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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση του αλγορίθμου  

FAST-ICA,  ο οποίος εφαρμόζει μια μέθοδο Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών 

(ICA), στον μικροελεγκτή ADuC7020 της Analog Devices.  

 Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται οι μέθοδοι Ανάλυσης 

Ανεξάρτητων Συνιστωσών και παρουσιάζονται κάποιες απλές εφαρμογές. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο εξηγείται λεπτομερώς η μέθοδος Ανάλυσης Ανεξάρτητων 

Συνιστωσών που εφαρμόζει ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος, ο FAST-ICA. Στο τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή σε στοιχειώδεις έννοιες όπως αυτές του μικροελεγκτή και 

ενσωματωμένου συστήματος, και παρουσιάζεται λεπτομερώς ο μικροελεγκτής 

ADuC7020 καθώς και η λειτουργία των περιφερειακών του. Τέλος, στο τέταρτο 

κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά ο προγραμματισμός του μικροελεγκτή ADuC7020 

και γίνεται επεξήγηση του τελικού προγράμματος στο οποίο εφαρμόστηκε ο 

αλγόριθμός FASTICA.  
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SUMMARY 

The aim of this thesis is the implementation of the FAST-ICA algorithm, which 

performs a method called Independent Component Analysis, in the ADuC7020 

microcontroller of Analog Devices. 

The thesis consists of four chapters. In the first chapter, we define the theoretical 

background on which, the methods for Independent Component Analysis are based. 

Some simple applications are also introduced in this chapter. In the second chapter, a 

detailed report is given on the particular methods that are included in the FAST-ICA 

algorithm. In the third chapter, basic concepts are presented, such as the concept of 

the microcontroller. In this chapter, there is also an extensive analysis on the 

ADuC7020 microcontroller and the functions of its main peripherals. Finally, in 

chapter four we explain the programming of the microcontroller as well as the main 

program of the FAST-ICA algorithm.  
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών (Independent Component Analysis) είναι η 

μέθοδος που κατόρθωσε να επιλύσει ένα από τα πιο δημοφιλή προβλήματα της 

Ακουστικής, το  πρόβλημα  του “cocktail-party” . Για να εξηγήσουμε το πρόβλημα 

αυτό θα θεωρήσουμε το εξής παράδειγμα:  έστω  ότι είμαστε σε ένα δωμάτιο όπου 

δύο άνθρωποι μιλούν ταυτόχρονα. Έχουμε δύο μικρόφωνα, τα οποία κρατάμε σε 

διαφορετικές θέσεις, και τα οποία μας δίνουν δύο καταγραφές σημάτων στο χρόνο,  

τα x1(t) και x2(t), όπου x1 και x2 τα πλάτη και t ο χρόνος. Κάθε ένα από αυτά τα 

σήματα είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα των λεκτικών σημάτων που εκπέμπονται 

από τους δύο ομιλητές, τα οποία περιγράφονται από τα s1(t) και s2(t).  Σύμφωνα με 

αυτά, μπορούμε να γράψουμε  τις εξής γραμμικές σχέσεις: 

 

x1(t) = a11s1(t) + a12s2(t)                                                       (1) 

x2(t) = a21s1(t) + a22s2(t)                                                       (2) 

 

όπου α11, α12, α21 και α22 είναι παράμετροι που εξαρτώνται από τις αποστάσεις των 

μικροφώνων από τους  ομιλητές. Η εκτίμηση των δύο αρχικών λεκτικών σημάτων 

s1(t) και s2(t), χρησιμοποιώντας μόνο τα καταγεγραμμένα σήματα x1(t) και x2(t) 

αποτελεί το πρόβλημα του  “cocktail-party”. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα, τις κυματομορφές στο σχήμα 1.1. τα σήματα  αυτά δεν 

είναι, φυσικά, πραγματικά λεκτικά σήματα, αλλά αρκούν για αυτήν την απεικόνιση.  

Τα αρχικά λεκτικά σήματα θα έμοιαζαν περίπου σαν εκείνα του σχήματος 1.1 και η 

μίξη τους θα μπορούσε να μοιάζει με αυτά του σχήματος 1.2. Το πρόβλημα είναι η 

ανάκτηση των δεδομένων του σχήματος 1.1, χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα του 

σχήματος 1.2. 

 

 
                                     Σχήμα 1.1-Αρχικά σήματα ομιλίας 
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                                Σχήμα 1.2 – Οι μίξεις των αρχικών σημάτων ομιλίας   

 

 Αν γνωρίζαμε τις παραμέτρους aij θα μπορούσαμε να λύσουμε τις γραμμικές 

εξισώσεις (1) και (2)  χρησιμοποιώντας κλασσικές μεθόδους. Το θέμα είναι ότι, αν 

δεν είναι γνωστά τα aij, το πρόβλημα γίνεται αρκετά πιο δύσκολο. 

Μια προσέγγιση στην επίλυση αυτού του προβλήματος θα ήταν να χρησιμοποιηθούν 

κάποιες πληροφορίες των στατιστικών ιδιοτήτων των σημάτων si(t) για τον 

υπολογισμό των aij. Έχει αποδειχθεί ότι μας αρκεί να υποθέσουμε ότι τα  s1(t) και 

s2(t)  είναι στατιστικώς ανεξάρτητα σε κάθε χρονική στιγμή t. 

Η πρόσφατα ανεπτυγμένη τεχνική της Ανάλυσης σε ανεξάρτητες συνιστώσες μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των παραμέτρων aij  βασιζόμενη  στις 

πληροφορίες  της ανεξαρτησίας τους, επιτρέποντας το διαχωρισμό των δύο αρχικών 

σημάτων-πηγών s1(t) και s2(t), από τις μίξεις τους, x1(t) και x2(t). Στο σχήμα 1.3 

φαίνονται τα δύο σήματα που υπολογίζονται με τη μέθοδο ΑΑΣ. Είναι προφανές ότι 

τα σήματα αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στα αρχικά σήματα-πηγές, παρά το γεγονός 

ότι τα πρόσημα τους έχουν αντιστραφεί ( αυτό δεν έχει καμία επίπτωση). 

 

 
 

Σχήμα 1.3- Οι προσεγγίσεις των αρχικών σημάτων με τη μέθοδο Ανάλυσης 

ανεξάρτητων συνιστωσών. 
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1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ (ΑΑΣ) 

 

Για να καθοριστεί πλήρως  η μέθοδος  ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών (ΑΑΣ), 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα στατιστικό μοντέλο λανθανουσών μεταβλητών 

(latent variables). Οι μεταβλητές-συνιστώσες si  ονομάζονται λανθάνουσες 

μεταβλητές γιατί δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Θεωρούμε ότι έχουμε n 

γραμμικές μίξεις x1,…,xn  των n ανεξάρτητων συνιστωσών: 

 

xj = aj1·s1 + aj2·s2 +…+ ajn·sn   , για κάθε j     (3) 

 

Υποθέτουμε ότι κάθε μίξη xj καθώς επίσης και κάθε ανεξάρτητη συνιστώσα sk είναι 

μια τυχαία μεταβλητή, αντί για ένα κανονικό χρονικό σήμα.  Οι παρατηρούμενες 

τιμές xj(t), π.χ. τα σήματα του μικροφώνου στο cocktail party  problem, είναι ένα 

δείγμα της τυχαίας αυτής μεταβλητής. Χωρίς βλάβη της γενικότητας, υποθέτουμε ότι 

οι μεταβλητές μίξεις και οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν μηδενική μέση τιμή. Αν 

αυτό δεν ισχύει, οι παρατηρούμενες μεταβλητές xi μπορούν πάντα να 

κανονικοποιηθούν αφαιρώντας την μέση τιμή του δείγματος, ώστε να έχουμε μοντέλο 

μηδενικής μέσης τιμής. 

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε πίνακες και διανύσματα για  να 

αναπαραστήσουμε τις παραπάνω εξισώσεις. Θα συμβολίσουμε με x το τυχαίο 

διάνυσμα που έχει ως στοιχεία τις μίξεις  x1,…,xn,  και αντίστοιχα με s το τυχαίο 

διάνυσμα με στοιχεία τα s1,…,sn . Με Α θα συμβολίσουμε τον πίνακα με  στοιχεία τα 

aij. Όλα τα διανύσματα θεωρούνται ως διανύσματα-στήλες ,και κατά συνέπεια το x
T
  

είναι ένα διάνυσμα γραμμής. 

Έτσι το μοντέλο μίξης γράφεται ως εξής: 

 

x = As                                                           (4) 

 

Κάποιες φορές θα χρειαστούμε τις στήλες του πίνακα Α, τις οποίες θα συμβολίσουμε 

με aj  : 

       

 

   

 

 

Το στατιστικό μοντέλο της εξίσωσης (4) καλείται ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών 

ή μοντέλο ΑΑΣ. Το μοντέλο ΑΑΣ είναι ένα παραγωγικό μοντέλο, που σημαίνει ότι 

περιγράφει πως τα παρατηρούμενα δεδομένα παράγονται με μια διαδικασία μίξης των 

συνιστωσών si.  

Το μόνο που μπορούμε εμείς να παρατηρήσουμε το τυχαίο διάνυσμα  x και πρέπει να 

υπολογίσουμε τα Α και s . Αυτό πρέπει να γίνει κάνοντας τις γενικότερες δυνατές 

υποθέσεις. 

Η βασική υπόθεση ξεκινώντας την ΑΑΣ είναι η στατιστική ανεξαρτησία των  

συνιστωσών si. Στην συνέχεια θα δούμε ότι πρέπει να υποθέσουμε επίσης ότι οι 

κατανομές των ανεξάρτητων συνιστωσών είναι μη-γκαουσιανές. Όμως, στο βασικό 
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μοντέλο δεν υποθέτουμε ότι αυτές οι κατανομές μας  είναι γνωστές. Για απλότητα, 

υποθέτουμε επίσης ότι ο άγνωστος πίνακας μίξης είναι τετραγωνικός. Αφού 

υπολογίσουμε τον πίνακα Α, μπορούμε να βρούμε τον αντίστροφο του ,τον W και να 

πάρουμε την ανεξάρτητη συνιστώσα από τη σχέση: 

 

                                                s=Wx                                           (6) 

 

Η μέθοδος ΑΑΣ σχετίζεται στενά με τη μέθοδο τυφλού διαχωρισμού πηγών ( Blind 

Source Separation). Με τον όρο “πηγή” εννοείται ένα αρχικό σήμα, δηλαδή η 

ανεξάρτητη συνιστώσα, όπως  για παράδειγμα ο ομιλητής στο cocktail party problem. 

“Blind ”  σημαίνει ότι ξέρουμε πολύ λίγα για τον πίνακα μίξης και κάνουμε μερικές 

υποθέσεις για τα σήματα-πηγές . Η ΑΑΣ είναι η μέθοδος, που χρησιμοποιείται 

ευρύτατα για τον τυφλό διαχωρισμό πηγών. 

 

 

1.1.2 ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 

 

Στο μοντέλο ΑΑΣ που περιγράφεται από τη σχέση (4), εύκολα παρατηρεί κανείς ότι 

υπάρχουν οι ακόλουθες ασάφειες:  

 

 Οι διασπορές (variances) των ανεξάρτητων συνιστωσών δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν. Το διάνυσμα s και ο πίνακας A μας είναι άγνωστα. Έτσι, 

οποιοσδήποτε βαθμωτός πολλαπλασιαστής σε μια από τις πηγές si θα 

μπορούσε να ακυρωθεί διαιρώντας την αντίστοιχη στήλη ai του πίνακα A με 

τον ίδιο πολλαπλασιαστή. Συνεπώς, μπορούμε εμείς να θέσουμε τα πλάτη  

των ανεξάρτητων συνιστωσών, και δεδομένου ότι είναι τυχαίες μεταβλητές, 

το πιο φυσικό αυτό είναι να υποτεθεί ότι κάθε μία από αυτές έχει μοναδιαία 

διασπορά  E{si
2 

}=1. Τότε ο πίνακας Α θα προσαρμοστεί στις μεθόδους 

επίλυσης ΑΑΣ για να ληφθεί υπόψη  αυτός ο περιορισμός. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι αυτό αφήνει μια ασάφεια επιπλέον στο πρόσημο, δηλαδή θα 

μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε μια ανεξάρτητη συνιστώσα με  -1 χωρίς 

να υπάρξει καμία επίπτωση στο μοντέλο. Ευτυχώς η ασάφεια αυτή είναι 

ασήμαντη στις περισσότερες εφαρμογές. 

  Δεν μπορούμε να καθορίσουμε την σειρά των ανεξάρτητων συνιστωσών. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, επειδή τα  s και Α μας είναι άγνωστα, 

μπορούμε ελεύθερα να αλλάξουμε την σειρά στους όρους της σχέσης (5) και 

να θεωρήσουμε οποιαδήποτε από τις ανεξάρτητες συνιστώσες πρώτη. Τυπικά, 

ένας πίνακας αναδιάταξης P (permutation matrix) και ο αντίστροφός του 

μπορούν να εισαχθούν στο μοντέλο ώστε να ισχύει: 

 

                                    x = AP
-1

 Ps.  
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Τα στοιχεία του Ps είναι οι αρχικές ανεξάρτητες συνιστώσες si, αλλά με άλλη 

σειρά. Ο πίνακας AP
-1

 είναι ένας νέος άγνωστος πίνακας μίξης που μπορεί να 

επιλυθεί από τους αλγορίθμους ΑΑΣ. 

 

1.1.3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΑΣ 

 

Για να παραθέσουμε  το μοντέλο ΑΑΣ σε στατιστικούς όρους, θα θεωρήσουμε δύο 

ανεξάρτητες συνιστώσες που έχουν τις ακόλουθες ομοιόμορφες κατανομές: 

       

       

p(si)= 
 

    
                

                         

                                                                           (7) 

 

Το εύρος των τιμών για αυτήν την ομοιόμορφη κατανομή, επιλέχθηκε έτσι ώστε να 

έχουμε μηδενική μέση τιμή και διασπορά ίση με τη μονάδα. Η κοινή συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας των s1 και s2 είναι το τετράγωνο της παραπάνω κατανομής, 

όπως προκύπτει από το θεώρημα ότι  η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

δύο ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών είναι το γινόμενο των αντίστοιχων κατανομών 

(βλ. σχέση (10)).Εμείς πρέπει απλά να υπολογίσουμε το γινόμενο. Η κοινή  

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας φαίνεται στο σχήμα 1.4, όπου απεικονίζονται 

σημεία που επιλέχθηκαν τυχαία από αυτήν την κατανομή. 

Θα αναμίξουμε  τις δύο αυτές ανεξάρτητες συνιστώσες χρησιμοποιώντας τον 

ακόλουθο πίνακα μίξης: 

 

A0= 
  
  

                                                                                                    (8) 
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Σχήμα 1.4- Κοινή κατανομή των ανεξάρτητων συνιστωσών  s1  και s2  με ομοιόμορφες 

κατανομές. Οριζόντιος άξονας s1 , κάθετος άξονας s2 . 

 

 

 

 

                     
 

Σχήμα 1.5- Κοινή κατανομή των παρατηρούμενων σημάτων  x1  και x2  . Οριζόντιος άξονας 

x1 , κάθετος άξονας x2 . 
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Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν τα σήματα μίξης x1   και  x2 . Εύκολα  

αποδεικνύεται ότι τα x1   και  x2  έχουν μια ομοιόμορφη κατανομή ενός 

παραλληλόγραμμου, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5. 

Ας σημειωθεί οι τυχαίες μεταβλητές x1   και  x2  δεν είναι πλέον ανεξάρτητες. Για να 

το καταλάβουμε αρκεί να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να προβλέψουμε την τιμή 

της μιας μεταβλητής π.χ. της x2 γνωρίζοντας την τιμή της άλλης. Είναι προφανές ότι 

αν η x1 παίρνει μία μέγιστη ή ελάχιστη τιμή, αυτό καθορίζει πλήρως και την τιμή της 

x2. Επομένως δεν είναι ανεξάρτητες. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τις 

μεταβλητές s1 και s2 , αφού όπως βλέπουμε στο σχήμα 1.4 η γνώση της τιμής της s1 

δεν μας δίνει καμία πληροφορία για τον υπολογισμό της τιμής s2. 

Το πρόβλημα του υπολογισμού του μοντέλου δεδομένων της ΑΑΣ είναι η 

προσέγγιση του πίνακα μίξης A0, χρησιμοποιώντας μόνο τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στα σήματα-μίξεις x1   και  x2  . 

Πράγματι, μπορούμε να δούμε στο σχήμα 1.5 έναν πιο διαισθητικό τρόπο εκτίμησης 

του Α. Οι ακμές του παραλληλόγραμμου βρίσκονται  στις διευθύνσεις των στηλών 

του Α. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε θεωρητικά να εκτιμήσουμε το μοντέλο 

ΑΑΣ, υπολογίζοντας πρώτα την κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των x1 

και x2 και κατόπιν εντοπίζοντας τις ακμές. Έτσι, το πρόβλημα φαίνεται να έχει μια 

λύση. 

Στην πραγματικότητα όμως αυτό δε θα ήταν μια καθόλου καλή λύση επειδή δουλεύει 

μόνο για μεταβλητές που έχουν απολύτως ομοιόμορφες κατανομές. Χρειάζεται 

λοιπόν μια μέθοδος που θα δουλεύει για οποιαδήποτε κατανομή των ανεξάρτητων 

συνιστωσών , γρήγορα και αξιόπιστα. 

 

 

1.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ “ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ” 

 

 1.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Για να οριστεί η έννοια της ανεξαρτησίας, θεωρούμε δύο βαθμωτές τυχαίες 

μεταβλητές, τις y1 και y2. Οι μεταβλητές y1 και y2θεωρούνται ανεξάρτητες αν οι 

πληροφορίες για την  τιμή της  y1 δεν δίνουν καμία πληροφορία  για την τιμή της y2 

και αντίστροφα. Παραπάνω αναφέρθηκε  ότι αυτό συμβαίνει και για τις μεταβλητές s1 

και s2 , αλλά όχι για τις μεταβλητές μίξης x1 και x2. 

Η ανεξαρτησία καθορίζεται από τις συναρτήσεις  πυκνότητες πιθανότητας. Ας 

συμβολίσουμε με p(y1,y2)  την κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των  y1 και 

y2 . Για τις y1 και y2  ισχύει: 
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p1(y1)=            

                                                                                                                          (9) 

p2(y2)=                  

 

 

Κατόπιν, ορίζουμε ότι οι y1 και y2  είναι ανεξάρτητες αν και μόνο αν η κοινή 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας παραγοντοποιήσιμη με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

p(y1,y2)=  p1(y1) p2(y2)                                                                                          (10) 

 

Αυτός ο ορισμός ισχύει φυσικά για οποιοδήποτε αριθμό n τυχαίων μεταβλητών, 

οπότε σ’ αυτή την περίπτωση η κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας  πρέπει να 

είναι ένα γινόμενο n όρων. 

Ο ορισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει μία ιδιαίτερα 

σημαντική ιδιότητα των ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Δεδομένων δυο τυχαίων 

συναρτήσεων  h1 και h2, ισχύει πάντα: 

 

E{h1(y1)h2(y2)} =  E{h1(y1)} E{h2(y2)}                                                                (11) 

 

E{h1(y1)h2(y2)} =      (y1)h2(y2) p(y1,y2) dy1dy2 

                          =  1(y1) p1(y1) dy1    2(y2) p2(y2) dy2 

                                     =  E{h1(y1)} E{h2(y2)}                                                                (12)  

  

 

1.2.2 ΟΙ ΑΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 

 

 Δύο τυχαίες μεταβλητές y1 και y2 είναι ασυσχέτιστες, αν η συνδιακύμανση τους 

ισούται με μηδέν: 

    

   E{y1y2} =  E{y1} E{y2}                                                                          (13) 

 

Αν οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, τότε είναι και ασυσχέτιστες, γεγονός που 

προκύπτει  άμεσα από τη σχέση (11) , παίρνοντας h1(y1)=y1 και h2(y2)=y2. Παρόλα 

αυτά  , όταν οι μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες δεν σημαίνει ότι είναι και ανεξάρτητες. 

Για παράδειγμα, υποθέτουμε ότι οι (y1, y2) παίρνουν διακριτές τιμές και ακολουθούν 

μια τέτοια κατανομή ώστε το ζεύγος να έχει πιθανότητα 1/4 να πάρει μια από τις 

ακόλουθες τιμές: (0,1), (0,-1), (1,0), (-1,0). Τότε οι y1 και y2 είναι ασυσχέτιστες, όπως 

μπορεί να υπολογιστεί απλά. Όμως: 

                            

E{y1
2
y2

2
}= 0 ≠ 

 

 
  = E{y1

2 
}E{y2

2
}                                                              (14) 
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έτσι η συνθήκη της σχέσης (11) παραβιάζεται και οι μεταβλητές δεν μπορούν να είναι 

ανεξάρτητες. Δεδομένου ότι η ανεξαρτησία υπονοεί μη συσχετισμό, αρκετές μέθοδοι 

ΑΑΣ θέτουν περιορισμούς στη διαδικασία εκτίμησης έτσι ώστε να δίνει πάντα 

ασυσχέτιστες εκτιμήσεις των ανεξάρτητων συνιστωσών. Αυτό μειώνει τον αριθμό 

των ελεύθερων παραμέτρων και απλοποιεί το πρόβλημα. 

