solution for nets
with linear activation function.
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Introdução
Para conseguir um algoritmo utilizando
redes neurais artificiais, capaz de
reconstruir imagens tomográficas, com
eficiência comparável à dos melhores
métodos tradicionais, basicamente, pode-se
pensar em dois caminhos: um dentro do
contexto de otimização usando uma

topologia padrão de rede e outro
relacionado com o cálculo direto dos pesos
utilizando uma arquitetura de rede
apropriada.

O segundo caminho sugere o estudo da
Transformada Inversa de Radon, com a
finalidade de encontrar-se diretamente os
pesos. O modelo proposto foi inspirado na
idéia da retroprojeção filtrada por
convolução associada a uma retroprojeção,
normalmente usada na aproximação da
Tranformada Inversa de Radon.

O algoritmo de treinamento, utilizando o
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gradiente descendente na forma mais
simples, foi construído.

Metodologia
Cada neurônio da carnada escondida tem
sua ativação dada pelo produto escalar do
núcleo de convolução correspondente com
a submatriz da carnada de entrada, centrada
na posição correspondente ao neurônio em
questão.

Se todas as camadas possuírem NxN
elementos, a matriz de pesos com N4

elementos caracterizada pela conexão total
dos neurônios da carnada de entrada com a
carnada oculta, terá apenas 9xN2.

Na-A, pode-se ver o diagrama de
conexões da carnada de entrada para a
carnada oculta e a estrutura da rede.

Na -B pode-se ver as conexões da
carnada oculta com um neurônio da camada
de saída. Essa etapa está fundamentada na
dependência entre ativações pré e pós
sinaptica, que é estabelecida a partir de
argumentos relacionados com a geometria
daretroprojeção.
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Figura: A) Esquema de conexões da camada de

entrada para a camada escondida e da estrutura da

rede. B) Esquema de conexões da camada escondida

para a camada de saída da rede.

Um algoritmo de treinamento
relativamente simples pode ser escrito
aplicando o gradiente descendente na
minimização da função de erro quadrática

p —^ (n r> Y — ̂  ( Y
mn ri \ mn mn ) ~ /•» x~mn)

associada ao modelo da.
Gmn é o valor da saída desejada, Om é a

ativação do neurônio (m,n) da saída que é
calculado como mostrado na.
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Equação: Cálculo das ativações
neurônios da saída da rede.

^ mn ~ 2~i Omn **
0

onde,

dos

6l(m,n,8)

( , , ) +n2.cos{0- tan~l(m/n)J

com n não nulo e Ha é a ativação do
neurônio (0, l) da camada escondida, sendo
computado como mostrado na Equação:
Cálculo das ativações dos neurônios da
camada escondida da rede.

pi , T p2

Discussões e Conclusões
Utilizando diferentes números de exemplos
no treinamento, pode-se observar, na, o
decaimento da função de erro.

Figura .- Decaimento do valor do erro devido ao
treinamento para diferentes números de exemplos.
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O cálculo do gradiente para os pesos
?0mn, utilizando a regra da cadeia padrão, é
mostrado na.
Equação: Gradiente da matriz de pesos
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Figura: Curvas de erro para quatro padrões. Quando
o erro chegou próximo de zero, ocorreu uma

divergência e a função de erro cresceu.
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O cálculo do gradiente para os pesos

é mostrada na.
Equação: Componentes

relativo à matriz de pesos

" a

Os pesos da rede podem ser atualizados
utilizando as regras de aprendizagem da.
Equação: Regras de aprendizagem.

,n) Utilizando quatro imagens no
treinamento, foi possível obter-se um erro
pequeno ao final do treinamento como
mostrado na, com um alto grau de
especialização da rede nos quatro
exemplos, entretanto verificou-se a perda

do gradiente da capacidade de generalização, que é
completa quando a rede é inicializada
utilizando pesos análogos a um filtro digital
bidimensional 3x3 capaz de propagar as
ativações da camada de entrada para a
camada oculta de forma a suavizá-la e
valores uniformes nos pesos da saída dados
por l/N3.

Algoritmos de minimização mais
poderosos podem acelerar a convergência,
quando se utiliza um número maior de
padrões de treinamento.
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