 

1.2.3 ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

 

Ο θεμελιώδης περιορισμός της μεθόδου ΑΑΣ, είναι ότι οι ανεξάρτητες συνιστώσες 

πρέπει να είναι μη-γκαουσιανές, ώστε να είναι εφικτή η ΑΑΣ. Για να γίνει 

κατανοητό, υποθέτουμε ότι ο πίνακας μίξης είναι ορθογωνικός και οι ανεξάρτητες 

συνιστώσες  si είναι γκαουσιανές. Τότε, και  τα x1 και x2 είναι γκαουσιανές 

μεταβλητές, ασυσχέτιστες και με μοναδιαία διασπορά. Η κοινή συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας τους δίνεται από: 

 

                                       

p(x1,x2)=
 

  
   exp(-(x1

2
+x2

2
)/2)                                                                           (15) 

 

Αυτή η κατανομή παρουσιάζεται στο σχήμα 1.6, στο οποίο φαίνεται ότι η πυκνότητα  

είναι απόλυτα συμμετρική. Επομένως, δεν περιέχει καμία  πληροφορία για τις 

διευθύνσεις των στηλών του πίνακα μίξης Α.  Γι’ αυτόν το λόγο ο πίνακας Α δεν 

μπορεί να υπολογιστεί. 

Τυπικά, μπορεί να αποδειχθεί ότι η κατανομή οποιουδήποτε ορθογωνικού  

μετασχηματισμού των γκαουσιανών  (x1, x2) έχει ακριβώς ίδια κατανομή όπως οι  (x1, 

x2) , και ότι  τα x1 και x2 είναι ανεξάρτητα. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση των 

γκαουσιανών  μεταβλητών, μπορούμε να εκτιμήσουμε το μοντέλο ΑΑΣ μόνο μέχρι 

έναν ορθογωνικό μετασχηματισμό. Δηλαδή , ο πίνακας Α δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί για γκαουσιανές  ανεξάρτητες συνιστώσες. Πρακτικά , αν μόνο μία 

από τις ανεξάρτητες συνιστώσες είναι γκαουσιανή, το μοντέλο ΑΑΣ   μπορεί να 

υπολογιστεί. 
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                Σχήμα 1.6- η κοινή κατανομή δυο ανεξάρτητων γκαουσιανών μεταβλητών 

 

 

1.3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΑΣ 

 

1.3.1 ΟΙ ΜΗ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ 

 

Το κλειδί για την εκτίμηση του μοντέλου ΑΑΣ  είναι ο μη-γκαουσιανισμός. Χωρίς 

αυτόν, η εκτίμηση δεν είναι καθόλου πιθανή. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που 

καθυστέρησε η ανάκαμψη της έρευνας για την μέθοδο της ανάλυσης ανεξάρτητων 

συνιστωσών.   

Το Κεντρικό Θεώρημα Ορίου (Central Limit Theorem) αναφέρει ότι η κατανομή του 

αθροίσματος από ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές τείνει προς μια γκαουσιανή 

κατανομή, υπό ορισμένες συνθήκες. Γι’ αυτό και το άθροισμα δύο ανεξάρτητων 

τυχαίων μεταβλητών έχει συνήθως μια κατανομή που τείνει πιο πολύ στη γκαουσιανή 

απ’ ότι αυτές των  δύο αρχικών τυχαίων μεταβλητών. 

Ας υποθέσουμε  ότι το διάνυσμα δεδομένων  x κατανέμεται  σύμφωνα με το μοντέλο 

ΑΑΣ της σχέσης (4), δηλαδή είναι ένα μίγμα ανεξάρτητων συνιστωσών. Για 

απλότητα, υποθέτουμε ότι όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν ακριβώς την ίδια 

κατανομή. Για να υπολογίσουμε μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες, θεωρούμε ένα 

γραμμικό συνδυασμό των xi . Θα τον συμβολίσουμε με  y = w
Τ
 x =∑wi xi , όπου w 

είναι ένα διάνυσμα που θέλουμε να προσδιορίσουμε. Αν το w ήταν μία από τις 

γραμμές του αντιστρόφου πίνακα του  Α, αυτός ο γραμμικός συνδυασμός θα ήταν 
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ίσος με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

Θεώρημα Κεντρικού Ορίου  για να καθορίσουμε το w, έτσι ώστε να είναι ίσο με μία 

από τις σειρές του αντιστρόφου του πίνακα Α;  Πρακτικά, δεν μπορούμε να 

καθορίσουμε ένα τέτοιο w ακριβώς, επειδή δεν έχουμε καμία γνώση του πίνακα Α, 

αλλά μπορούμε να βρούμε έναν εκτιμητή που να δίνει μια καλή προσέγγιση. 

Για να δούμε πως αυτό οδηγεί στη βασική αρχή της εκτίμησης του μοντέλου ΑΑΣ , 

κάνουμε μια αλλαγή των μεταβλητών, ορίζοντας το z=Α
T
w. Τότε έχουμε   

y =w
T
x=w

T
As=z

T
s, όπου το  y είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των si, με βάρη που 

δίνονται από τα zi. Από τη στιγμή που το άθροισμα ακόμα και δύο ανεξάρτητων 

τυχαίων μεταβλητών είναι περισσότερο γκαουσιανό από τις αρχικές μεταβλητές, το 

z
T
s είναι περισσότερο γκαουσιανό  από οποιαδήποτε si και γίνεται ελάχιστα 

γκαουσιανό όταν ισούται με ένα από τα si. Σε αυτήν την περίπτωση, προφανώς μόνο 

ένα από τα στοιχεία zi του z είναι διάφορο του μηδενός.  

Επομένως, θα μπορούσαμε να πάρουμε ως w ένα διάνυσμα που μεγιστοποιεί τον μη-

γκαουσιανισμό  w
T
x. Ένα τέτοιο διάνυσμα θα αντιστοιχούσε απαραίτητα  σε ένα z, 

το όποιο έχει μόνο μία μη μηδενική συνιστώσα. Αυτό σημαίνει ότι το w
T
x= z

T
s είναι 

ίσο με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες! 

Η μεγιστοποίηση του  μη-γκαουσιανισμού  του w
T
x  δίνει μία από τις ανεξάρτητες 

συνιστώσες. Στην πραγματικότητα, το βέλτιστο πεδίο για τον μη-γκαουσιανισμό  στο 

n-διάστατο χώρο  των  διανυσμάτων  w έχει 2n τοπικά μέγιστα, δύο για κάθε 

ανεξάρτητη συνιστώσα, που αντιστοιχούν στα si και –si. Για να βρούμε τις διάφορες 

ανεξάρτητες συνιστώσες, πρέπει να βρεθούν όλα τα τοπικά μέγιστα. Αυτό δεν είναι 

δύσκολο, επειδή οι διαφορετικές ανεξάρτητες συνιστώσες είναι ασυσχέτιστες. 

Μπορούμε πάντα να περιορίσουμε την αναζήτηση στο χώρο που δίνει ασυσχέτιστες 

εκτιμήσεις με τις προηγούμενες. Αυτό αντιστοιχεί σε ορθογωνιοποίηση σ’ ένα 

κατάλληλα μετασχηματισμένο χώρο. 

 

 

1.3.2 ΜΕΤΡΑ ΜΗ- ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Για να χρησιμοποιηθεί  ο μη-γκαουσιανισμός στην εκτίμηση με τη μέθοδο ΑΑΣ  

πρέπει να υπάρχει ένα ποσοτικό μέτρο του μη-γκαουσιανισμού μιας τυχαίας 

μεταβλητής, για παράδειγμα της y. Για να απλοποιήσουμε την κατάσταση ,θα 

υποθέσουμε ότι η y είναι κανονικοποιημένη, έχει δηλαδή μηδενική μέση τιμή, και 

μοναδιαία διασπορά. 

 

1.3.2.1 ΚΥΡΤΩΣΗ 

 

Το κλασσικό μέτρο μη γκαουσιανισμού είναι η κύρτωση ή συντελεστής  τέταρτης 

τάξης. Η κύρτωση της  μεταβλητής y ορίζεται ως: 

 

         kurt(y)=E{y
4
}-3(E{y

2
)
2
}                                                                        (16) 
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Δεδομένου ότι υποθέσαμε ότι το y έχει μοναδιαία διασπορά, η δεξιά πλευρά  της 

σχέσης απλοποιείται σε Ε{y
4
}-3. Αυτό δείχνει ότι η κύρτωση είναι απλά μια 

κανονικοποιημένη εκδοχή της τέταρτης ροπής Ε{y
4
}. Για μια γκαουσιανή μεταβλητή 

y, η τέταρτη ροπή είναι ίση με 3(Ε{y
2
})

2
. Συνεπώς , η κύρτωση  είναι μηδενική για 

μια γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή. Για τις περισσότερες  (αλλά όχι όλες) μη-

γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές, η κύρτωση είναι διάφορη του μηδενός. 

Η κύρτωση μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Τυχαίες μεταβλητές που έχουν 

αρνητική κύρτωση ονομάζονται υπό-γκαουσιανές και εκείνες με θετική υπέρ-

γκαουσιανές. Οι υπέρ-γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές έχουν συνήθως μία «μυτερή» 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας  , δηλαδή η  συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας έχει  σχετικά μεγάλη τιμή κοντά στο μηδέν και σε μεγάλες τιμές της 

μεταβλητής, ενώ στις ενδιάμεσες τιμές είναι μικρή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η κατανομή Laplace, της οποίας η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δίνεται 

από:         

p(y)= 
 

   
 exp(   |y|)                                                                                                (17) 

 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας απεικονίζεται στο σχήμα 1.7. Οι υπό-

γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές έχουν μία “επίπεδη”  συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας , η όποια είναι σταθερή κοντά στο μηδέν και πολύ μικρή για 

μεγαλύτερες τιμές της μεταβλητής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

ομοιόμορφη κατανομή της σχέσης (7). 

             

 



 

24 
 

Σχήμα 1.7- Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής Laplace, η οποία είναι μια 

τυπική υπέρ-γκαουσιανή κατανομή. Η γκαουσιανή  συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

φαίνεται με διακεκομμένη  γραμμή (και οι δύο συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας είναι 

κανονικοποιημένες σε μοναδιαία διασπορά). 

 

Θεωρητικά ο μη-γκαουσιανισμός μετριέται από την απόλυτη τιμή της κύρτωσης. 

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το τετράγωνο της κύρτωσης. Αυτές είναι 

μηδενικές για μια γκαουσιανή μεταβλητή και μεγαλύτερες από μηδέν για τις 

περισσότερες μη-γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές. Υπάρχουν μη-γκαουσιανές 

τυχαίες μεταβλητές που έχουν κύρτωση μηδέν, αλλά θεωρούνται  πολύ σπάνιες. 

Η κύρτωση, ή μάλλον η απόλυτη τιμή της, χρησιμοποιείται ευρέως ως μέτρο μη 

γκαουσιανισμού στην ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών και σε άλλους σχετικούς 

τομείς. Ο κύριος λόγος είναι η απλότητά της, τόσο η υπολογιστική όσο και η 

θεωρητική. Υπολογιστικά, η κύρτωση μπορεί να υπολογιστεί απλά με τη 

χρησιμοποίηση της τέταρτης ροπής των δειγμάτων των δεδομένων. Η θεωρητική 

ανάλυση απλοποιείται λόγω της ακόλουθης γραμμικής ιδιότητας: αν x1 και x2 είναι 

δύο ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, ισχύει: 

 

                       kurt(x1+x2)=kurt(x1)+kurt (x2)                                 (18) 

Και 

                         kurt(ax1)=a
4
kurt(x1)                                                (19) 

 

όπου  το α είναι μία σταθερά. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να αποδειχθούν εύκολα 

χρησιμοποιώντας τον ορισμό. 

Για να εξηγήσουμε με ένα απλό παράδειγμα ποιο είναι το βέλτιστο πεδίο για την 

κύρτωση  και πώς οι ανεξάρτητες συνιστώσες μπορούν να βρεθούν με  

ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση της κύρτωσης, θα θεωρήσουμε ένα δισδιάστατο 

μοντέλο x=As. Υποθέστε ότι οι ανεξάρτητες συνιστώσες s1, s2 έχουν τιμές κύρτωσης  

kurt(s1),  kurt(s2), αντίστοιχα, διάφορες του μηδενός. Όπως έχουμε αναφέρει, έχουν 

μοναδιαία διασπορά . Αναζητούμε  μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες στη μορφή 

y=w
T
x. 

Κάνουμε το μετασχηματισμό z=A
T
w και έχουμε y=w

T
x=w

T
As=z

T
s=z1s1+z2s2. 

Βασιζόμενοι στην προσθετική ιδιότητα της κύρτωσης, έχουμε:  

kurt(y)=kurt(z1 s1 )+kurt(z2 s2 )=z1
4
 kurt(s1 )+z2

4
 kurt(s2 ) . Όμως  έχουμε θέσει τον 

περιορισμό ότι η διασπορά της y είναι ίση με 1, βασιζόμενοι στην ίδια υπόθεση 

σχετικά με τις s1 και s2. Αυτό επιβάλλει και έναν περιορισμό στο z, δηλαδή:  

E{y
2
 }=z1

2
+ z2

2
=1. Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα z περιορίζεται σε 

μοναδιαίο κύκλο στο δισδιάστατο επίπεδο. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης τώρα είναι 

το εξής: 

ποια είναι τα μέγιστα της συνάρτησης |kurt(y)| = |z1
4
 kurt(s1)+z2

4
 kurt(s2)| στο 

μοναδιαίο κύκλο; 

 Για απλότητα, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι κυρτώσεις έχουν το ίδιο πρόσημο, οπότε σ’ 

αυτή την περίπτωση οι τελεστές της απόλυτης τιμής μπορούν να παραληφθούν. Η 
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γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης αποτελεί το πεδίο βελτιστοποίησης για το 

πρόβλημα. 

Δεν είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι τα μέγιστα είναι στα σημεία, που ακριβώς ένα 

από τα στοιχεία του διανύσματος z είναι μηδέν και το άλλο είναι μη μηδενικό. Λόγω 

του περιορισμού του μοναδιαίου κύκλου, το στοιχείο που είναι διάφορο του μηδενός 

πρέπει αναγκαστικά να είναι ίσο με 1 ή -1.Όμως αυτά τα σημεία είναι ακριβώς εκείνα 

στα οποία το y είναι ίσο με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες και το πρόβλημα έχει 

λυθεί. 

Στην πράξη θα ξεκινούσαμε με κάποιο διάνυσμα βάρους w, θα  υπολογίζαμε  την 

κατεύθυνση στην οποία η κύρτωση του y=w
T
x θα αυξανόταν  (αν η κύρτωση είναι 

θετική) ή μειωνόταν λιγότερο (αν η κύρτωση είναι αρνητική), βασισμένη στο 

διαθέσιμο δείγμα x(1), …, x(T) του διανύσματος μιγμάτων x και θα 

χρησιμοποιούσαμε μία gradient  μέθοδο ή μια από τις επεκτάσεις της για την εύρεση 

ενός νέου διανύσματος w. Το παράδειγμα μπορεί να γενικευτεί με τυχαίες διαστάσεις, 

δείχνοντας ότι η κύρτωση μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο 

βελτιστοποίησης για το πρόβλημα ΑΑΣ. 

Όμως, η κύρτωση έχει επίσης κάποια μειονεκτήματα στην πράξη, όταν η τιμή της 

πρέπει να υπολογιστεί από ένα μετρούμενο δείγμα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι η 

κύρτωση μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητη σε ακραίες τιμές της μεταβλητής. Η τιμή 

της μπορεί να εξαρτηθεί από λίγες μόνο παρατηρήσεις στις προεκτάσεις της 

κατανομής, οι οποίες μπορεί να είναι λανθασμένες ή και άσχετες. Με άλλα λόγια, η 

κύρτωση δεν είναι ένα δυνατό μέτρο μη-γκαουσιανισμού. Συνεπώς , άλλα μέτρα μη-

γκαουσιανισμού μπορεί να αποδίδουν  καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις.  

 

 

1.3.2.2 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ 

 

Ένα δεύτερο σημαντικό μέτρο μη-γκαουσιανισμού δίνεται από την αρνητική εντοπία. 

Η αρνητική εντροπία βασίζεται στην θεωρητική ποσότητα της διαφορικής εντροπίας. 

Η εντροπία είναι η βασική έννοια της θεωρίας της πληροφορίας. Η εντροπία μιας 

τυχαίας μεταβλητής μπορεί να ερμηνευθεί ως ο βαθμός της πληροφορίας που δίνει η 

παρατήρηση της μεταβλητής. Όσο πιο τυχαία, δηλαδή απρόβλεπτη και αδόμητη είναι 

η μεταβλητή τόσο μεγαλύτερη είναι η εντροπία της. Πιο αυστηρά, η εντροπία 

σχετίζεται στενά με το μήκος κωδικοποίησης της τυχαίας μεταβλητής. Κάτω από πιο 

απλοποιημένες υποθέσεις η εντροπία είναι το μήκος κωδικοποίησης της τυχαίας 

μεταβλητής. 

Η εντροπία H ορίζεται για μία διακριτή τυχαία μεταβλητή Y ως: 

 

                   H(Y)=-   (Y=ai) logP(Y= ai)                                                     (20) 

 

 

όπου αi είναι οι πιθανές τιμές του Y. Αυτός ο πολύ γνωστός ορισμός μπορεί να 

γενικευτεί για συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και διανύσματα, όπου  σ’ αυτή την 
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περίπτωση ονομάζεται διαφορική εντροπία. Η διαφορική εντροπία Η ενός τυχαίου 

διανύσματος y με πυκνότητα f(y) ορίζεται ως: 

 

                        

H(y)= -                                                                                                    (21) 

 

 

Ένα θεμελιώδες αποτέλεσμα της θεωρίας της πληροφορίας είναι ότι η γκαουσιανή 

μεταβλητή έχει  τη μεγαλύτερη εντροπία μεταξύ όλων των τυχαίων μεταβλητών ίσης 

διασποράς. Αυτό σημαίνει ότι η εντροπία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο 

μη-γκαουσιανισμού. Στην πραγματικότητα, αυτό δείχνει ότι η γκαουσιανή κατανομή 

είναι η πιο τυχαία ή η λιγότερο δομημένη όλων των κατανομών. Η εντροπία είναι 

μικρή για κατανομές που συγκεντρώνονται σε ορισμένες τιμές, δηλαδή όταν η 

μεταβλητή είναι σαφώς συγκεντρωμένη ή έχει μία συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας  που είναι πολύ μυτερή. 

Για να έχουμε ένα μέτρο μη-γκαουσιανισμού που να είναι μηδέν για μία γκαουσιανή 

μεταβλητή και πάντα μη αρνητικό, συχνά χρησιμοποιείται μια ελαφρώς 

τροποποιημένη εκδοχή του ορισμού της διαφορικής εντροπίας, που ονομάζεται 

αρνητική εντροπία. Η αρνητική εντροπία J ορίζεται ως: 

 

J(y) = H(ygauss)-H(y)                                                                                                 (22) 

 

όπου ygauss είναι μια τυχαία γκαουσιανή μεταβλητή της ίδιας μήτρας συνδιασποράς με 

την y. Λόγω των ιδιοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η αρνητική εντροπία είναι 

πάντα μη αρνητική και μηδέν αν και μόνο αν η y έχει μια γκαουσιανή κατανομή. Η 

αρνητική εντροπία έχει μία πρόσθετη ενδιαφέρουσα ιδιότητα: είναι αμετάβλητη για 

αντιστρέψιμους γραμμικούς μετασχηματισμούς. 

Το πλεονέκτημα της χρήσης της αρνητικής εντροπίας, ή ισοδύναμα, η διαφορική 

εντροπία, ως μέτρο του μη γκαουσιανισμού είναι ότι δικαιώνεται επαρκώς  από τη 

στατιστική θεωρία. 

Στην πραγματικότητα, η αρνητική εντροπία είναι υπό κάποια έννοια ο βέλτιστος 

εκτιμητής μη-γκαουσιανισμού, όσον αφορά τις στατιστικές ιδιότητες. Το πρόβλημα 

χρησιμοποιώντας την  αρνητική εντροπία είναι η μεγάλη υπολογιστική δυσκολία. Ο 

υπολογισμός της αρνητική εντροπία χρησιμοποιώντας τον ορισμό θα απαιτούσε μια 

εκτίμηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας. Επομένως, απλούστερες 

προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας είναι πολύ χρήσιμες. 
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1.3.2.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ 

 

Ο υπολογισμός της αρνητικής εντροπίας είναι δύσκολος, όπως αναφέρθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, και γι’ αυτό το λόγο αυτή η συνάρτηση παραμένει κυρίως 

θεωρητική. Στην πράξη, κάποιες προσεγγίσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν . Η 

κλασσική μέθοδος προσέγγισης της αρνητικής εντροπίας είναι η χρήση υψηλών 

τάξεων ροπών, για παράδειγμα: 

 

 

J(Y) ≈ 
 

  
 E{y

3
}

2 
+ 

 

  
  kurt(y)

2                                                                                                              
(23) 

 

 

Η τυχαία μεταβλητή y υποθέτουμε ότι έχει μηδενική μέση τιμή και μοναδιαία 

διασπορά. Όμως, η εγκυρότητα τέτοιων προσεγγίσεων μπορεί να είναι αρκετά 

περιορισμένη. Ειδικότερα, αυτές οι προσεγγίσεις δεν είναι τόσο ισχυρές όπως 

συμβαίνει  και με την κύρτωση. Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που προέκυψαν 

και με τις προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας , αναπτύχθηκε μια νέα προσέγγιση 

που βασίζεται στο αρχή της μέγιστης εντροπίας. Γενικά λαμβάνουμε την ακόλουθη 

προσέγγιση: 

 

 

J(Y) ≈   
   i[E{Gi(y)}]-E{G(v)}]

2
                                                                         (24) 

 

 

όπου ki είναι κάποιες θετικές σταθερές και ν είναι μία γκαουσιανή μεταβλητή 

μηδενικής μέσης τιμής με μοναδιαία διασπορά. Η μεταβλητή y είναι και αυτή 

μηδενικής μέσης τιμής, με μοναδιαία διασπορά ενώ οι συναρτήσεις Gi μη-

δευτεροβάθμιες. Σημειώνουμε ότι ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτή η προσέγγιση 

δεν είναι πολύ ακριβής, η σχέση (24)μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 

ενός μέτρου μη-γκαουσιανισμού  που είναι συνεπές υπό την έννοια ότι θα είναι πάντα 

μη αρνητικό και ίσο με μηδέν αν το y έχει μια γκαουσιανή κατανομή. 

Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούμε μόνο μια μη- δευτεροβάθμια συνάρτηση G, η 

προσέγγιση γίνεται ως εξής: 

 

J(Y) [E{G(y)}]-E{G(v)}]
2                                       

                                                     (25) 

 

πρακτικά  για οποιαδήποτε μη- δευτεροβάθμια συνάρτηση G. Αυτό είναι σαφώς μια 

γενίκευση της προσέγγισης που βασίζεται στις ροπές της σχέσης (23), αν το y είναι 

συμμετρικό. Πράγματι, παίρνοντας G(y)=y
4
, τότε μπορούμε να πάρουμε ακριβώς την 

σχέση (23), δηλαδή μια προσέγγιση βασιζόμενη στην κύρτωση. Αν διαλέξουμε 

κατάλληλα την G , τότε μπορούμε να έχουμε  προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας 

που είναι πολύ καλύτερες από αυτήν που δίνεται στην (23). 
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Ειδικότερα, επιλέγοντας μια συνάρτηση G που να μην αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα,  

λαμβάνουμε πιο ισχυρές εκτιμήσεις. Οι ακόλουθες επιλογές της συνάρτησης G έχουν 

αποδειχθεί πολύ χρήσιμες: 

 

 

G1(u) = 
 

  
 log cosha1u,  G2(u) =-exp(-

  

 
)                                                           (26) 

 

όπου 1≤α1 ≤ 2 είναι κάποια κατάλληλη σταθερά. 

Συνεπώς,  λαμβάνουμε τις προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας  που δίνουν ένα 

πολύ καλό συμβιβασμό μεταξύ των ιδιοτήτων των δύο κλασσικών μέτρων μη 

γκαουσιανισμού  που δίνονται από την κύρτωση και την αρνητική εντροπία. Είναι 

εννοιολογικά απλές, γρήγορες στον υπολογισμό, κι όμως έχουν σημαντικές 

στατιστικές ιδιότητες, όπως η ευρωστία (robustness). Επομένως, θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συναρτήσεις στη μέθοδο ΑΑΣ. 

 

 

1.3.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Μια άλλη προσέγγιση για την μέθοδο εκτίμησης ΑΑΣ , που εμπνέεται από τη θεωρία 

πληροφοριών είναι η ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας. Θα εξηγήσουμε 

αυτήν την προσέγγιση και θα αποδείξουμε ότι οδηγεί στην ίδια αρχή στην οποία 

βασίζεται και η εύρεση των περισσότερων μη γκαουσιανών κατευθύνσεων. 

Ειδικότερα, αυτή η προσέγγιση δίνει μία αυστηρή αιτιολόγηση για τις αρχές που 

χρησιμοποιήθηκαν  παραπάνω. 

 

 

 

1.3.3.1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

Χρησιμοποιώντας την έννοια της διαφορικής εντροπίας, ορίζουμε την αμοιβαία 

πληροφορία Ι μεταξύ m (βαθμωτών) τυχαίων μεταβλητών, yi, i=1…m ως εξής: 

 

 

I(y1,…,ym) =    
   (yi)-H(y)                                                                         (27) 

 

 

Η αμοιβαία πληροφορία είναι ένα φυσικό μέτρο εξάρτησης μεταξύ των τυχαίων 

μεταβλητών. Στην πραγματικότητα, είναι ισοδύναμο με τη γνωστή απόκλιση 

Kullback-Leibler μεταξύ της κοινής πυκνότητας f(y) και του γινομένου των οριακών 

πυκνοτήτων του. Είναι πάντα μη αρνητική και μηδέν αν και μόνο αν οι μεταβλητές 

είναι στατιστικά ανεξάρτητες. Έτσι, η αμοιβαία πληροφορία λαμβάνει υπόψη 
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ολόκληρη τη δομή εξάρτησης των μεταβλητών και όχι μόνο τη συνδιακύμανση, όπως 

η PCA (principal component analysis) και άλλες σχετικές μέθοδοι. 

Η αμοιβαία πληροφορία μπορεί να ερμηνευθεί χρησιμοποιώντας την ερμηνεία της 

εντροπίας ως  το μήκος κώδικα. Οι όροι Η(yi) δίνουν τα μήκη του κώδικα για τα yi 

όταν κωδικοποιούνται χωριστά και το Η(y) δίνει το μήκος του κώδικα όταν το y 

κωδικοποιείται ως τυχαίο διάνυσμα, δηλαδή όλες οι συνιστώσες κωδικοποιούνται 

στον ίδιο κώδικα. Η αμοιβαία πληροφορία δείχνει έτσι τη μείωση του μήκους 

κώδικα, που επιτυγχάνεται με την κωδικοποίηση ολόκληρου του διανύσματος, σε 

σχέση με την κωδικοποίηση των συνιστωσών χωριστά. Γενικά, καλύτεροι κώδικες 

λαμβάνονται κωδικοποιώντας ολόκληρο το διάνυσμα. Παρόλα αυτά, αν οι yi είναι 

ανεξάρτητες, δεν δίνουν καμία πληροφορία η μία για την άλλη, και θα ήταν το ίδιο με 

το να κωδικοποιήσουμε τις μεταβλητές χωριστά, χωρίς να αυξήσουμε το μήκος του 

κώδικα. 

Μια σημαντική ιδιότητα της αμοιβαίας πληροφορίας είναι ότι για έναν αντιστρέψιμο 

γραμμικό μετασχηματισμό y=Wx ισχύει: 

 

 

I(y1,…,yn) =    (yi)-H(x) –log |detW|                                                                   (28)                                                   

 

Ας εξετάσουμε τι συμβαίνει αν περιορίσουμε τα yi, ώστε να είναι ασυσχέτιστες και 

να έχουν μοναδιαία διασπορά. Αυτό σημαίνει ότι: 

 

E{yy
T
}=WE{xx

T
}W

T 
= I 

 

και αυτό συνεπάγεται: 

 

det I= 1 =(det WE{xx
T
}W

T
) = (detW)(detE{xx

T
})(det W

T)
)                       (29) 

 

έτσι προκύπτει ότι το W πρέπει να είναι σταθερό. Επιπλέον, για τα  yi με μοναδιαία 

διασπορά, η εντροπία και η αρνητική εντροπία  διαφέρουν μόνο σε μια σταθερά και 

στο πρόσημο .Έτσι έχουμε: 

 

 

I(y1,…,yn) = C-      i)                                                                                (30)                                                           

 

όπου C είναι μια σταθερά που δεν εξαρτάται από το W. Αυτό παρουσιάζει τη 

θεμελιώδη σχέση μεταξύ της αρνητικής εντροπίας  και της αμοιβαίας πληροφορίας. 
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1.3.3.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Αφού  η αμοιβαία πληροφορία είναι το φυσικό θεωρητικό μέτρο της ανεξαρτησίας 

των μεταβλητών, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο για την 

εύρεση του μετασχηματισμού ΑΑΣ. Σε αυτήν την προσέγγιση που αποτελεί 

εναλλακτική λύση αυτής του μοντέλου εκτίμησης, ορίζουμε τη μέθοδο ΑΑΣ ενός 

τυχαίου διανύσματος x ως έναν αντιστρέψιμο μετασχηματισμό όπως στην σχέση (6), 

όπου ο πίνακας W καθορίζεται έτσι ώστε η αμοιβαία πληροφορία των 

μετασχηματισμένων συνιστωσών si να ελαχιστοποιείται. 

Είναι προφανές από τη σχέση (30), ότι βρίσκοντας έναν  αντιστρέψιμο 

μετασχηματισμό του W που να ελαχιστοποιεί την αμοιβαία πληροφορία, ισοδυναμεί 

σχετικά με την εύρεση των διευθύνσεων στις οποίες η αρνητική εντροπία  

μεγιστοποιείται. Για την ακρίβεια είναι σχεδόν ισοδύναμο με την εύρεση 

μονοδιάστατων υποδιαστημάτων, έτσι ώστε οι προβολές στα υποδιαστήματα να 

έχουν τη μέγιστη αρνητική εντροπία . Η σχέση (30) δείχνει ότι η εκτίμηση μέσω της 

ΑΑΣ από την ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας είναι ισοδύναμη με τη 

μεγιστοποίηση του αθροίσματος των  μη-γκαουσιανισμών των εκτιμήσεων, όταν 

αυτές περιορίζονται ώστε  να είναι ασυσχέτιστες. Ο περιορισμός του μη συσχετισμού 

δεν είναι στην πραγματικότητα απαραίτητος, αλλά απλοποιεί αρκετά τους 

υπολογισμούς αφού έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την απλούστερη μορφή της 

σχέσης (30) αντί της (28). 

 

 

1.3.4  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1.3.4.1 Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

 

Μια πολύ δημοφιλής προσέγγιση για  την εκτίμηση του μοντέλου της ΑΑΣ  είναι η 

εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας, η οποία συνδέεται στενά με την αρχή  infomax. Εδώ 

περιγράφουμε αυτήν την προσέγγιση και δείχνουμε ότι είναι ουσιαστικά ισοδύναμη 

με την ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας. 

Είναι δυνατό να διατυπωθεί άμεσα η πιθανότητα στο μοντέλο ΑΑΣ χωρίς θόρυβο και 

μετά να γίνει εκτίμηση του μοντέλου από μία μέθοδο μέγιστης πιθανότητας. 

Συμβολίζουμε με  W=(w1, …, wn)
Τ 

 τον πίνακα Α
-1

 και η λογαριθμική πιθανότητα 

παίρνει  τη μορφή: 

 

L=      
   

 
   fi(wi

T
x(t)) + T log|detW|                                                          (31) 

 

όπου fi είναι οι συναρτήσεις πυκνότητας των si και x(t), t=1,…,T είναι τα 

παραδείγματα του x. Ο όρος log |detW| στην πιθανότητα, προέρχεται από τον 

κλασικό κανόνα για τον (γραμμικό)μετασχηματισμό των τυχαίων μεταβλητών και 
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των πυκνοτήτων τους. Γενικά, για οποιοδήποτε τυχαίο διάνυσμα x με πυκνότητα px 

και για οποιοδήποτε πίνακα W, η πυκνότητα του y=Wx δίνεται από: px (Wx) |detW| . 

 

 

 

1.3.5 Η ΑΡΧΗ INFOMAX 

 

Μια άλλη σχετική συνάρτηση η οποία αναπτύχθηκε από άποψη νευρωνικών δικτύων, 

βασίστηκε στη μεγιστοποίηση της εντροπίας εξόδου (ή ροή πληροφορίας) ενός 

νευρωνικού δικτύου με μη γραμμικές εξόδους. Υποθέτουμε ότι το x είναι η είσοδος 

του νευρωνικού δικτύου, του οποίου οι έξοδοι είναι της μορφής  φi(wi
T 

x), όπου οι φi 

είναι μερικές μη γραμμικές μονόμετρες συναρτήσεις και wi είναι τα διανύσματα 

βάρους των νευρώνων. Για να μεγιστοποιήσουμε την εντροπία των εξόδων: 

 

L2 = H(φ1(wi
T
x),…,φn(wn

T
x))                                                                          (32) 

 

Αν τα φi  έχουν επιλεχτεί σωστά, αυτό το πλαίσιο επιτρέπει επίσης τον υπολογισμό 

του μοντέλου ΑΑΣ. Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι η αρχή infomax  είναι ισοδύναμη 

με τη εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας. Αυτή η ισοδυναμία απαιτεί οι μη γραμμικές φi  

που χρησιμοποιούνται στο νευρωνικό δίκτυο να επιλέγονται ως συναρτήσεις 

κατανομής που αντιστοιχούν στις πυκνότητες  fi, δηλαδή  φi,΄(. ) =fι(. ) . 

 

1.3.6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

Για να δούμε τη σχέση μεταξύ της πιθανότητας και της αμοιβαίας 

πληροφορίας, ας εξετάσουμε τη μέση τιμή της λογαριθμικής πιθανότητας: 

 
 

 
 E{L} =    

   {log fi (wi
T
x)}+log|detW|                                                        (33) 

 

 

Στην πράξη, αν τα fι  ήταν ίσα με τις πραγματικές κατανομές wi
T
x, ο πρώτος όρος θα 

ήταν ίσος με –ΣiH(wi
T
x) . Έτσι η πιθανότητα θα ήταν ίση, μέχρι το σημείο μιας 

προσθετικής  σταθεράς, με το αρνητικό της αμοιβαίας πληροφορίας όπως φαίνεται 

στη σχέση (28). 

Στην πράξη, η σύνδεση είναι ακόμα ισχυρότερη. Αυτό συμβαίνει επειδή στην πράξη 

δεν ξέρουμε τις κατανομές των ανεξάρτητων συνιστωσών. Μια λογική προσέγγιση, 

θα ήταν η εκτίμηση της πυκνότητας της  wi
T
x , ως τμήμα του υπολογισμού της 

μεθόδου μέγιστης πιθανότητας και να χρησιμοποιηθεί αυτή ως προσέγγιση της 

πυκνότητας των si. Σε αυτήν την περίπτωση, η πιθανότητα και οι αμοιβαία 

πληροφορία είναι ισοδύναμες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μια μικρή διαφορά που 
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μπορεί να είναι πολύ σημαντική στην πράξη. Το πρόβλημα με την εκτίμηση της 

μέγιστης πιθανότητας είναι ότι οι πυκνότητες fι πρέπει να εκτιμηθούν σωστά. Δεν 

χρειάζονται μεγάλη ακρίβεια, μας αρκεί να υπολογίσουμε αν είναι υπό-γκαουσιανές ή 

υπέρ-γκαουσιανές. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε αρκετή γνώση από πριν σχετικά με 

τις ανεξάρτητες συνιστώσες και δεν χρειάζεται  να υπολογίσουμε τη φύση τους από 

τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, αν οι πληροφορίες για τη φύση των ανεξάρτητων 

συνιστωσών δεν είναι σωστές, η εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας θα δώσει απολύτως 

λανθασμένα αποτελέσματα. Επομένως χρειάζεται προσοχή στην εκτίμηση μέγιστης 

πιθανότητας . Αντίθετα, χρησιμοποιώντας λογικά μέτρα μη γκαουσιανισμού, αυτό το 

πρόβλημα δεν προκύπτει συνήθως. 

 

 

1.3.7 ΑΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

 

 

Η αναζήτηση προβολής είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε στον τομέα της 

στατιστικής για την εύρεση των “ενδιαφερουσών” προβολών από τα πολυδιάστατα 

δεδομένα. Τέτοιες προβολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη 

απεικόνιση των δεδομένων και για τεχνικές όπως  η εκτίμηση της πυκνότητας. Στη 

βασική μονοδιάστατη αναζήτηση προβολής, προσπαθούμε να βρούμε τις διευθύνσεις, 

έτσι ώστε οι προβολές των δεδομένων σε αυτές να έχουν ενδιαφέρουσες κατανομές, 

δηλαδή επίδειξη κάποιας δομής. Έχει αναφερθεί ότι η γκαουσιανή κατανομή είναι η 

λιγότερο ενδιαφέρουσα και ότι οι περισσότερο ενδιαφέρουσες διευθύνσεις είναι 

εκείνες που παρουσιάζουν τη λιγότερο γκαουσιανή κατανομή. Αυτό ακριβώς 

κάνουμε στην εκτίμηση του μοντέλου ΑΑΣ. 

Η χρησιμότητα της εύρεσης τέτοιων προβολών φαίνεται στο σχήμα 8, όπου η 

προβολή στην κατεύθυνση αναζήτησης προβολής (οριζόντιος άξονας) παρουσιάζει 

μια  συγκεντρωμένη δομή των δεδομένων. Η προβολή στην πρώτη κύρια συνιστώσα 

(κάθετος άξονας),δεν παρουσιάζει τέτοια δομή. 
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Σχήμα 1.8- Απεικόνιση της αναζήτησης προβολής. Τα δεδομένα σε αυτό το σχήμα 

διαιρούνται σαφώς σε δύο ομάδες. Όμως, η κύρια συνιστώσα, για παράδειγμα η διεύθυνση 

της μέγιστης διασποράς, θα ήταν κάθετη, με αποτέλεσμα να μην παρέχει κανένα διαχωρισμό 

μεταξύ των ομάδων. Αντίθετα, η ισχυρή  μη γκαουσιανή διεύθυνση αναζήτησης προβολής 

είναι οριζόντια, παρέχοντας το βέλτιστο διαχωρισμό των ομάδων. 

 

 

Έτσι, γενικότερα η ΑΑΣ θεωρηθεί ως μία παραλλαγή της αναζήτησης προβολής. Όλα 

τα μέτρα μη γκαουσιανισμού και οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι ΑΑΣ  που 

παρουσιάζονται εδώ θα μπορούσαν, επίσης, να ονομάζονται  δείκτες και αλγόριθμοι 

αναζήτησης προβολής. Ειδικότερα, η αναζήτηση προβολής μας  επιτρέπει να 

αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπου υπάρχουν λιγότερες ανεξάρτητες συνιστώσες 

si  από τις αρχικές μεταβλητές xi. Υποθέτοντας ότι εκείνες οι  διαστάσεις του χώρου 

που δεν καλύπτονται από τις ανεξάρτητες συνιστώσες συμπληρώνονται με 

γκαουσιανό θόρυβο, βλέπουμε ότι υπολογίζοντας τις μη γκαουσιανές διευθύνσεις 

αναζήτησης προβολής , εκτιμούμε αποτελεσματικά τις ανεξάρτητες συνιστώσες. 

Όταν όλες οι μη γκαουσιανές διευθύνσεις βρεθούν, όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες 

έχουν εκτιμηθεί. Μία τέτοια διαδικασία μπορεί να ερμηνευθεί ως υβριδική της 

αναζήτησης προβολής και της μεθόδου ΑΑΣ. 

Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι στην διατύπωση της αναζήτησης προβολής, δεν 

γίνεται καμία υπόθεση και κανένα  μοντέλο δεδομένων για τις ανεξάρτητες 

συνιστώσες.  
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1.3.8 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΑΣ 

 

Στην προηγούμενη ενότητα, περιγράψαμε τις στατιστικές αρχές που βρίσκονται  πίσω 

από τις μεθόδους ΑΑΣ.  Εντούτοις, πριν εφαρμοστεί ένας αλγόριθμος ΑΑΣ στα 

δεδομένα, είναι αρκετά χρήσιμο να γίνει κάποια προεπεξεργασία. Σ’ αυτήν την 

ενότητα , περιγράφουμε μερικές τεχνικές προεπεξεργασίας, που κάνουν το πρόβλημα 

της εκτίμησης  ΑΑΣ απλούστερο. 

 

1.3.8.1 CENTERING 

 

Η πιο βασική και απαραίτητη προεπεξεργασία είναι το centering του x, δηλαδή η 

αφαίρεση της μέσης τιμής του διανύσματος m = E{x}, ώστε το x να γίνει μία 

μεταβλητή μηδενικής μέσης τιμής. Αυτό σημαίνει ότι το s είναι επίσης μηδενικής 

μέσης τιμής, όπως μπορεί να φανεί από την  σχέση (4). 

Αυτή η προεπεξεργασία γίνεται αποκλειστικά για να απλοποιήσουμε τους 

αλγόριθμους ΑΑΣ. Δεν σημαίνει ότι ο μέση τιμή δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί. 

Μετά από την εκτίμηση του πίνακα μίξης Α με centered στοιχεία, μπορούμε να 

ολοκληρώσουμε την εκτίμηση με την προσθήκη του διανύσματος μέσης τιμής του s 

στις centered εκτιμήσεις του s. Το διάνυσμα μέσης τιμής του s δίνεται από Α
-1

m, 

όπου m είναι η μέση τιμή που αφαιρέθηκε στην προεπεξεργασία. 

 

1.3.8.2 WHITENING 

  

Μια άλλη χρήσιμη στρατηγική προεπεξεργασίας στην ΑΑΣ είναι η λεύκανση 

(whitening) των παρατηρούμενων  μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι πριν από την 

εφαρμογή του αλγορίθμου ΑΑΣ (και μετά από το centering), μετασχηματίζουμε 

γραμμικά το παρατηρούμενο διάνυσμα x, έτσι ώστε να λάβουμε το νέο διάνυσμα   ᷈x 

που είναι λευκό, δηλαδή οι συνιστώσες του είναι ασυσχέτιστες και οι διασπορές τους 

ίσες με τη μονάδα.  Με άλλα λόγια, ο πίνακας συνδιακύμανσης του  ᷈x είναι ίσος με 

τον ταυτοτικό πίνακα : 

                                E{  ᷈x  ᷈x
Τ
 }= I                                         (34) 

 

Ο μετασχηματισμός λεύκανσης είναι πάντα εφικτός. Μία δημοφιλής μέθοδος για 

λεύκανση είναι να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση ιδιοτιμών (EVD, eigen-value 

decomposition) του πίνακα συνδιακύμανσης E{xx
T
 } = EDE

T
 , όπου Ε είναι ο 

ορθογωνικός  πίνακας των ιδιοδιανυσμάτων (eigenvectors) των E{xx
T
 } και D είναι ο 

διαγώνιος πίνακας των ιδιοτιμών  , D = diag(d1,...,dn ) . Σημειώνουμε ότι το E{xx
T
 } 

μπορεί να υπολογιστεί με κλασσικό τρόπο από το διαθέσιμο δείγμα x(1),..., x(T) . Η 

λεύκανση μπορεί τώρα να γίνει: 

 

                                  ᷈x=ED
-1/2

  E
T 

x                                        (35) 
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όπου ο πίνακας D
-1/2

  υπολογίζεται ως  D
-1/2

   = diag (d1
-1/2

,…,dn
-1/2

). Είναι εύκολο να 

ελεγχθεί τώρα ότι E{  ᷈x  ᷈x
Τ
 }= I. 

Η λεύκανση μετασχηματίζει τον πίνακα μίξης σε ένα νέο, τον Ᾱ. Από τις σχέσεις (4) 

και (35), έχουμε: 

 

                                  ᷈x=ED
-1/2

  E
T 

Αs = Ᾱs                              (36)                                        

 

Η χρησιμότητα της λεύκανσης έγκειται στο γεγονός ότι ο νέος πίνακας μίξης Ᾱ είναι 

ορθογωνικός. Αυτό μπορεί να φανεί από: 

 

                             E{  ᷈x  ᷈x
Τ
 }= Ᾱ Ε{ss

T
} Ᾱ

T 
= Ᾱ Ᾱ

T
= I           (37) 

 

Εδώ βλέπουμε ότι η λεύκανση μειώνει τον αριθμό των παραμέτρων προς εκτίμηση. 

Αντί να υπολογιστούν οι n
2 

παράμετροι , που είναι τα στοιχεία του αρχικού πίνακα Α 

,αρκεί να υπολογίσουμε μόνο το νέο ορθογωνικό πίνακα μίξης  Ᾱ. Ένας ορθογωνικός 

πίνακας περιέχει βαθμό ελευθερίας n(n-1)/2. Παραδείγματος χάριν, σε δύο διαστάσεις 

,ένας ορθογωνικός μετασχηματισμός καθορίζεται από μια και μόνο γωνιακή 

παράμετρο. Σε  μεγαλύτερες διαστάσεις, ένας  ορθογωνικός πίνακας περιέχει περίπου 

το μισό αριθμό των παραμέτρων ενός τυχαίου πίνακα. Δηλαδή , η λεύκανση  λύνει το 

μισό από το πρόβλημα της μεθόδου ΑΑΣ. Επειδή η λεύκανση είναι μία πολύ απλή 

και τυποποιημένη διαδικασία, απλούστερη από οποιοδήποτε  αλγόριθμο ΑΑΣ , αυτό 

αποτελεί μία καλή ιδέα για μείωση της πολυπλοκότητας του προβλήματος. 

 Μπορεί επίσης να είναι αρκετά χρήσιμο να μειωθεί ταυτόχρονα και η διάσταση των 

δεδομένων την ίδια στιγμή που κάνουμε λεύκανση. Κατόπιν κοιτάζουμε τις ιδιοτιμές 

dj  του E{xx
T
 } και απορρίπτουμε εκείνες  που είναι πολύ μικρές, όπως γίνεται συχνά 

στη  στατιστική τεχνική της PCA (principal component analysis). Αυτό έχει συχνά 

την επίδραση της μείωσης του θορύβου. Επίσης η μείωση των διαστάσεων αποτρέπει 

και το overlearning, που καμιά φορά παρατηρείται στη μέθοδο ΑΑΣ.  

Μια γραφική απεικόνιση της επίδρασης της λεύκανσης μπορεί να φανεί στο σχήμα 9, 

στο οποίο τα δεδομένα του σχήματος 5 έχουν υποστεί λεύκανση . Το τετράγωνο που 

καθορίζει την κατανομή είναι καθαρά μια περιστροφή της αρχικής γραφικής 

παράστασης του σχήματος 4. Το μόνο που απομένει είναι η εκτίμηση της γωνίας  που 

δίνει αυτή την περιστροφή. 
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                  Σχήμα 1.9: Η κοινή κατανομή των λευκών σημάτων μίξης. 

 

 

1.3.8.3 ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 

 

Η επιτυχία της μεθόδου Ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών για ένα σύνολο 

δεδομένων μπορεί να εξαρτηθεί σημαντικά από την εκτέλεση κάποιων βημάτων 

προεπεξεργασίας, τα οποία όμως είναι ανεξάρτητα από την εφαρμογή. Αν  τα 

δεδομένα αποτελούνται από σήματα χρόνου, κάποιο φιλτράρισμα με ζωνοδιαβατό 

(band-pass) φίλτρο θα ήταν πολύ χρήσιμο. Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν φιλτράρουμε 

γραμμικά τα παρατηρούμενα σήματα xi(t) ώστε να λάβουμε τα νέα σήματα, ας τα 

πούμε xi
*
(t), το μοντέλο ΑΑΣ ισχύει ακόμα για τα xi

*
(t),  με τον ίδιο πίνακα μίξης. 

Συμβολίζουμε με X τον πίνακα που περιέχει τις παρατηρήσεις ι x(1),…,x(T) ως 

στήλες του, και αντίστοιχα για το S. Κατόπιν το μοντέλο ΑΑΣ μπορεί να γίνεται: 

 

                                               X=AS                                                   (38) 

 

 

Για να λάβουμε το χρονικό φιλτράρισμα του Χ, πολλαπλασιάζουμε τον Χ από τα 

δεξιά του μ’ έναν πίνακα, τον  Μ. Έτσι παίρνουμε: 

 

                                        X
*
=XM=ASM=AS

*                 
                     (39) 

 

Που αποδεικνύει ότι τα μοντέλα ΑΑΣ παραμένουν έγκυρα. 
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1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΣ 

 

Η μέθοδος Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών είναι μια πολύ γενικού-σκοπού 

στατιστική τεχνική, στην όποια παρατηρούμενα τυχαία δεδομένα μετασχηματίζονται 

γραμμικά σε συνιστώσες που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα έχουν 

και ενδιαφέρουσες κατανομές. Η μέθοδος ΑΑΣ μπορεί να εκφραστεί ως ο 

υπολογισμός ενός μοντέλου λανθανουσών μεταβλητών.. Η διαισθητική σημασία του 

μέγιστου μη-γκαουσιανισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει διαφορετικές 

συναρτήσεις των οποίων η βελτιστοποίηση επιτρέπει την εκτίμηση του μοντέλου 

ΑΑΣ. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν πιο  κλασσικές έννοιες, όπως η 

εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας ή η ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας για 

τον υπολογισμό του μοντέλου ΑΑΣ. Αυτές οι προσεγγίσεις όμως είναι σχεδόν 

ισοδύναμες. Μια πολύ αποδοτική μέθοδος υπολογιστικά, που εκτελεί τον ακριβή  

υπολογισμό δίνεται από τον αλγόριθμο fastICA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ FASTICA 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάσαμε διαφορετικά μέτρα μη-γκαουσιανισμού , 

δηλαδή αντικειμενικές συναρτήσεις για την εκτίμηση του μοντέλου ανάλυσης 

ανεξάρτητων συνιστωσών. Στην πράξη, χρειάζεται επίσης ένας αλγόριθμος για τη 

μεγιστοποίηση της συνάρτησης διάκρισης, όπως για παράδειγμα αυτήν της σχέσης 

(25). Σε αυτό το κεφάλαιο, εισάγουμε μία πολύ αποδοτική μέθοδο μεγιστοποίησης, 

κατάλληλη γι’ αυτό το σκοπό. Υποθέτουμε ότι τα δεδομένα έχουν υποστεί την 

προεπεξεργασία του centering και της λεύκανσης όπως αναφέρθηκε  στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

 

2.1.1 Ο FASTICA ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 

 

Αρχικά θα παρουσιάσουμε τον αλγόριθμο fastICA  για μια μονάδα. Με τον όρο 

“μονάδα” (αναφερόμαστε σε μια υπολογιστική μονάδα), π.χ. έναν τεχνητό νευρώνα, 

που έχει ένα διάνυσμα βάρους w, και ο οποίος είναι σε θέση να ενημερώνει το w 

μέσα από  έναν κανόνα εκμάθησης. Ο κανόνας εκμάθησης fastICA βρίσκει μια 

διεύθυνση, δηλαδή ένα μοναδιαίο  διάνυσμα w, έτσι ώστε η προβολή w
T
x να 

μεγιστοποιεί τον μη-γκαουσιανισμό. 

Ο μη γκαουσιανισμός εδώ μετριέται με βάση  την προσέγγιση της αρνητικής 

εντροπίας όπως περιγράφεται στη σχέση (25). Επιπλέον υπάρχει ο περιορισμός ότι η 

διασπορά της w
T
x πρέπει να είναι μοναδιαία. Για τα λευκά δεδομένα αυτό ισοδυναμεί 

με τον περιορισμό της κανονικοποίησης του w στη μονάδα. 

 Η μέθοδος fastICA είναι βασισμένη σε μια fixed-point επαναληπτική μέθοδο, για την 

εύρεση ενός μέγιστου του μη γκαουσιανισμού της w
T
x , όπως υπολογίζεται στη 

σχέση (25). Θα συμβολίσουμε με g την παράγωγο της μη δευτεροβάθμιας 

συνάρτησης G που χρησιμοποιείται στη σχέση (25). Για παράδειγμα οι παράγωγοι 

των συναρτήσεων της σχέσης (26) είναι: 

 

                                 g1(u)=tanh(a1u),                                (40) 

                                g2(u)=uexp(-u
2
/2) 

 

όπου 1≤a1 ≤2 είναι κάποια κατάλληλη σταθερά, συνήθως θέτουμε a1=1.  

 

Η βασική μορφή του αλγορίθμου fastICA είναι: 

 

1. Επιλέγουμε ένα αρχικό  τυχαίο διάνυσμα βάρους w. 

 

2. Θέτουμε  w
+
= E{xg(w

T
 x)}− E{g '(w

T
 x)}w. 

 

3. Θέτουμε  w = w+ / ||w+|| . 
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4. Αν δεν συγκλίνει, επιστρέφουμε στο βήμα 2. 

 

Η σύγκλιση εδώ σημαίνει ότι σημαίνει ότι οι παλιές και νέες τιμές του w δείχνουν 

προς την ίδια διεύθυνση, δηλαδή το εσωτερικό γινόμενο τους είναι σχεδόν ίσο με 

1.Δεν είναι απαραίτητο το διάνυσμα να συγκλίνει σε ένα μόνο σημείο, αφού το w και 

το -w καθορίζουν ίδια κατεύθυνση.  

Η παραγωγή του fastICA είναι η ακόλουθη:  

Τα μέγιστα της προσέγγισης της αρνητικής εντροπίας του w
T
x λαμβάνονται σε 

ορισμένα βέλτιστα του  E{G(w
T
x)}. Σύμφωνα με τις συνθήκες Kuhn-Tucker 

(Luenberger,1969) , τα βέλτιστα του E{G(w
T
x)}, υπό τον περιορισμό ότι E{( w

T
x)

2
} 

= ||w||
2
=1 λαμβάνονται  στα σημεία: 

 

                       E{xg(w
T
 x)}−βw=0                                                  (41) 

 

Αν λύσουμε αυτήν την εξίσωση με τη μέθοδο Newton, συμβολίζοντας με F  τη 

συνάρτηση στην αριστερή πλευρά της σχέσης (41), παίρνουμε τoν Ιακωβιανό πίνακα 

ορίζουσα του JF (w) ως: 

 

                          JF (w)= E{xx
T
 g' (w

T
 x)}−βI                                (42)  

 

 

Για να απλοποιήσουμε την αντιστροφή αυτού του πίνακα, προσεγγίζουμε τον πρώτο 

όρο της σχέσης (42). Αφού τα δεδομένα είναι σφαιρικά, μια λογική προσέγγιση είναι: 

 

  E{xx
T
 g' (w

T
 x)}≈ E{xx

T
})E{ g' (w

T
 x)}= E{ g' (w

T
 x)}I      

 

Κατά συνέπεια ο Ιακωβιανός πίνακας γίνεται διαγώνιος και μπορεί εύκολα να 

αντιστραφεί. Έτσι λαμβάνουμε την ακόλουθη προσεγγιστική επανάληψη Newton:  

 

w
+
= w- [E{xx

T
 g' (w

T
 x)}−βI ] / [E{ g' (w

T
 x)}-β]                       (43) 

 

 

Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να απλοποιηθεί με τον πολλαπλασιασμό και των δύο 

πλευρών της σχέσης (43) με: β-E{ g' (w
T
 x)}, δίνοντας την  επανάληψη fastICA. 

Στην πράξη, οι υπολογισμοί στον fastICA  πρέπει να αντικατασταθούν με τις 

προσεγγίσεις τους. Οι φυσικές προσεγγίσεις είναι φυσικά οι αντίστοιχες μέσες τιμές 

των δειγμάτων τους. Ιδανικά, όλα τα διαθέσιμα δεδομένα θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν, αλλά αυτό δεν είναι καλή ιδέα επειδή οι υπολογισμοί μπορεί να 

γίνουν αρκετά απαιτητικοί. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ένα μικρό τμήμα του 

δείγματος για τους υπολογισμούς αυτούς χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η ακρίβεια. 

Τα δείγματα πρέπει να επιλέγονται ξεχωριστά σε κάθε επανάληψη. Αν η σύγκλιση 

δεν είναι ικανοποιητική, μπορούμε να αυξήσουμε το μέγεθος των δείγματος που 

χρησιμοποιούμε. 
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2.1.2 Ο FASTICA ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

Ο αλγόριθμος fastICA  που περιγράψαμε παραπάνω υπολογίζει μόνο μια από τις 

ανεξάρτητες συνιστώσες ή μια διεύθυνση αναζήτησης προβολής. Για να 

υπολογιστούν οι διάφορες ανεξάρτητες συνιστώσες, πρέπει να εφαρμόσουμε τον 

αλγόριθμο fastICA μιας μονάδας  χρησιμοποιώντας πολλές μονάδες (π.χ. νευρώνες) 

με διανύσματα βάρους  w1,…,wn. 

Για να αποτρέψουμε τα διαφορετικά διανύσματα από το να συγκλίνουν στο ίδιο 

μέγιστο πρέπει να αποσυσχετίσουμε τις εξόδους w1
T
x,…,wn

T
x, 

μετά από κάθε επανάληψη . Γι’ αυτόν τον σκοπό υπάρχουν τρεις διαφορετικές 

μέθοδοι:  

 Ένας απλός τρόπος για να επιτύχουμε την αποσυσχέτιση είναι η μέθοδος 

deflation που βασίζεται στην αποσυσχέτιση  Gram-Schmidt. Εδώ 

υπολογίζουμε τις ανεξάρτητες συνιστώσες μία προς μία. Όταν υπολογίσουμε 

p ανεξάρτητες συνιστώσες ή p διανύσματα  w1,…,wp        εφαρμόζουμε τον 

αλγόριθμο fixed-point  μιας μονάδας για το wp+1, και μετά από κάθε 

επανάληψη αφαιρούμε από το wp+1 τις προβολές  w
Τ
 p+1wj wj, j=1,…,p των 

προηγούμενων p διανυσμάτων. Τέλος, επανακανονικοποιούμε το  wp+1 : 

                                Let wp+1  =wp+1 –∑
p

j=1w
Τ
 p+1wj wj 

                                                 Let wp+1  =wp+1/      
                             (44) 

  

 

 Σε κάποιες εφαρμογές, όμως, μπορεί να απαιτείται  η χρήση της συμμετρικής 

αποσυσχέτισης, στην οποία κανένα διάνυσμα δεν προτιμάται από τα 

υπόλοιπα. Αυτή επιτυγχάνεται με την κλασσική μέθοδο που εμπεριέχει 

τετραγωνικές ρίζες πινάκων: 

          

                       W = ( WW
T 

) 
-1/2 

W                          (45) 

 

 

           όπου W είναι ο πίνακας  (w1,…,wn)
T 

,και η αντίστροφη      τετραγωνική  ρίζα 

          ( WW
T 

) 
-1/2  

 λαμβάνεται από την ανάλυση ιδιοτιμών  WW
T 

=   FDF
T  

ως 

          ( WW
T 

) 
-1/2

= FD
-1/2

 F
T
. 

 Μια απλούστερη εναλλακτική λύση είναι ο ακόλουθος επαναληπτικός 

αλγόριθμος: 

                  

1. Let W=W/         

2. Let W= 
 

 
W -  

 

 
WW

T
W                (46) 

 

 

          Επαναλαμβάνεται το βήμα 2 μέχρι τη σύγκλιση. 
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2.2 FASTICA ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

 

Τέλος δίνουμε μια έκδοση της μεθόδου fastICA που δείχνει ξεκάθαρα τη σύνδεση με 

τον γνωστό αλγόριθμο infomax ή αλγόριθμο μέγιστης πιθανότητας. Αν εκφράσουμε 

το fastICA με  τη σχέση (43) και τον γράψουμε με μορφή πινάκων, βλέπουμε ότι 

λαμβάνει την ακόλουθη μορφή: 

 

W
+ 

= W + diag(αi) [diag(βi)+E{g(y)y
T
}] W                      (47) 

 

 

Όπου το y=Wx,  βi=- E{ yi g(yi) } και αi=-1/( βi- E{  g'(yi) }) . Ο πίνακας W  

χρειάζεται ορθογωνιοποίηση μετά από κάθε βήμα. Σε αυτήν την μορφή πινάκων, 

είναι φυσικό να ορθογωνιοποιούμε τον W συμμετρικά. 

Η παραπάνω έκδοση της μεθόδου fastICA θα μπορούσε να συγκριθεί με τη 

στοχαστική μέθοδο κλίσης (gradient) για μεγιστοποίηση της πιθανότητας: 

 

W
+ 

= W + μ [ I+g(y)y
T
] W                                                 (48) 

 

Όπου μ είναι ο ρυθμός εκμάθησης, όχι απαραίτητα σταθερός στον χρόνο. 

 

Εδώ το g είναι μια συνάρτηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των  

ανεξάρτητων συνιστωσών: g=fi'/ fi   όπου fi είναι η συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας μιας ανεξάρτητης συνιστώσας. 

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (47) και (48), βλέπουμε ότι ο fastICA μπορεί να θεωρηθεί 

ως ένας αλγόριθμος fixed-point για την εκτίμηση της μέγιστης πιθανότητα του 

μοντέλου δεδομένων ΑΑΣ. Στο fastICA, η ταχύτητα σύγκλισης βελτιστοποιείται με 

την επιλογή των πινάκων diag(αi) και diag(βi). Ένα άλλο πλεονέκτημα του fastICA 

είναι ότι μπορεί να εκτιμήσει τόσο τις υπό-γκαουσιανές όσο και τις υπέρ-γκαουσιανές 

ανεξάρτητες συνιστώσες, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τους συνηθισμένους 

αλγορίθμους μέγιστης πιθανότητας, οι οποίοι λειτουργούν μόνο για ένα δεδομένο 

τύπο κατανομών. 

 

 

2.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ FASTICA 

 

Ο αλγόριθμος fastICA έχει κάποιες επιθυμητές ιδιότητες σε σχέση με 

τις υπάρχουσες μεθόδους για ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών. 

 Η σύγκλιση είναι κυβική ή τουλάχιστον τετραγωνική, υπό την προϋπόθεση 

του μοντέλου δεδομένων ΑΑΣ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους 

συνηθισμένους αλγόριθμους ΑΑΣ που βασίζονται σε (στοχαστικές) μεθόδους 

καθοδικής κλίσης (gradient descent), όπου η σύγκλιση είναι μόνο γραμμική. 

Μας παρέχει δηλαδή μία πολύ γρήγορη σύγκλιση, όπως έχει επιβεβαιωθεί από 

τις  προσομοιώσεις και τα πειράματα σε πραγματικά δεδομένα. 
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 Ο αλγόριθμος FastICA είναι εύκολος στη χρήση αφού σε σχέση με άλλες 

μεθόδους που βασίζονται στην κλίση(gradient), δεν απαιτεί επιλογή 

παραμέτρων βήματος. 

 Ο αλγόριθμος βρίσκει απευθείας ανεξάρτητες συνιστώσες οποιασδήποτε μη-

γκαουσιανής  κατανομής, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μη γραμμική g. 

Αντίθετα πολλοί αλγόριθμοι χρειάζεται να υπολογίσουν πρώτα τη συνάρτηση 

κατανομής  πιθανότητας και να επιλέξουν σύμφωνα με αυτήν την κατάλληλη 

μη γραμμική g. 

   Η απόδοση της μεθόδου βελτιστοποιείται επιλέγοντας μια κατάλληλη μη 

γραμμική g. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πάρουμε αλγορίθμους που να 

είναι  «ισχυροί» και ελάχιστης διασποράς. Στην πραγματικότητα, οι δύο μη 

γραμμικές της σχέσης (40) έχουν μερικές βέλτιστες ιδιότητες. 

  Οι ανεξάρτητες συνιστώσες μπορούν να υπολογιστούν μία προς μία, που 

ισοδυναμεί με εφαρμογή της αναζήτησης προβολής. Αυτό είναι χρήσιμο στη 

διερευνητική ανάλυση δεδομένων και μειώνει τον υπολογιστικό φόρτο της 

μεθόδου σε περιπτώσεις όπου μόνο μερικές από τις ανεξάρτητες συνιστώσες 

πρέπει να υπολογιστούν. 

  Ο fastICA έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα από τους υπόλοιπους  

νευρωνικούς αλγόριθμους. Είναι παράλληλος, κατανεμημένος, υπολογιστικά 

απλός και απαιτεί ελάχιστο χώρο στη μνήμη.  

 

                                                                                                                                            

2.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ FASTICA 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μερικές εφαρμογές της μεθόδου Ανάλυσης 

ανεξάρτητων συνιστωσών και του αλγορίθμου fastICA.  

 

2.4.1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ARTIFACTS) 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (MEG) 
 

Το ηλεκτρομαγνητικό εγκεφαλογράφημα είναι μια τεχνική, στην οποία μπορεί να 

μετρηθεί η δραστηριότητα των νευρώνων του εγκεφαλικού φλοιού με πολύ καλή  

χρονική και μέτρια χωρική ανάλυση. Κατά τη χρήση ενός αρχείου MEG, ως 

ερευνητικό ή ως κλινικό εργαλείο, ο ερευνητής μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα 

στην εξαγωγή των απαραίτητων χαρακτηριστικών των  νευρωνικών- μαγνητικών 

(neuromagnetic) σημάτων λόγω της παρουσίας των artifacts. Το εύρος των 

διαταραχών που προκαλούνται από τα artifacts μπορεί να είναι υψηλότερο από εκείνο 

των σημάτων του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα τα artifacts να μοιάζουν στο σχήμα με 

παθολογικά σήματα.  

Για τον σκοπό αυτό, προτάθηκε μια νέα μέθοδος για τον διαχωρισμό της εγκεφαλικής 

δραστηριότητας από τα artifacts με χρήση της μεθόδου Ανάλυσης ανεξάρτητων 

συνιστωσών. Η προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι  η εγκεφαλική  
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δραστηριότητα και τα artifacts π.χ. οι κινήσεις των ματιών ή οι αισθητήριες 

δυσλειτουργίες,  είναι ανατομικά διαφορετικές διαδικασίες, και αυτός ο διαχωρισμός 

απεικονίζεται στη στατιστική ανεξαρτησία μεταξύ των μαγνητικών σημάτων που 

παράγονται από αυτές τις διαδικασίες.  

Τα σήματα μαγνητικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος καταγράφηκαν σε ένα 

μαγνητικά προστατευόμενο δωμάτιο, με ένα νευρομαγνητόμετρο 122-καναλιών σε 

ολόκληρο το κρανίο. Αυτή η συσκευή συλλέγει δεδομένα σε 61 θέσεις σ’ όλο το 

κρανίο. Το άτομο που συμμετείχε στην έρευνα κλήθηκε να ανοιγοκλείσει τα μάτια 

του και να κοιτάξει οριζόντια, προκειμένου να παραχθούν τα τυπικά artifacts που 

οφείλονται στις κινήσεις των ματιών. Επιπλέον, για να παραχθούν τα μυογραφικά 

artifacts του ζητήθηκε να σφίξει τα δόντια του για 20 δευτερόλεπτα. Ένα ακόμα 

artifact δημιουργήθηκε με την τοποθέτηση ενός ψηφιακού ρολογιού, σε απόσταση 

ενός μέτρου μακριά από τη συσκευή στο προστατευμένο δωμάτιο. 

Το σχήμα 2.1 παρουσιάζει ένα υποσύνολο 12 αυθόρμητων σημάτων MEG  xi(t) από 

τις μετωπικές και κροταφικές περιοχές. Το σχήμα παρουσιάζει επίσης τις θέσεις των 

αντίστοιχων αισθητήρων στο κρανίο.  

Το διάνυσμα του σήματος x στο μοντέλο ΑΑΣ αποτελείται από τα πλάτη xi(t) των 

122 σημάτων σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. Τα διανύσματα x(t) έχουν υποστεί την 

επεξεργασία λεύκανσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PCA και η διάσταση τους έχει 

μειωθεί. Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο fastICA υπολογίστηκε ένα υποσύνολο των 

σειρών του πίνακα διαχωρισμού W της σχέσης (6). Μόλις ένα διάνυσμα wi είναι 

διαθέσιμο, μια ανεξάρτητη συνιστώσα si(t) μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 

si(t)=wi
T
x'(t), όπου το  x'(t) το λευκό, μειωμένης διάστασης διάνυσμα σήματος.  

       

                  
 

 

Σχήμα- 2.1: Τα δείγματα των σημάτων MEG, παρουσιάζουν τα artifacts που παράγονται από 

το άνοιγμα-κλείσιμο των ματιών, οριζόντιες ματιές, δάγκωμα και καρδιακό κύκλο. 
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2.4.2 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Σε αυτή την εφαρμογή εξετάζουμε την εύρεση φίλτρων ΑΑΣ για φυσικές εικόνες, 

αφαιρώντας το θόρυβο από τις εικόνες που αλλοιώνονται με επιπρόσθετο γκαουσιανό 

θόρυβο. 

Θα συμβολίσουμε με x  το διάνυσμα των επιπέδων χρώματος των pixels σε ένα 

παράθυρο εικόνας. Τα στοιχεία του x εισάγονται σε αυτήν την περίπτωση   με βάση 

την θέση τους στο παράθυρο της εικόνας. Τα δείγματα των παραθύρων λαμβάνονται  

σε τυχαίες θέσεις. 

Οι ανεξάρτητες συνιστώσες από τέτοιες εικόνες παράθυρων παρουσιάζονται στο2.2. 

Κάθε παράθυρο σε αυτό το σχήμα αντιστοιχεί σε μια από της στήλες ai του πίνακα 

μίξης Α.  

 

 
 

 

 

Σχήμα 2.2- Οι βασικές συναρτήσεις ΑΑΣ των φυσικών εικόνων. Το μέγεθος των παραθύρων 

είναι 16x16 pixels. Αυτές οι βασικές συναρτήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως τα ανεξάρτητα 

χαρακτηριστικά των εικόνων. 
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Υποθέτουμε το εξής μοντέλο εικόνας με θόρυβο: 

 

                                         z = x + n 

 

όπου n ασυσχέτιστος θόρυβος, με στοιχεία που εντάσσονται στο παράθυρο εικόνας 

με τον ίδιο τρόπο όπως τα x και z είναι το μετρούμενο παράθυρο εικόνας που έχει 

αλλοιωθεί από το θόρυβο. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι το n είναι γκαουσιανό ενώ  το x  

δεν είναι. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αφαιρεθεί ο θόρυβος. Αυτός που παρουσιάζεται εδώ, 

και εκμεταλλεύεται τις στατιστικές ιδιότητες της εικόνας ονομάζεται Sparse Code 

Shrinkage. Σχετίζεται στενά με την ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών. Αν 

μοντελοποιήσουμε την  πυκνότητα του x με τη μέθοδο ΑΑΣ  και υποθέσουμε ότι το n 

είναι γκαουσιανό τότε μπορεί να αναπτυχθεί η λύση σύμφωνα με τη μέθοδο μέγιστης 

πιθανότητας στο μοντέλο σήματος της παραπάνω σχέσης, δεδομένης της μέτρησης 

του z. Η λύση μέγιστης πιθανότητας μπορεί να υπολογιστεί απλά, χρησιμοποιώντας 

μια ανάλυση που είναι ορθογωνιοποιημένη έκδοση της ΑΑΣ. Ο μετασχηματισμός: 

   

                       Wz = Wx + Wn = s + Wn 

 

 

όπου o W είναι ένας ορθογώνιος πίνακας που αποτελεί την καλύτερη  ορθογώνια 

προσέγγιση του αντιστρόφου πίνακα μίξης ΑΑΣ. Ο όρος θορύβου Wn είναι ακόμα 

γκαουσιανός και λευκός.  

Έχει αποδειχθεί ότι υποθέτοντας μια λαπλασιανή πυκνότητα για τα si , η λύση 

μέγιστης πιθανότητας για τα si δίνεται από τη συνάρτηση  “Shrinkage function”  ŝi = 

g([Wz]i) ή με διανυσματική μορφή   ŝ= g(Wz). Στην μέθοδο Sparse Code Shrinkage, 

η λειτουργία Shrinkage εκτελείται στο περιστρεφόμενο διάστημα και μετά ο 

υπολογισμός για το σήμα στο αρχικό διάστημα δίνεται από την αντίστροφη 

περιστροφή: 

 

                           x᷉ = W
T
 ŝ = W

T 
g(Wz) 

 

Έτσι παίρνουμε την εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας για το παράθυρο εικόνας x  στο 

οποίο ένα μεγάλο μέρος του θορύβου έχει αφαιρεθεί. Ο τελεστής  περιστροφής W 

είναι τέτοιος ώστε  το sparsity των συνιστωσών s=Wx, να μεγιστοποιείται. 

Ένα αποτέλεσμα απαλοιφής του θορύβου παρουσιάζεται στο σχήμα 13. Μια εικόνα 

χωρίς θόρυβο και μια με θόρυβο, στην οποία το επίπεδο του θορύβου είναι στο 50%  

του επιπέδου του σήματος. Ο θόρυβος μειώνεται χωρίς να θολώνουν οι ακμές της 

εικόνας, γεγονός που οφείλεται στην έντονη μη γραμμική φύση του τελεστή  W.  
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Σχήμα 2.3: Πάνω αριστερά: Αρχική εικόνα. Πάνω δεξιά: Αλλοίωση της αρχικής εικόνας με 

θόρυβο, το επίπεδο θορύβου είναι 50%.Κάτω αριστερά: Η ανακτημένη εικόνα μετά από την 

εφαρμογή του Sparse Code Shrinkage. Κάτω δεξιά: Μια εικόνα με φιλτράρισμα Wiener για 

σύγκριση. 

 

 

2.4.3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Τέλος, αναφέρουμε άλλο ένα ανερχόμενο πεδίο εφαρμογής με μεγάλες δυνατότητες: 

τις τηλεπικοινωνίες. Ένα παράδειγμα εφαρμογής στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, 

όπου οι τεχνικές τυφλού διαχωρισμού σημάτων είναι χρήσιμες, είναι ο διαχωρισμός 

του σήματος του χρήστη από τις παρεμβολές των σημάτων των άλλων χρηστών στις 

επικοινωνίες με CDMA (Code Division Multiple Access). Το πρόβλημα αυτό είναι 

σχεδόν τυφλό υπό την έννοια ότι επιπρόσθετες πληροφορίες  

είναι διαθέσιμες από πριν στο μοντέλο δεδομένων του CDMA. Παρόλα αυτά, ο 

αριθμός των παραμέτρων που πρέπει συχνά να υπολογιστεί είναι τόσο μεγάλος που 

κατάλληλες τεχνικές διαχωρισμού πηγών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές 

πληροφορίες, παρέχουν μια πιο  βελτιωμένη απόδοση συγκριτικά με άλλες πιο 

παραδοσιακές τεχνικές εκτίμησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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3.1 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ  
Ο μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) γενικού σκοπού, που 

ενσωματώνει τις λειτουργίες  μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας ενός υπολογιστή. 

Είναι μια συσκευή που παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και συνεπώς μπορεί 

να εξυπηρετήσει πολλές εφαρμογές. Δέχεται ως είσοδο ψηφιακά δεδομένα, τα 

επεξεργάζεται σύμφωνα με τις εντολές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του και 

δίνει τα αποτελέσματα στην έξοδο.  Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μια 

σειρά από εντολές. Οι εντολές που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή είναι 

εντολές σε γλώσσα μηχανής και είναι αποθηκευμένες στην κύρια μνήμη. Μια εντολή 

σε γλώσσα μηχανής είναι μια σειρά από δυαδικά ψηφία. Η λειτουργικότητα ενός 

μικροεπεξεργαστή εξαρτάται πλήρως από το σύνολο εντολών που είναι ικανός να 

εκτελέσει. 

 Η εσωτερική διαρρύθμιση ενός μικροεπεξεργαστή διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό 

για τον οποίο προορίζεται αλλά και με την χρονολογία που σχεδιάστηκε. Η 

πολυπλοκότητα ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος περιορίζεται από τον αριθμό των 

transistors που μπορούν να τοποθετηθούν σ’ ένα chip, το πλήθος των διασυνδέσεων 

που μπορούν να φτιαχτούν πάνω σε αυτό καθώς και από την θερμότητα που μπορεί 

να «αντέξει».  Ένας μικροεπεξεργαστής περιλαμβάνει τουλάχιστον μια αριθμητική 

λογική μονάδα (ALU) και ένα  τμήμα λογικού ελέγχου. Η  ALU εκτελεί λειτουργίες 

όπως πρόσθεση, αφαίρεση και λογικές πράξεις όπως  “AND” ή  “OR”. Κάθε 

λειτουργία της  ALU ενεργοποιεί μια ή περισσότερες σημαίες στον καταχωρητή 

κατάστασης, υποδεικνύοντας τα αποτελέσματα της τελευταίας λειτουργίας. Το 

λογικό τμήμα ελέγχου ανακτά τους κωδικούς λειτουργίας (opcodes)  των εντολών 

από τη μνήμη  και ενεργοποιεί τη σειρά των λειτουργιών της  ALU που απαιτείται για 

να εκτελεστεί η αντίστοιχη εντολή. 

 

                        

                                    Σχήμα 3.1- Ο μικροεπεξεργαστής  ARM 
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3.2 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ  

 

Ο μικροελεγκτής είναι ένας μικρός υπολογιστής πάνω σ’ ένα ολοκληρωμένο 

κύκλωμα που περιέχει ένα μικροεπεξεργαστή, μνήμη και προγραμματιζόμενα 

περιφερειακά εισόδου-εξόδου. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελείται 

από πολλά ολοκληρωμένα στοιχεία όπως μνήμες  RAM και ROM για αποθήκευση 

δεδομένων και λογισμικού , μνήμη flash για μόνιμη αποθήκευση και διεπαφές 

εισόδου εξόδου για διασύνδεση με άλλα στοιχεία. 

Οι μικροελεγκτές σχεδιάζονται για εφαρμογές σε ενσωματωμένα, σε αντίθεση με 

τους μικροεπεξεργαστές, που χρησιμοποιούνται στους προσωπικούς υπολογιστές ή 

σε άλλες εφαρμογές γενικού σκοπού.   Οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται σε 

αυτοματοποιημένα προϊόντα και συσκευές όπως συστήματα ελέγχου κινητήρων, 

τηλεχειριστήρια, αυτοκίνητα, φορητές ιατρικές συσκευές, οικιακές συσκευές και 

παιχνίδια. Επιπρόσθετα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με μια ποικιλία διατάξεων 

απεικόνισης ως συσκευές εξόδου, επικοινωνίας με υπολογιστή και διάβασμα τιμών 

από εξωτερικούς αισθητήρες.  

Από άποψη μεγέθους και κόστους οι μικροελεγκτές συμφέρουν περισσότερο σε 

σχέση με μια σχεδίαση που χρησιμοποιεί ξεχωριστό μικροεπεξεργαστή, μνήμη και 

συσκευές εισόδου εξόδου. Τα χαρακτηριστικά που καθιστούν προτιμότερο τον 

μικροελεγκτή είναι τα εξής: 

 Μικρό μέγεθος . Η ενσωμάτωση όλων των βασικών συστατικών σε ένα 

κύκλωμα μείωσε τις διαστάσεις σε σχέση με τη χρήση των επιμέρους 

στοιχείων ως σύνολο.  

 Χαμηλό κόστος. Η ραγδαία ανάπτυξη στην σχεδίαση  μικροελεγκτών είχε 

σαν συνέπεια την μείωση των τιμών.  

 Αυτονομία, αφού δεν απαιτούνται επιπλέον υποσυστήματα για τη λειτουργία 

του.  

 Φορητότητα.  

 Χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Οι χαμηλές συχνότητες λειτουργίας των 

μικροελεγκτών που φτάνουν και τα 32KHz οδηγούν στην κατανάλωση 

μικρών ποσών ισχύος. Επιπλέον η δυνατότητα να εισέρχονται σε κατάσταση 

αναμονής (sleep mode) καταστέλλοντας προσωρινά τη λειτουργία της  

κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) και των περιφερειακών , μειώνει 

κατά πολύ την κατανάλωση ισχύος του μικροελεγκτή.  

 Ικανοποίηση απαιτήσεων πραγματικού χρόνου.  

 Περισσότεροι διαθέσιμοι ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-εξόδους λόγω 

της μη δέσμευσής τους για διασύνδεση εξωτερικών περιφερειακών.  

 Μεγαλύτερη αξιοπιστία λόγω του μικρού αριθμού διασυνδέσεων. 

Ένας μικροελεγκτής μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα αυτό-διατηρούμενο σύστημα με 

επεξεργαστή, μνήμη και περιφερειακά. Η πλειοψηφία των μικροελεγκτών που 
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χρησιμοποιούνται σήμερα είναι ενσωματωμένοι σε άλλες συσκευές. Ενώ μερικά 

ενσωματωμένα συστήματα είναι πολύ ανεπτυγμένα, άλλα έχουν απαιτήσεις μικρής 

μνήμης και μήκους κώδικα, χωρίς κανένα λειτουργικό σύστημα και μικρή λογισμική 

πολυπλοκότητα. Οι τυπικές συσκευές εισόδου-εξόδου είναι διακόπτες, LEDs, μικρές 

οθόνες LCD , και αισθητήρες για δεδομένα όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, το 

επίπεδο φωτεινότητας κ.α.  

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των μικροελεγκτών είναι η απόκριση πραγματικού 

χρόνου σε γεγονότα  του ενσωματωμένου συστήματος που ελέγχουν. Όταν συμβεί 

ένα γεγονός (event)  ένα σύστημα αιτημάτων διακοπής ειδοποιεί τον επεξεργαστή να 

αναστείλει την επεξεργασία της τρέχουσας σειράς εντολών και να ξεκινήσει μια 

υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής (ISR). Αυτή θα εκτελέσει οποιαδήποτε 

επεξεργασία απαιτείται, ανάλογα με την πηγή που προκάλεσε αυτήν την διακοπή 

προτού επιστρέψει στην αρχική σειρά εντολών. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, ο 

επεξεργαστής διαβάζοντας τον καταχωρητή στον οποίο αποθηκεύτηκε η διεύθυνση 

της επόμενης προς εκτέλεση εντολής, την εκτελεί συνεχίζοντας έτσι την ομαλή ροή 

του προγράμματος. Οι πιθανές πηγές πρόκλησης διακοπών εξαρτώνται από τη 

συσκευή και συνήθως περιλαμβάνουν γεγονότα (events) όπως εσωτερική υπερχείλιση 

του μετρητή (timer) , ολοκλήρωση της μια μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό σήμα, 

η λήψη δεδομένων από κάποια συσκευή εισόδου κ.ά. Σε εφαρμογές όπου η 

κατανάλωση ισχύος είναι σημαντική παράμετρος όπως σε συσκευές που λειτουργούν 

με μπαταρία, οι διακοπές μπορούν να “ξυπνήσουν” τον μικροελεγκτή από μια 

κατάσταση λειτουργίας χαμηλής ισχύος (sleep state) όπου ο επεξεργαστής σταματά 

μέχρι να του ζητηθεί να κάνει κάτι από κάποιο περιφερειακό. Τα τυπικά 

προγράμματα μικροελεγκτών θα πρέπει να έχουν σχετικά μικρό μέγεθος ώστε να 

χωρούν στη διαθέσιμη ενσωματωμένη μνήμη του μικροελεγκτή, καθώς η ανάγκη για 

επέκταση σε εξωτερική μνήμη θα αύξανε το κόστος. Οι μεταγλωττιστές και οι 

μεταφραστές χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν την γλώσσα υψηλού επιπέδου σε 

μια συμπυκνωμένη μορφή γλώσσας μηχανής ώστε να χωρέσει στη μνήμη του 

μικροελεγκτή.  

Οι μικροελεγκτής περιέχουν συνήθως έναν μεγάλο αριθμό από pins εισόδου-εξόδου 

γενικού σκοπού τα οποία επιτρέπουν την διασύνδεση με άλλες συσκευές. Επίσης σε 

πολλές εφαρμογές υπάρχει η ανάγκη για ανάγνωση αισθητήρων που παράγουν 

αναλογικά σήματα. Για το σκοπό αυτό οι μικροελεγκτές περιλαμβάνουν έναν 

μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC). Ένα λιγότερο κοινό στοιχείο 

είναι ο μετατροπέας  ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC)  που επιτρέπει στον 

επεξεργαστή να βγάζει στην έξοδο αναλογικά σήματα ή επίπεδα τάσης. Στους 

μικροελεγκτές περιλαμβάνεται ακόμη, και μια ποικιλία μετρητών, ο πιο κοινός εκ 

τους οποίους είναι  ο Programmable interval timer (PIT). Αυτός επιτρέπει ανάποδη 

μέτρηση από κάποια τιμή στο μηδέν, ή μέτρηση από το μηδέν μέχρι κάποια τιμή που 

έχει γραφτεί στον καταχωρητή μέτρησης, υπερχειλίζοντας στο μηδέν. Έτσι όταν 

φτάσει στο μηδέν στέλνει μια διακοπή στον επεξεργαστή ενημερώνοντας τον ότι 

τελείωσε τη μέτρηση. Αυτό χρησιμεύει κυρίως σε συσκευές όπως ο θερμοστάτης. 

Τέλος , το τμήμα ασύγχρονου εκπομπού-παραλήπτη (UART),  επιτρέπει την 

αποστολή και λήψη δεδομένων σε μια σειριακή γραμμή με μικρό φορτίο για την 

CPU. 
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3.3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Ενσωματωμένο σύστημα (embedded system)  είναι ένα υπολογιστικό σύστημα που 

έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένες λειτουργίες σ’ ένα μεγαλύτερο σύστημα  και 

συνοδεύεται συνήθως με τον περιορισμό επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο. 

Ονομάζεται ενσωματωμένο γιατί αποτελεί μέρος μια ολόκληρης συσκευής, η οποία 

περιλαμβάνει επιπλέον υλικό (hardware) και μηχανικά μέρη. 

Τα ενσωματωμένα συστήματα περιέχουν επεξεργαστικούς πυρήνες που είναι είτε οι 

μικροεπεξεργαστές είτε οι επεξεργαστές ψηφιακού σήματος (DSP). Το βασικό 

χαρακτηριστικό τους όμως είναι ότι χειρίζονται μια συγκεκριμένη διεργασία. Αφού 

τα ενσωματωμένα συστήματα είναι ειδικού σκοπού, οι μηχανικοί σχεδίασης μπορούν 

να τα βελτιστοποιήσουν μειώνοντας το μέγεθος και το κόστος του προϊόντος και  

αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την απόδοση. 

  Τα ενσωματωμένα συστήματα ποικίλουν από φορητές συσκευές όπως ψηφιακά 

ρολόγια και MP3 players, έως μεγάλες εγκαταστάσεις όπως τα φανάρια, οι  ελεγκτές 

γραμμών παραγωγής ή συστήματα που ελέγχουν εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας.  

  Τα ενσωματωμένα συστήματα περιέχουν επεξεργαστές που χωρίζονται σε δυο 

βασικές κατηγορίες: τους μικροεπεξεργαστές και τους μικροελεγκτές, οι οποίοι έχουν 

περισσότερα περιφερειακά πάνω στο chip μειώνοντας το μέγεθος και το κόστος. 

Κάποια πιο ανεπτυγμένα ενσωματωμένα περιλαμβάνουν  και γραφική διεπιφάνεια για 

τον χρήστη,  που μοιάζει με αυτές των σύγχρονων υπολογιστών. Τα πιο απλά από 

αυτά όμως χρησιμοποιούν κουμπιά, LEDs ή μικρές οθόνες LCD με απλό μενού.  

Τέλος, μια σημαντική παράμετρος  που αξίζει να αναφέρουμε είναι η αξιοπιστία. Τα 

ενσωματωμένα συστήματα συχνά αποτελούν συστατικά συσκευών οι οποίες 

απαιτούνται να λειτουργούν συνεχόμενα για πολλά χρόνια χωρίς σφάλματα, και σε 

μερικές περιπτώσεις να επανέρχονται από μόνες τους αν συμβεί κάποιο σφάλμα.  Γι’ 

αυτό το λόγο, το λογισμικό τους αναπτύσσεται και ελέγχεται πολύ πιο προσεκτικά σε 

σχέση με αυτό των προσωπικών υπολογιστών.    

Τα ενσωματωμένα συστήματα επικοινωνούν με τον εξωτερικό κόσμο 

χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συσκευές: 

 Διεπιφάνειες σειριακής επικοινωνίας (SCI) 

  Διεπιφάνειες σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας  

 Universal serial bus 

 Κάρτες πολυμέσων 

 Δίκτυα (Ethernet, Lonworks) 

 Μετρητές (timers) 

 Μετατροπείς (ADC, DAC) 

 General purpose input/output 

 

Τα ενσωματωμένα συστήματα σήμερα χρησιμοποιούνται σε πολυάριθμους τομείς. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από αυτούς. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών  η 

χρήση τους εκτείνεται από τους τηλεφωνικούς διακόπτες του δικτύου έως τα κινητά 

τηλέφωνα. Στα δίκτυα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στους δρομολογητές 

και στις γέφυρες δικτύου για τη δρομολόγηση δεδομένων. Σε ηλεκτρονικές συσκευές 

ευρείας χρήσης όπως οι οικιακές συσκευές, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα 
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κινητά, τα MP3 players, τα συστήματα πλοήγησης, οι εκτυπωτές, οι κονσόλες για 

βιντεοπαιχνίδια κ.α. Στον τομέα των μεταφορών χρησιμοποιούνται ενσωματωμένα 

από τα αεροπορικά συστήματα έως τα αυτοκίνητα.  Πιο συγκεκριμένα αφορούν τον  

έλεγχο ηλεκτροκινητήρων, τη βελτιστοποίηση των υβριδικών συστημάτων σε 

αυτοκίνητα για τη μείωση των ρύπων ακόμα και τη διαχείριση πτήσης αεροσκαφών. 

Τέλος , ο ιατρικός εξοπλισμός αναπτύσσεται διαρκώς με την χρήση όλο και 

περισσότερων ενσωματωμένων συστημάτων για την παρακολούθηση των ζωτικών 

ενδείξεων του ασθενούς, την ενίσχυση των ήχων των ηλεκτρονικών στηθοσκοπίων 

και για την απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος ή μερών του (PET, SPECT, CT, 

MRI). Τα ενσωματωμένα συστήματα συχνά ανήκουν σε μηχανισμούς που αναμένεται 

να λειτουργούν συνεχόμενα για χρόνια χωρίς σφάλματα και σε ορισμένες 

περιπτώσεις να ανακάμπτουν μόνα τους, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο 

σφάλμα.  

 

 

                    

                   Σχήμα 3.2- Ενσωματωμένο σύστημα ενός ADSL router 

 

 

3.4 O  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤHΣ  ARM7TDMI 
 

Ο επεξεργαστής ARM7 είναι ένας RISC (Reduced Instruction Set Computer) των  32-

bits. Διαθέτει δίαυλο (bus) 32-bit  για εντολές και δεδομένα. Το μήκος των 

δεδομένων μπορεί να είναι 8 bits, 16 ή 32bits ενώ το μήκος μιας λέξης εντολής είναι 

32bits. 

 Ο επεξεργαστής ARM7TDMI είναι ένας επεξεργαστής ARM7, διαθέτει όμως  

τέσσερα επιπλέον χαρακτηριστικά. 
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- Thumb mode : Ο επεξεργαστής ARM7TDMI υποστηρίζει και ένα δεύτερο 

σύνολο εντολών  το οποίο είναι συμπιεσμένο σε 16-bits και λέγεται σύνολο 

εντολών thumb. Χρησιμοποιώντας αυτό το σύνολο εντολών επιτυγχάνουμε 

γρηγορότερη εκτέλεση από την 16-bit μνήμη και μεγαλύτερη πυκνότητα 

κώδικα. Για το λόγο αυτό ο ARM7TDMI κώδικας είναι κατάλληλος για 

εφαρμογές σε ενσωματωμένα συστήματα. Ωστόσο, η χρήση αυτού του 

συνόλου εντολών απαιτεί περισσότερες εντολές για την ίδια λειτουργία. Είναι 

προτιμότερο λοιπόν να χρησιμοποιείται ο κώδικας ARM  για να 

μεγιστοποιήσουμε την απόδοση ενός κώδικα κρίσιμου χρόνου.  

- Long Multiply : Το σύνολο εντολών του ARM7TDMI διαθέτει  επιπλέον 4 

εντολές που μπορούν να εκτελέσουν πολλαπλασιασμό 32 bits επί 32 bits, με 

64 bits αποτέλεσμα. Για να λάβουμε το αποτέλεσμα αυτό, απαιτούνται 

λιγότεροι κύκλοι εντολών από όσους απαιτούνται από έναν τυπικό ARM7 

επεξεργαστή. 

- EmbeddedICE : Το EmbeddedICE παρέχει ενσωματωμένη  on-chip 

υποστήριξη για τον επεξεργαστή. Το τμήμα  EmbeddedICE περιλαμβάνει 

καταχωρητές breakpoint και watchpoint που επιτρέπουν στον κώδικα να 

σταματάει για λόγους εντοπισμού σφαλμάτων(debugging). Αυτοί οι 

καταχωρητές ελέγχονται μέσω της θύρας JTAG.Όταν βρεθεί ένα σημείο 

watchpoint ή breakpoint , ο επεξεργαστής σταματάει και εισέρχεται σε μια 

κατάσταση debug, όπου διερευνώνται τα περιεχόμενα των καταχωρητών 

καθώς και η μνήμη. 

  

Ο ARM υποστηρίζει πέντε τύπους διακοπών: 

- Κανονική διακοπή ή IRQ, η οποία παρέχεται για τη διαχείριση διακοπών 

γενικού σκοπού για εσωτερικά ή εξωτερικά events. 

- Γρήγορη διακοπή ή FIQ,  η οποία εξυπηρετεί μεταφορά δεδομένων ή κανάλια 

επικοινωνίας με μικρή καθυστέρηση. 

- Αποτυχία μνήμης (memory abort). 

- Προσπάθεια εκτέλεσης μη ορισμένης εντολής. 

- Εντολή διακοπής λογισμικού (SWI), η οποία χρησιμοποιείται για κλήση σε 

λειτουργικό σύστημα. 

 

 

Ο επεξεργαστής ARM7TDMI διαθέτει 37 καταχωρητές, οι  31 εκ τους οποίους είναι 

καταχωρητές γενικού σκοπού και οι υπόλοιποι 6 είναι καταχωρητές κατάστασης. 

Όταν γράφεται ένα πρόγραμμα σε επίπεδο χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν 15 

καταχωρητές γενικού σκοπού των 32-bits (R0 έως R14), ο μετρητής προγράμματος 

(program counter) (R15) και ένας καταχωρητής που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση 

του προγράμματος (CPSR). Οι υπόλοιποι καταχωρητές χρησιμοποιούνται μόνο για 

τον  προγραμματισμό και τη διαχείριση διακοπών σε επίπεδο συστήματος . Αυτό 

σημαίνει ότι η επεξεργασία διακοπής μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να χρειάζεται να 

αποθηκεύσουμε τα περιεχόμενα  των καταχωρητών, εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο 

χρόνο  στην επεξεργασία διαχείρισης της διακοπής.  
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Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν τον ARM7TDMI μια πολύ καλή επιλογή 

για ενσωματωμένα συστήματα λόγω του μικρού σχετικά μεγέθους του, των 

βελτιωμένων επιδόσεων του και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

 

 

            

             Σχήμα 3.3 – Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή ARM7TDMI. 
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3.5 Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ADuC7020 
 

Ο μικροελεγκτής  ADuC7020 ανήκει στην οικογένεια των μικροελεγκτών της Analog 

Devices  ADuC70xx . Διαθέτει επεξεργαστές ARM7TDMI και αρχιτεκτονική  RISC. 

 

 
                          Σχήμα 3.4 – Ο μικροελεγκτής ADuC7020.  

 

 

 

 

Οι μικροελεγκτές ADuC70xx είναι πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

- Μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC ,Analog to Digital 

Converter)  με εισόδους των 12 bits. Τέσσερεις επιπλέον είσοδοι είναι 

διαθέσιμες αλλά είναι πολυπλεγμένες με τις τέσσερεις εξόδους του DAC. Έχει  

ικανότητα δειγματοληψίας έως και 1 MSPS (ένα εκατομμύριο δείγματα το 

δευτερόλεπτο). Η τάση εισόδου του ADC κυμαίνεται από 0 έως VREF. 

- Μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό ( DAC, Digital to Analog 

Converter) των 12 bits με 4 κανάλια εξόδου.  

- Κύκλωμα αναφοράς τάσης 2.5 V στο chip, η οποία χρησιμοποιείται για τον 

ADC και DAC, και η τάση αυτή εμφανίζεται και στο VREF  pin. 

- Αισθητήρας θερμοκρασίας (temperature sensor). 

- Συγκριτής τάσης (voltage comparator). 

- Θύρα JTAG για debugging του κώδικα στον μικροεπεξεργαστή. 

- Εσωτερικό ταλαντωτή (oscillator) με συχνότητα ρολογιού 41.78 MHz. 
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- Μνήμη Flash/EE 64 Kbytes. 

- Μνήμη  SRAM 8 Kbytes. 

- Περιφερειακό ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (UART). 

- Serial Peripheral Interface : πρότυπη μονάδα σύγχρονης σειριακής 

επικοινωνίας. 

- PWM (Pulse Width Modulator) : διαμορφωτής εύρους παλμών των 16 bits. 

- PLA (Programmable Logical Array) : προγραμματιζόμενός λογικός πίνακας . 

- Ικανότητα διασύνδεσης με εξωτερική μνήμη. 

- 4 μετρητές (timers)  γενικού σκοπού που χρησιμοποιούνται για χρονισμό, 

σηματοδότηση διαφόρων γεγονότων και για καταμέτρηση. 

- Wake- up timer για αφύπνιση του μικροεπεξεργαστή όταν αυτός βρίσκεται σε 

sleep mode. 

- Watchdog timer για αποφυγή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος. 

- Pins εισόδου-εξόδου γενικού σκοπού . 

- Κύκλωμα τροφοδοσίας στα 3 V. 

- PSM (Power Supply Monitor) που ελέγχει πιθανή πτώση τάσης κάτω από τα 

επιτρεπόμενα όρια. 

 

 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε περαιτέρω τα πιο σημαντικά στοιχεία του μικροελεγκτή 

ADuC7020.  

 

 

3.5.1 ΜΝΗΜΗ  FLASH/EE  - SRAM 
 

 

Οι μικροελεγκτές ADuC 70xx εμπεριέχουν δυο ξεχωριστά μπλοκ μνήμης, την  

SRAM 8Kbytes  και την Flash/EE 64 Kbytes . Από τα 64 Kbytes  της μνήμης 

Flash/EE, τα 62 Kbytes είναι διαθέσιμα στον χρήστη, ενώ τα υπόλοιπα 2Kbytes 

 είναι δεσμευμένα για factory-configured boot page.  

Ο επεξεργαστής ARM 7 βλέπει την μνήμη σαν ένα γραμμικό πίνακα των 2
32

 bytes. Η 

μνήμη είναι οργανωμένη σε φορμάτ little endian, το οποίο σημαίνει ότι το λιγότερο 

σημαντικό byte είναι τοποθετημένο στην διεύθυνση του χαμηλότερου  byte , ενώ το 

περισσότερο σημαντικό byte τοποθετείται στην διεύθυνση υψηλότερου byte. Η 

μνήμη Flash/EE  είναι οργανωμένη ως 32k x 16 bits. Από αυτά, τα 31k x 16 bits  

είναι προσβάσιμα από τον χρήστη για κώδικα και αποθήκευση δεδομένων ενώ τα 

 1k x 16 bits είναι δεσμευμένα για το on-chip kernel. Το μέγεθος σελίδας της μνήμης 

Flash/EE είναι 512bytes . Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός 

μεταξύ των δεδομένων και του προγράμματος καθώς ο κώδικας ARM μοιράζεται τον 

ίδιο χώρο. Το πραγματικό εύρος της  Flash/EE   είναι 16 bits , αυτό σημαίνει ότι σε 

ARM mode (όπου οι εντολές είναι 32-bits) απαιτούνται 2 προσπελάσεις στην μνήμη 

Flash/EE για κάθε ανάκληση  εντολής. Έτσι λοιπόν, για βελτιστοποίηση της 

ταχύτητας προσπέλασης, συνίσταται  η χρήση thumb mode. Συνεπώς, η μέγιστη 
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ταχύτητα προσπέλασης για την μνήμη Flash/EE είναι τα 41.78 MHz σε thumb mode 

και τα 20.89 MHz σε ARM mode. 

 Για την μνήμη SRAM και τα  8 Kbytes είναι διαθέσιμα στον χρήστη, οργανωμένα σε 

2k x 32 bits, δηλαδή 2 λέξεις. Ο κώδικας ARM μπορεί να τρέξει απευθείας  από την 

SRAM στα 41.78 MHz.  

Τέλος, έχουμε τους καταχωρητές MMR (Memory Mapped Registers) , οι οποίοι 

παρέχουν μια διεπαφή μεταξύ της CPU και όλων των περιφερειακών πάνω στο chip. 

Οι καταχωρητές που σχετίζονται με την μνήμη Flash/EE είναι οι ακόλουθοι :  

 

- FEESTA : καταχωρητής μόνο για ανάγνωση ο οποίος δείχνει την κατάσταση 

της διεπαφής flash control. 

- FEEMOD:  ρυθμίζει  τον τρόπο λειτουργίας της διεπαφής flash control.  

- FEECON: είναι ένας 8bit register εντολής. 

- FEEDAT: είναι ένας 16bit καταχωρητής δεδομένων. 

- FEEADR: είναι ένας 16bit καταχωρητής διεύθυνσης . 

-  FEESIGN είναι ένας 24bit code signature. 

- FEEPRO:, παρέχει προστασία σε περίπτωση reset των MMR 

-  FEEHIDE: παρέχει άμεση προστασία με την μόνη διαφορά ότι στον 

προηγούμενο απαιτείται κλειδί λογισμικού ενώ σε αυτόν όχι. 

 

3.5.2 ADC 
 

Ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC)  των 12 bits, έχει ικανότητα 

δειγματοληψίας έως και 1 MSPS, δηλαδή ένα εκατομμύριο δείγματα το 

δευτερόλεπτο. Το εύρος τάσης  του κυκλώματος  ADC κυμαίνεται από 2.7V έως 

3.6V.  

Ο  μετατροπέας, μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις διαφορετικούς τρόπους 

λειτουργίας:  

- Fully Differential Mode, για μικρά ισορροπημένα σήματα. 

- Single-Ended Mode, για κάθε single-ended σήμα  

- Pseudo-Differential Mode για κάθε single-ended σήμα, εκμεταλλευόμενος το 

πλεονέκτημα του rejection mode. 

 

 

Ο ADC έχει την δυνατότητα επιλογής για συνεχόμενη ή για μια και μόνο μετατροπή.  

Ένα εξωτερικό CONV'START  pin ή  ο timer0  ο ή timer1 μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να παράγουν ένα συνεχόμενο trigger για μετατροπές στον  

ADC. Ο ADC δέχεται ως  εισόδους εξωτερικά σήματα και παράγει ψηφιακά 

δεδομένα κατάλληλα για επεξεργασία. Το 12-bit αποτέλεσμα που προκύπτει, 

αποθηκεύεται προσωρινά στον ADC data register. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα, το 12-bit αποτέλεσμα αποθηκεύεται στα bits από 16 έως 27, ενώ τα πρώτα 4 

bits αναφέρονται στο πρόσημο του αποτελέσματος (sign bits).  
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                          Σχήμα 3.5 – απεικόνιση του καταχωρητή ADCDAT. 

 

Ο προγραμματισμός του μετατροπέα ADC γίνεται με την βοήθεια 8 MMR:  

 

- Ο ADCCON είναι καταχωρητής ελέγχου, μέσω του οποίου ο χρήστης 

ενεργοποιεί το περιφερειακό του ADC, επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας  καθώς 

και τον τύπο της μετατροπής.  

- Ο ADCCP είναι καταχωρητής επιλογής θετικού καναλιού του ADC.  

- ADCCN είναι καταχωρητής επιλογής αρνητικού καναλιού ADC.  

- Ο ADCSTA είναι καταχωρητής κατάστασης, που υποδεικνύει πότε το 

αποτέλεσμα της ADC μετατροπής είναι έτοιμο. Διαθέτει μόνο ένα bit, το 

ADCReady bit. Το bit αυτό ενεργοποιείται στο τέλος της ADC μετατροπής, 

δημιουργώντας μια ADC διακοπή, ενώ μηδενίζεται αυτόματα διαβάζοντας 

τον καταχωρητή ADCDAT. Όταν πραγματοποιείται μια μετατροπή, έχουμε 

την δυνατότητα να δούμε την κατάσταση του ADC μέσω του pin ADCBUSY. 

Το pin αυτό έχει την τιμή 1 κατά την διάρκεια της μετατροπής και παίρνει την 

τιμή 0 όταν τελειώσει η μετατροπή.  

- Ο ADCDAT είναι ο καταχωρητής όπου είναι αποθηκευμένο το 12-bit 

αποτέλεσμα της ADC μετατροπής. 

- Ο ADCRST κάνει reset στην ψηφιακή διεπαφή του ADC . Επιπλέον, μπορεί 

να κάνει reset σε όλους τους ADC καταχωρητές, απλά γράφοντας 

οποιαδήποτε τιμή στον καταχωρητή αυτό. 

- Οι ADCGN και ADCOF είναι 10-bit καταχωρητές gain calibration και offset 

calibration, αντίστοιχα. 

 

 

 

3.5.3  DAC 
 

Ο μετατροπέας  ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) κάνει ουσιαστικά την 

αντίστροφη διαδικασία από τον ADC. Ανάλογα με το μοντέλο του μικροελεγκτή, 

αυτός μπορεί να περιέχει δυο, τρία ή τέσσερα κυκλώματα DACs. Στον DAC 

παίρνουμε ως είσοδο ψηφιακά δεδομένα  και βγάζουμε στην έξοδο την αναλογική 

τάση . 

Κάθε μετατροπέας DAC μπορεί να έχει εύρος τάσης:  

- από 0 V έως VREF (με εσωτερική τάση αναφοράς στα 2.5). 
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- από 0 V έως DACREF  (όπου DACREF είναι ισοδύναμη με την εξωτερική τάση 

αναφοράς). 

- από 0 V έως AVDD. 

 

Κάθε ένας DAC μπορεί να προγραμματιστεί ανεξάρτητα από τους άλλους , μέσω δύο 

καταχωρητών, τους DACxCON και DACxDAT, όπου x μπορεί να πάρει τιμές από 1 

έως 4 , αντίστοιχα προς κάθε DAC. 

 

- Ο DACxCON είναι καταχωρητής ελέγχου μέσω του οποίου καθορίζεται το 

εύρος τάσης και ο τρόπος λειτουργίας του μετατροπέα. 

- Ο DACxDAT είναι καταχωρητής δεδομένων στον οποίο τοποθετούμε τα 

ψηφιακά δεδομένα που θα υποστούν μετατροπή. 

 

 

3.5.4  UART  
 

 

Η UART είναι ένα περιφερειακό ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (Universal 

Asynchronous Receiver-Transmitter). Η UART εκτελεί  μετατροπές από σειριακό σε 

παράλληλο (serial to parallel), σε χαρακτήρες δεδομένων που έχουν ληφθεί από μια 

περιφερειακή συσκευή ή  ένα modem και μετατροπές από παράλληλο σε σειριακό 

(parallel to serial) , σε χαρακτήρες δεδομένων που λαμβάνονται από την CPU. 

Η σειριακή επικοινωνία ακολουθεί ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο, το οποίο υποστηρίζει 

διάφορα μήκη λέξεων , stop bits και  επιλογές  για  ισοτιμία (parity generations), τα 

οποία καθορίζονται από τους καταχωρητές.  

 

Η UART αποτελείται από 12 καταχωρητές: Ο COMTX είναι ένας 8-bit καταχωρητής 

αποστολής δεδομένων (transmit register), 

- Ο COMRX είναι ένας 8-bit καταχωρητής λήψης δεδομένων . 

- Ο COMDIV0 είναι ένας low byte divisor latch. 

- Ο COMIEN0μας παρέχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε μια διακοπή.  

- Ο COMDIV1 είναι ένας high byte divisor latch. 

-  Ο COMIID0 είναι ο καταχωρητής όπου γίνεται αναγνώριση της διακοπής.  

- Ο COMCON0 είναι καταχωρητής ελέγχου της γραμμής (line control register). 

Με  ενεργοποίηση του bit 7 του καταχωρητή, επιτρέπεται η πρόσβαση στους 

COMDIV0 και COMDIV1. 

- Ο COMCON1 είναι καταχωρητής ελέγχου modem. 

- Ο COMSTA0 είναι καταχωρητής κατάστασης γραμμής (line status register). 

- Ο COMSTA1 είναι καταχωρητής κατάστασης modem.  

- Ο COMSCR είναι ένας 8-bit scratch καταχωρητής που χρησιμοποιείται για 

προσωρινή αποθήκευση 

- ο COMDIV2 είναι ένας 16-bit fractional baud divide register. 
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3.5.5   IRQ - FIQ 
 

Υπάρχουν 23 πηγές διακοπών στους μικροελεγκτές ADuC70xx, οι οποίες ελέγχονται 

από τον ελεγκτή διακοπών (interrupt controller). Οι περισσότερες από αυτές 

δημιουργούνται από τα ενσωματωμένα περιφερειακά, όπως ο ADC  και  το UART. 

Υπάρχουν τέσσερις επιπρόσθετες πηγές διακοπών, οι οποίες δημιουργούνται από 

εξωτερικά pins αίτησης διακοπών (interrupt request pins), τα  IRQ0, IRQ1, IRQ2 και 

IRQ3.Ο μικροεπεξεργαστής ARM7TDMI αναγνωρίζει τα interrupts σαν έναν από 

τους ακόλουθους δυο τύπους: την αίτηση κανονικής διακοπής  (IRQ, normal interrupt 

request) και την αίτηση γρήγορης διακοπής (FIQ,fast interrupt request). Όλες οι 

διακοπές μπορούν να καθοριστούν ξεχωριστά. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα 

bits των IRQ-FIQ καταχωρητών, ουσιαστικά είναι οι πηγές που μπορούν να 

προκαλέσουν αίτηση διακοπής : 

 

 

 
            Σχήμα 3.6 – Απεικόνιση των bits των καταχωρητών IRQ-FIQ.  
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 Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση του συστήματος διακοπών γίνεται μέσω εννέα 

καταχωρητών. Τέσσερις από αυτούς τους καταχωρητές αναφέρονται στην IRQ και 

άλλοι τέσσερις στην FIQ. Ένας επιπλέον καταχωρητής MMR χρησιμοποιείται για να 

επιλέξει την  προγραμματιζόμενη πηγή διακοπής. 

 

Η αίτηση διακοπής IRQ εξυπηρετεί  τον χειρισμό διακοπών γενικού σκοπού που 

οφείλονται σε εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα (events). Οι τέσσερις 32- bit 

καταχωρητές που χρησιμοποιούνται στην IRQ είναι:  

- Ο IRQSTA είναι ένας καταχωρητής μόνο για ανάγνωση (read-only register), ο 

οποίος μας παρέχει την τρέχουσα κατάσταση της πηγής που προκάλεσε τη 

διακοπή. Συνεπώς, όταν έχει την τιμή 1, η πηγή ουσιαστικά δημιουργεί μια 

ενεργή αίτηση διακοπής στον μικροεπεξεργαστή ARM7TDMI. 

- Ο καταχωρητής IRQSIG αναπαριστά την κατάσταση των διαφορετικών 

πηγών με αίτηση διακοπής IRQ. Εάν ένα περιφερειακό δημιουργήσει σήμα 

IRQ, ενεργοποιείται το αντίστοιχο bit του IRQSIG, διαφορετικά έχει την τιμή 

0. 

-  Ο καταχωρητής IRQEN παρέχει την τιμή της προσωρινά ενεργοποιημένης 

μάσκας διακοπών. Όταν κάθε bit έχει την τιμή 1, η αντίστοιχη πηγή 

επιτρέπεται μπορεί να προκαλέσει μια  διακοπή IRQ. Όταν κάποιο bit έχει 

αντίστοιχα την τιμή 0 , τότε η πηγή αίτησης διακοπής απενεργοποιείται. 

Προκειμένου να απενεργοποιήσουμε μια ήδη ενεργοποιημένη πηγή διακοπής, 

ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει το αντίστοιχο bit στον καταχωρητή 

IRQCLR. 

- Ο καταχωρητής IRQCLR  μηδενίζει τον καταχωρητή IRQEN έτσι ώστε να 

απενεργοποιήσει την πηγή αίτησης διακοπής. Προκειμένου να 

απενεργοποιήσουμε μια πηγή αίτησης διακοπής , απαιτείται να 

τοποθετήσουμε στο αντίστοιχο bit του IRQCLR την τιμή 1.  

 

Οι  διακοπές FIQ (fast interrupt request) εξυπηρετούν την μεταφορά δεδομένων ή 

διεργασίες των καναλιών επικοινωνίας με χαμηλή καθυστέρηση. Η διακοπή FIQ είναι 

πανομοιότυπη με την IRQ με την μόνη διαφορά ότι η αποτελεί διακοπή υψηλότερης 

προτεραιότητας (second-level interrupt). Έτσι λοιπόν οι τέσσερις 32-bit καταχωρητές 

της FIQ είναι οι FIQSTA, FIQSIG, FIQEN, FIQCLR . Οι λειτουργίες τους είναι οι 

αντίστοιχες των καταχωρητών που σχετίζονται με την IRQ. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

για  να απενεργοποιήσουμε μια πηγή αίτησης διακοπής FIQ , πρέπει να θέσουμε το 

αντίστοιχο bit του FIQCLR στην τιμή 1. Μηδενίζοντας ένα bit στον καταχωρητή 

FIQEN δεν συνεπάγεται την απενεργοποίηση της διακοπής. 
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3.5.6 TIMERS 
 

Οι μικροελεγκτές ADuC70xx διαθέτουν τέσσερις μετρητές  γενικού σκοπού , τον 

Timer0, Timer1, Timer2 ή wake-up timer και τον  Timer3 ή watchdog timer. Οι 

timers αυτοί λειτουργούν είτε με ελεύθερο τρόπο λειτουργίας  (free-running mode) 

είτε με περιοδικό τρόπο (periodic mode). Στην πρώτη περίπτωση, ο timer μετράει 

αντίστροφα από την αρχική τιμή που του έχουμε ορίσει ώσπου να φτάσει στο 0 και 

ξεκινάει ξανά από την μηδενική τιμή ή το αντίστροφο. Κατά τον περιοδικό τρόπο 

λειτουργίας ,ο timer ξεκινάει την μέτρηση από μια τιμή που βρίσκεται στον 

καταχωρητή φορτίου είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω και όταν φτάσει στο 0 ή 

στην μέγιστη τιμή αντίστοιχα, ξεκινάει από την αρχή με  την τιμή που του είχαμε 

ορίσει εξαρχής στον load register. 

 Στον κανονικό τρόπο λειτουργίας , δημιουργείται ένα interrupt IRQ κάθε φορά που ο 

μετρητής μηδενίζεται όταν μετράει αντίστροφα ή παίρνει την μέγιστη τιμή του όταν 

μετράει κανονικά. Μια αίτηση διακοπής IRQ απενεργοποιείται γράφοντας 

οποιαδήποτε τιμή στον αντίστοιχο καταχωρητή TxCLRI. Όταν χρησιμοποιείται ένας 

ασύγχρονος clock-to-clock timer, η διακοπή σ’ αυτόν τον timer  μπορεί χρειάζεται 

περισσότερο χρόνο να μηδενιστεί από τον χρόνο εκτέλεσης του κώδικα της 

υπορουτίνας εξυπηρέτησης. Έτσι, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι το σήμα έχει 

μηδενιστεί πριν εγκαταλείψουμε την υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. 

 

Ο Timer0 είναι ένας γενικού σκοπού 16bit μετρητής (count  down) με έναν 

προγραμματιζόμενο διαιρέτη (prescaler). Ο διαιρέτης τροφοδοτείται με μια 

συχνότητα του ρολογιού του πυρήνα (ΗCLΚ) και μπορεί να διαιρεθεί κατά ένα 

παράγοντα 1, 16 ή 256.Ο  Timer0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει 

μετατροπές ADC όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:   
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Οι καταχωρητές του Timer0 είναι οι εξής :  

 

- Ο T0LD είναι ένας 16bit καταχωρητής φορτίου (load register). 

- Ο T0VAL είναι ένας 16bit  καταχωρητής μόνο για ανάγνωση που αναπαριστά 

την τρέχουσα κατάσταση του μετρητή. 

- Ο T0CON καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Timer0 . Πιο συγκεκριμένα, 

ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον μετρητή,  ρυθμίζει τον διαιρέτη του core 

clock καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του μετρητή (free-running ή periodic 

mode).  

 

Ο Timer1, είναι ένας 32-bit μετρητής γενικού σκοπού. Μπορεί να λειτουργήσει είτε 

σε αντίστροφη μέτρηση είτε σε κανονική (count down ή count up αντίστοιχα). 

Διαθέτει επίσης προγραμματιζόμενο διαιρέτη. Το source του Timer1 μπορεί να είναι 

ο εξωτερικός κρύσταλλος 32kHz, η συχνότητα του ρολογιού ή και ένα εξωτερικό 

GPIO (P1.0 ή P0.6). Η μέγιστη συχνότητα του ρολογιού εισόδου είναι 44MHz. Η 

πηγή μπορεί να διαιρεθεί με τους παράγοντες 1, 16 , 256 ή 32.768. 

 

Ο Timer1 διαθέτει τους εξής  καταχωρητές : 

- Ο T1LD είναι ένας 32bit καταχωρητής φορτίου (load register). 

- Ο T1VAL είναι ένας 32bit καταχωρητής μόνο για ανάγνωση που αναπαριστά 

την τρέχουσα κατάσταση του μετρητή. 

- Ο T1CON καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του μετρητή (free-running ή 

periodic mode) , τον διαιρέτη του source clock , αν ο Timer1 θα μετράει με 

δυαδικό format ή  Hr: min: sec. Με τον καταχωρητή αυτόν, καθορίζουμε 

επίσης το source clock καθώς και την επιλογή για event.  

- Γράφοντας οποιαδήποτε τιμή στον 8-bit καταχωρητή T1CLRI, 

απενεργοποιούμε τα ενεργά interrupt του Timer1. 

- Ο T1CAP είναι ένας 32-bit καταχωρητής. Κρατάει την τιμή του T1VAL όταν 

συμβεί κάποιο event, το οποίο θα πρέπει να έχει καθοριστεί στον T1CON. 

 

 

 

Ο Timer2 (Wake-up Timer ) είναι ένας 32bit timer  με προγραμματιζόμενο διαιρέτη και 

δυνατότητα count up ή count down μέτρησης. Η πηγή μπορεί να είναι τα 32 ΚΗz 

εξωτερικού κρυστάλλου, τα 32 ΚΗz του εσωτερικού ταλαντωτή ή το HCLK και μπορούν 

να διαιρεθούν κατά ένα παράγοντα 1, 16, 256 ή 32.678. Ο συγκεκριμένος timer μπορεί να 

τρέχει και αφού απενεργοποιηθεί το ρολόι του επεξεργαστή. 

Ο Timer2 διαθέτει τους εξής καταχωρητές:  

 

- Ο T2LD είναι ένας 32bit καταχωρητής φορτίου (load register). 

- Ο T2VAL είναι ένας 32bit καταχωρητής μόνο για ανάγνωση που αναπαριστά 

την τρέχουσα κατάσταση του μετρητή. 

- Ο T2CON καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του μετρητή (free-running ή 

periodic mode) , τον διαιρέτη του source clock , αν θα μετράει με δυαδικό 
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format ή  Hr: min: sec. Με τον καταχωρητή αυτόν, καθορίζουμε επίσης το 

source clock (external crystal, internal oscillator ή core clock). 

- Γράφοντας οποιαδήποτε τιμή στον 8bit καταχωρητή T2CLRI, 

απενεργοποιούμε τις διακοπές του Timer2. 

  

Ο  ADuC7020 μας παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης ισχύος στην περίπτωση 

που ο επεξεργαστής δεν έχει κάποια δραστηριότητα. Θέτοντας τον μικροελεγκτή σε 

power down mode,  αναστέλλεται η λειτουργία του εξωτερικού ταλαντωτή, ενώ το 

σύστημα των εξωτερικών διακοπών και ο watchdog timer (εφόσον έχει πριν 

ενεργοποιηθεί) συνεχίζουν να λειτουργούν. Έτσι μόνο ένας εξωτερικός χειρισμός 

τοποθέτησης  ή επανατοποθέτηση από τον χρονιστή επιτήρησης  ή κάποια εξωτερική 

διακοπή είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν ξανά τον μικροελεγκτή. Στην περίπτωση 

διακοπής η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει από την αμέσως επόμενη εντολή 

μετά το σύνολο εντολών που θέτουν τον μικροελεγκτή σε power down mode .Σε 

περίπτωση όμως επανατοποθέτησης, όπου το σύστημα εισέρχεται σε κανονική 

λειτουργία,  η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει από τη διεύθυνση 

επανεκκίνησης.  

Τέλος, ο Timer3 ή watchdog timer ,είναι ένας timer ειδικού σκοπού. Χρησιμοποιείται 

συνήθως για την αποφυγή της πιθανής κατάρρευσης του συστήματος . H watchdog 

λειτουργία τίθεται, θέτοντας 1 το bit5 του καταχωρητή T3CON. O Timer 3 μειώνεται 

από την τιμή που υπάρχει στον καταχωρητή Τ3LD μέχρι το 0. Ο T3LD 

χρησιμοποιείται σαν διάλλειμα.Tο μέγιστο διάλλειμα που μπορεί να επιτευχθεί είναι 

της τάξης των 512 sec χρησιμοποιώντας έναν διαιρέτη της τάξης 256 και μέγιστη 

κλίμακα στον T3LD. Πρέπει να σημειωθεί  ότι για την ενεργοποίηση της watchdog 

λειτουργίας πρέπει το bit5 του 3να τεθεί 1 αφού έχουμε γράψει στον T3LD.  

Αν ο timer φτάσει το 0, μια διακοπή ή ένα reset λαμβάνει χώρα, εξαρτάται πάντα από 

το bit 1 του T3CON καταχωρητή. Για αποφυγή οποιαδήποτε διακοπής ή reset,πρέπει 

κάποια τιμή να γραφτεί στον καταχωρητή T3CLRI πριν από την περίοδο λήξης. Αυτό 

επαναφορτώνει τον μετρητή με την τιμή του T3LD και ξεκινάει εκ νέου μια νέα 

περίοδο χρονικού διαλλείματος. Όταν ενεργοποιώ την λειτουργία watchdog οι  

καταχωρητές Τ3LD, T3CON προστατεύονται από οποιαδήποτε τροποποίηση του 

περιεχομένου τους. Η δυνατότητα τροποποίησης επανέρχεται όταν ένα σήμα 

επανεκκίνησης "καθαρίσει" την watchdog λειτουργία μέσω της αλλαγής του bit 

ενεργοποίησης.  

 

 

Οι καταχωρητές του Timer3 είναι οι εξής :  

 

- Ο T3LD είναι ένας 32bit καταχωρητής φορτίου (load register). 

- Ο T3VAL είναι ένας 32bit καταχωρητής μόνο για ανάγνωση που αναπαριστά 

την τρέχουσα κατάσταση του μετρητή. 
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- Ο  T3CON καθορίζει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Timer3, τον 

διαιρέτη του Source Clock (1, 16, 256 ή 32.768), τον τρόπο λειτουργίας του 

μετρητή (count-up ή count-down) .  

- Γράφοντας οποιαδήποτε τιμή στον 8-bit καταχωρητή T3CLRI, 

απενεργοποιούμε τις διακοπές του Timer3 σε normal mode ή ανανεώνουμε 

τον χρόνο για την watchdog λειτουργία. Ο  χρήστης θα πρέπει να ανανεώνει 

τον Timer3 ώστε να ανανεωθεί η περίοδος διαλείμματος. 

 

 

 

3.6  Προγραμματισμός του ADuC7020 

 

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε κάποια παραδείγματα του προγραμματισμού του 

μικροελεγκτή  ADuC7020 ώστε να γίνουν κατανοητές οι βασικές λειτουργίες 

κάποιων περιφερειακών του. 

 

3.6.1 ADC-Παράδειγμα 1 
 

Σε αυτό το παράδειγμα πραγματοποιείται  μια μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό n κάθε 

100μs. Η δειγματοληψία γίνεται στα κανάλια 0 και 1 αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας τον 

timer 0,  εκτελείται διακοπή  και η υπορουτίνα εξυπηρέτησης αναλαμβάνει την αποστολή 

των δεδομένων μέσω της UART με ρυθμό 9600bps.  

 

#include <ADuC7026.h>  

 

void UndefHandler( void ) {}  //δήλωση συναρτήσεων  

void SWI_Handler(void) {}  

void PAbt_Handler( void ) {}  

void DAbt_Handler( void ) {}  

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQ_Handler( void );  //υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής 

 

void senddata(short); // συνάρτηση αποστολής χαρακτήρων μέσω της UART  

 

void ADCpoweron (int);  // συνάρτηση αναμονής μέχρι ο ADC να είναι πλήρως  

                                       ενεργοποιημένος                                                

char hex2ascii(char);    // συνάρτηση μετατροπής από δυαδικό σε δεκαεξαδικό ώστε να         

                                    είναι δυνατή η απεικόνιση σε κάποιο display 

 

void delay(int); // συνάρτηση καθυστέρησης 

 

 

int main (void) {  
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ADCpoweron(20000); // περιμένουμε μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως ο ADC  

ADCCP= 0x00; // επιλογή θετικού καναλιού 0 

 

ADCCON = 0x4E2; // Με την εντολή αυτή ο timer0 τίθεται ως είσοδος μετατροπής, δηλαδή 

όταν μηδενιστεί γίνεται δειγματοληψία στο κανάλι και ξεκινά η ADC μετατροπή. Επιπλέον, 

καθορίζεται η συχνότητα δειγματοληψίας fADC/2 , ο χρόνος acquisition είναι 2 clocks, ο 

τρόπος λειτουργίας του ADC είναι single-ended, ενεργοποίηση του pin ADCbusy. 

REFCON = 0x01; // συνδέει την εσωτερική τάση αναφοράς των 2.5V στο VREF pin  

GP1CON = 0x011; // θέτει το pin P1.0 ως σειριακή θύρα εισόδου και το  P1.1 ως 

σειριακή θύρα εξόδου για την αποστολή χαρακτήρων μέσω UART 

//Αρχικοποίηση της UART στα 9600 bps  

COMCON0 = 0x80; //  θέτει το bit 7  “1” για να επιτρέψει την πρόσβαση στους 

καταχωρητές COMDIV0 και COMDIV1 

COMDIV0 =0x88;  // αποτελεί το  low byte του divisor latch 

COMDIV1=0x00; // αποτελεί το  high byte του divisor latch. Όταν η τιμή του divisor 

latch είναι 0x88 πετυχαίνουμε  baud rate 9600bps 

COMCON0=0x07; // καθορίζει κάποιες λειτουργίες μετάδοσης της UART 

 

GP0CON = 0x10100000; // ενεργοποιεί  την ECLK έξοδο στο pin P0.7, και το  ADCbusy στο 

P0.5   

IRQEN = 0x80; // ο IRQEN περιέχει την τρέχουσα μάσκα διακοπών, εδώ επιτρέπουμε 

διακοπές μόνο για τον timer0  

 

T0LD = 0x1000; // καθορίζει την τιμή του φορτίου, δηλαδή ανά πόσο χρόνο θα γίνεται 

διακοπή. Εδώ έχουμε τιμή φορτίου 2
12

= 4096 άρα 4096/40.96MHz = 100μs  

 

T0CON = 0xC0; // ενεργοποιεί τον timer 0 , τον θέτει σε περιοδική λειτουργία, θέτει το core 

clock, η μέτρηση είναι countdown  

 

GP4DAT = 0x04000000; // θέτει το pin P4.2 ως  έξοδο, και τοποθέτηση στα δεδομένα 

εξόδου την τιμή μηδέν, ανάβοντας το led εξόδου  

  

while(1){} // μπαίνει σε ατέρμονα βρόχο από τον οποίο βγαίνει σε περίπτωση διακοπής όπου 

και μεταφέρεται στην υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής 

return 0 ;  

}  

 

 

void IRQHandler( void )  // υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής 
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{  

 

GP4DAT^= x00040000; // γίνεται bitwise  XOR της τρέχουσας κατάστασης του 

 GP4DAT και της δεκαεξαδικής τιμής προκαλώντας αλλαγή στην τιμή του pin 4.2 

κάνοντας έτσι flashing στο led εξόδου 

 

ADCCP^ 
 

= 1; // γίνεται bitwise  XOR της τρέχουσας κατάστασης του ADCCP με το 1, 

με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε εναλλαγή καναλιών 0 και 1 

 

 

senddata (ADCDAT >> 16); // αποστολή δεδομένων τα οποία έχουμε ολισθήσει δεξιά 

κατά 16 θέσεις ώστε να αποσταλεί το 12bitο αποτέλεσμα που φυλάσσεται στον 

ADCDAT.  

 

return ;  

}  

 

 

void senddata(short to_send) // συνάρτηση αποστολής χαρακτήρων μέσω της UART 

 {  

while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}  // ο COMSTA0 είναι ο line status 

register. Όταν το bit 5 είναι άσσος δείχνει ότι ο COMTX και ο COMRX είναι άδειοι. 

Όσο το bit αυτό είναι μηδέν μπαίνει σε ατέρμονα βρόχο. Αν γίνει άσσος τότε η 

παράσταση (COMSTA0 & 0x020) παίρνει την τιμή 1 και βγαίνει από το βρόχο.  

 

COMTX = 0x0A; // ο COMTX είναι ο καταχωρητής μετάδοσης 

while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}  

COMTX = 0x0D; //output CR  

while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}  

COMTX = hex2ascii ((to_send >> 8) & 0x0F);  

while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}  

COMTX = hex2ascii ((to_send >> 4) & 0x0F); while(!(0x020==(COMSTA0 & 

0x020))){}  

COMTX = hex2ascii (to_send & 0x0F);  

 

}  // η υπορουτίνα αυτή όταν εκτελείται μόνο μια φορά, έχει στείλει μόνο ένα 

αποτέλεσμα της μετατροπής  

 

 

char hex2ascii(char toconv)  //// συνάρτηση μετατροπής από δυαδικό σε δεκαεξαδικό ώστε να         

είναι δυνατή η απεικόνιση σε κάποιο display 

  

{  
      if (toconv<0x0A)  

     {  

      toconv += 0x30;  

     }   

     else 

    {  

    toconv += 0x37;  
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     }  

 

return (toconv); 

 }  

 

 

 

void ADCpoweron(int time) // συνάρτηση αναμονής μέχρι ο ADC να είναι πλήρως  

  ενεργοποιημένος                                                

 {  

ADCCON = 0x20; // θέτει τον ADC σε κανονική λειτουργία 

 

while (time >=0) // επειδή ο ADC πρέπει να είναι on τουλάχιστον 5μs ώστε να μπορεί 

να κάνει σωστή μετατροπή, τον καθυστερώ 

 

 time--;  

} 

 

  

 

 

3.6.2 Timer1-Παράδειγμα 

 

Χρησιμοποιώντας τον Timer1 επιτυγχάνουμε διακοπές κάθε 50μs, με αποτέλεσμα να 

εναλλάσσεται η έξοδος της θύρας P4.2 όπου συνδέεται το led εξόδου προκαλώντας 

flashing.  

 

#include<ADuC7026.h>  

 

void Undef_Handler( void ) {} //δήλωση συναρτήσεων 

void SWI_Handler(void) {}  

void PAbt_Handler( void ) {}  

void DAbt_Handler( void ) {}  

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQHandler( void ) ; //υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής  

 

int main (void) 

 { 

T1LD = 0x20000; // ορίζουμε το φορτίο του Timer1 

  

T1CON = 0xC4; // ενεργοποιεί τον Timer1, θέτει περιοδικό τρόπο λειτουργίας ,source 

clock /16, δυαδικό format  

 

IRQEN = 0x08;  // ο IRQEN περιέχει την τρέχουσα μάσκα διακοπών, εδώ επιτρέπουμε 

διακοπές μόνο για τον timer1 

 

GP4DAT = 0x04000000; // θέτει το pin P4.2 ως  έξοδο, και τοποθέτηση στα δεδομένα 

εξόδου την τιμή μηδέν, ανάβοντας το led εξόδου 
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while (1) {} // μπαίνει σε ατέρμονα βρόχο από τον οποίο βγαίνει σε περίπτωση 

διακοπής όπου και μεταφέρεται στην υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής 

 

}  

 

 

 

 

void IRQ_Handler(void) // υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής  

{  

if ((IRQSTA & 0x08) != 0) // γίνεται bitwise AND μεταξύ των bits του IRQSTA και της 

08 δεκαεξαδικής τιμής .Το αποτέλεσμα γίνεται μονάδα μόνο σε περίπτωση που η 

διακοπή  IRQ έχει προέλθει από τον timer1 

        {  

GP4DAT 
Λ

= 0x00040000; // γίνεται bitwise  XOR της τρέχουσας κατάστασης του 

 GP4DAT και της δεκαεξαδικής τιμής προκαλώντας αλλαγή στην τιμή του pin 4.2 

κάνοντας έτσι flashing στο led εξόδου 

 

T1CLRI = 0; // καθαρίζουμε το σήμα διακοπής του timer1 γράφοντας οποιαδήποτε 

τιμή στον T1CLRI 

         }  

 

return ;  

} 

 

 

Οι διακοπές που επιτυγχάνουμε με τον timer1 είναι κάθε 50μs. Αξίζει να σημειωθεί 

εδώ πως προέκυψε αυτός ο χρόνος. Φορτώνουμε στον καταχωρητή T1LD την 

δεκαεξαδική τιμή 20000hex η οποία στο δυαδικό είναι 2
17

 δηλαδή 131072. Μέσω του 

καταχωρητή  T1CON καθορίζουμε  source clock/16=  41.78MHz /16 = 2.61MHz. 

Ο χρόνος τώρα προκύπτει από τον τύπο: 

 

Interval = [ (TxLD) x Prescaler] / source clock 

 

Οπότε έχουμε 131072 / 2.61 MHz ≈ 50 μs. 

 

 

 

3.6.3.1 DAC-Παράδειγμα 1 

 

Στο κανάλι DAC1  απεικονίζεται μια ημιτονική κυματομορφή. Οι τιμές της 

συνάρτησης sint βρίσκονται αποθηκευμένες στον πίνακα. Τα ψηφιακά δεδομένα που 

παίρνει ως είσοδο ο DAC ανανεώνονται με βάση το ρολόι του επεξεργαστή. Η 

εμφάνιση ενός νέου σημείου στην ημιτονική κυματομορφή εξαρτάται από το χρόνο 

που θα κάνει ο επεξεργαστής  να εκτελέσει τις εντολές του βρόχου.    
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#include<ADuC7026.h>  

 

void Undef_Handler( void ) {} //δήλωση συναρτήσεων 

void SWI_Handler(void) {}  

void PAbt_Handler( void ) {}  

void DAbt_Handler( void ) {}  

void FIQ_Handler( void ) {}  

void IRQHandler( void ) ; //υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής  

 

 
int main (void)  { 

 

 

const static unsigned short TableS[64] = { 0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 

0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71, 0x0D12,0x0DA7, 0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 

0x0FA6, 0x0FD7, 0x0FF5, 0x0FFF, 0x0FF5, 0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 

0x0EA5, 0x0E2E, 0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 

0x08C8, 0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 0x04EF, 0x043A, 0x038D, 0x02EC, 

0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 0x0058, 0x0027, 0x0009, 0x0000, 

0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 0x0159, 0x01D0, 0x0257, 0x02EC, 

0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 0x0736 };  // ο πίνακας περιέχει τις 

τιμές της ημιτονικής κυματομορφής και είναι αποθηκευμένος στη μνήμη flash/EE. 

Επιπλέον είναι δηλωμένος σαν const με αποτέλεσμα το περιεχόμενο του να μην μπορεί 

να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος. 

 

int i = 0; 

 

DAC1CON = 0x13; // καθορίζει εύρος τάσης από 0V έως AVDD , θέτει τον DAC σε 

κανονική λειτουργία,  ανανέωση του DAC χρησιμοποιώντας το core clock 

 

DAC1DAT = 0x08000000;  //  στα bits 12 έως 23 αποθηκεύονται  τα δεδομένα που θα 

αποτελέσουν την είσοδο στον DAC 

 

while(1){  

 

DAC1DAT = (TableS[i] << 16);  // ολισθαίνουμε κατά 16 bits αριστερά το 

περιεχόμενο του TableS[i] ώστε να αποθηκευτεί στα  bits 12 έως 23 του DAC1DAT 

 

i++; 

 

i &= 0x03f; // ελέγχουμε αν ξεπεράσαμε το όριο θέσεων του πίνακα 

 

}  

 

return 0;  

 

} 
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3.6.3.2 DAC-Παράδειγμα 2 
 

Στο παράδειγμα αυτό, απεικονίζεται πάλι μια ημιτονική μορφή στον DAC1, με την 

διαφορά όμως ότι η ανανέωση των ψηφιακών δεδομένων που αποτελούν την είσοδο 

γίνεται με διακοπή λόγω του  timer1. 

#include<ADuC7026.h> 

 

 Undef_Handler( void ) {}//δήλωση συναρτήσεων 

 void SWI_Handler(void) {} 

 void PAbt_Handler( void ) {}  

void DAbt_Handler( void ) {} 

 void FIQ_Handler( void ) {} 

 void IRQ_Handler( void ) ; //υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής 

 

const static unsigned short TableS[64] = { 

0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71, 0x0D12,0x0DA7, 

0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 0x0FA6, 0x0FD7, 0x0FF5,0x0FFF, 0x0FF5, 

0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 0x0EA5, 0x0E2E,0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 

0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 0x08C8,0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 

0x04EF, 0x043A, 0x038D, 0x02EC,0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 

0x0058, 0x0027, 0x0009,0x0000, 0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 

0x0159, 0x01D0,0x0257, 0x02EC, 0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 

0x0736 };// ο πίνακας περιέχει τις τιμές της ημιτονικής κυματομορφής και είναι 

αποθηκευμένος στη μνήμη flash/EE. Επιπλέον είναι δηλωμένος σαν const με 

αποτέλεσμα το περιεχόμενο του να μην μπορεί να τροποποιηθεί κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος. 

 

int i = 0;  

 

int main (void) 

 { 

 

 unsigned long T1Delay = 0x4000; // θέτει την χρονική καθυστέρηση 

 

IRQEN=0x08; //ο IRQEN περιέχει την τρέχουσα μάσκα διακοπών, εδώ επιτρέπουμε 

διακοπές μόνο για τον timer1 

 

DAC1CON = 0x33; // καθορίζει εύρος τάσης από 0V έως AVDD , θέτει τον DAC σε 

κανονική λειτουργία,  ανανέωση του DAC χρησιμοποιώντας τον timer1 

 

DAC1DAT = 0x08000000;  //  στα bits 12 έως 23 αποθηκεύονται  τα δεδομένα που θα 

αποτελέσουν την είσοδο στον DAC 

 

T1LD = T1Delay; // ορίζουμε το φορτίο του Timer1 
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T1CON = 0xC4; // ενεργοποιεί τον Timer1, θέτει περιοδικό τρόπο λειτουργίας ,source 

clock /16, δυαδικό format 

 

while(1){} 

 

 return (0);  

} 

 

 

 

void IRQ_Handler(void) //υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής 

 { 

 

DAC1DAT = (TableS[i] << 16); // ολισθαίνουμε κατά 16 bits αριστερά το περιεχόμενο 

του TableS[i] ώστε να αποθηκευτεί στα  bits 12 έως 23 του DAC1DAT 

 

i++; 

 

 i &= 0x03f; // ελέγχουμε αν ξεπεράσαμε το όριο θέσεων του πίνακα 

 

T1CLRI = 0x01; // καθαρίζουμε το σήμα διακοπής του timer1 γράφοντας οποιαδήποτε 

τιμή στον T1CLRI 

  

} 
 

 

 

3.7 Περιβάλλον ανάπτυξης μVision4  
 

Χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον μVision4 της Keil  οποίο αποτελεί ένα  σχεδιαστικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών για μικροελεγκτές βασισμένους σε 

μικροεπεξεργαστές τύπου ARM.  

Ανάμεσα στις βασικές δυνατότητες που περιλαμβάνονται είναι η συγγραφή κώδικα 

στον code editor, και ο έλεγχος του μέσω των assembler, compiler, linker  debugger. 

Ο debugger μας προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο 

της λειτουργίας του προγράμματος, καθώς και κάθε περιφερειακού που απαρτίζει τον 

μικροελεγκτή και των καταχωρητών του. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί εύκολα να 

δημιουργήσει τις δικές του συναρτήσεις, εξομοιώνοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες 

θα λειτουργεί το μικροϋπολογιστικό σύστημα χωρίς να υπάρχει το διαθέσιμο 

hardware. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της βήμα προς βήμα εκτέλεσης του 

προγράμματος και ο έλεγχος κάθε καταχωρητή και κάθε θέση μνήμης κάθε χρονική 

στιγμή.  

Ο μεταγλωττιστής, μας προσφέρει το πλεονέκτημα για την αυτόματη μεταφορά των 

startup αρχείων κάθε φορά που δημιουργούμε νέα εργασία. Τα συγκεκριμένα αρχεία 

εμπεριέχουν κώδικα προκειμένου να αρχικοποιήσουν τη CPU  κατάλληλα για το 

συγκεκριμένο υλικό που υλοποιούμε. Με την χρήση των αρχείων αυτών είναι εύκολο 

να οριστούν, μέσω του οδηγού ρύθμισης του περιβάλλοντος ανάπτυξης, τα ακριβή  



 

74 
 

χαρακτηριστικά του μικροϋπολογιστικού συστήματος, όπως το μέγεθος της στοίβας, 

η ενεργοποίηση-απενεργοποίηση των FIQ , η ύπαρξη εξωτερικής μνήμης ,το μέγεθος 

της και άλλες επιλογές που σχετίζονται με αυτήν.  

Η πιο σημαντική δυνατότητα για την ανάπτυξη προγράμματος στα περιβάλλοντα 

αυτά είναι η ύπαρξη του εξομοιωτή της Keil. Μπορούμε να αναπτύξουμε την 

εφαρμογή μας κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες και να ελέγξουμε κάθε 

παράμετρο, κατά τον χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος, απαλλαγμένοι από τα 

προβλήματα ενός πραγματικού συστήματος. Επιπλέον το  Logical Analyzer Window 

μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και γραφικά τη διακύμανση οποιασδήποτε 

μεταβλητής, καταχωρητή, εισόδου επιλέξουμε.  

 

 

 

 

 

 
 
                           Σχήμα 3.7 – Περιβάλλον ανάπτυξης μVision4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ FASTICA ΣΤΟΝ ADuC7020 
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4.1Αρχικοποίηση του ADuC7020 
 

Το τμήμα του κώδικα που παρατίθεται παρακάτω, είναι ένα μικρό τμήμα του τελικού 

προγράμματος όπου εξηγούμε τις εντολές προγραμματισμού του μικροελεγκτή. Εδώ 

γίνεται δειγματοληψία από τέσσερα κανάλια του ADC με συχνότητα 8kHz, οι τιμές 

των σημάτων αποθηκεύονται στον πίνακα Α και υπολογίζονται οι ενέργειες τους. 

Στην συνέχεια εξηγούμε αναλυτικά τις εντολές που χρησιμοποιήσαμε. 

 

#include <ADuC7026.H>               // ADuC7026 definitions 
#define ctimer 326 
 
Int A [4][50]; 
int pos=0, t=0; 
int k,E0,E1,E2,E3; 
volatile int DataReady=0; 
const int DC=2048 ; 
 
void IRQ_Handler (void); 
void ADCpoweron(int ); 
 
// *****************************************************************// 

int main (void) 
 { 
   int i=0,j=0; 
  ADCpoweron(20000);                        // power on ADC 
  ADCCP  = 0x00;             // positive channel selection ADC0 
  ADCCON = 0x6E1;      
  REFCON = 0x01;      
 IRQEN = 0x80;                                      //Enable  IRQ for ADC 
 
T1LD = ctimer;           // 124 us 
T1CON = 0xC4;                    // source clock/16 , periodic mode, count   
down   
               
 for (i=0;i<4;i++)                                                  //arxikopoihsh tou A 
            for (j=0;j<50;j++) 
                    A[i][j]=0; 
  while(1)              
 { 
   if(DataReady==1) 
   { 
 
 
 

      E0 = E1 = E2 = E3 = 0 ; 
                                     for (k=0;k<50;k++){ 
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                                                                       E0+=A[0][k]*A[0][k]; 
                                            E1+=A[1][k]*A[1][k]; 
                                            E2+=A[2][k]*A[2][k]; 
                                            E3+=A[3][k]*A[3][k];  
                                                                     } 
                                              DataReady=0; 
                } 
                   return 0 ; 
        } 
} 
//*****************************IRQ_HANDLER***************************
***// 
 
void IRQ_Handler (void) { 
   
 switch(ADCCP){ 
                           case 0:{ 
                          ADCCP=0x01; 
            A[0][pos]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
    } 
    break; 
               case 1:{ 
                               ADCCP=0x02; 
    A[1][pos]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
    } 
     break; 
                              case 2:{ 
                               ADCCP=0x03; 
    A[2][pos]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
    } 
     break; 
                  case 3:{ 
                               ADCCP=0x00; 
    A[3][pos++]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
     if ( pos == 50 ) pos = 0 ; 
    } 
     break; 
   } 
    if ( pos==0 ) 
    DataReady=1; 
    return ; 
}   
 
// ***************************************************************** 
void ADCpoweron(int time) 
{ 
 ADCCON = 0x20; // power-on the ADC 
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 while (time >=0) // wait for ADC to be fully powered on 
    time--; 
} 
 
 
 
 

Με την συνάρτηση ADCpoweron() καθυστερούμε μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως ο 

ADC.  Με την εντολή ADCCP  = 0x00 καθορίζουμε ως θετικό κανάλι 

δειγματοληψίας το ADC0 και στην συνέχεια καθορίζουμε τις  ρυθμίσεις λειτουργίας 

του ADC με την εντολή ADCCON = 0x6E1. Πιο συγκεκριμένα, ορίζουμε τον timer1 

ως είσοδο μετατροπής, θέτουμε single-ended τον τρόπο λειτουργίας του  ADC και 

την ταχύτητα ρολογιού του στα fADC/2  και ενεργοποιούμε το ADCbusy  pin. 

Συνδέουμε την εσωτερική τάση αναφοράς των 2.5V στο VREF pin με την εντολή   
REFCON =0x01.  Ο καταχωρητής IRQEN  παρέχει την τιμή της τρέχουσας μάσκας 

διακοπών. Ενεργοποιώντας το bit 7 με την εντολή IRQEN = 0x80 επιτρέπουμε την 

αίτηση διακοπής από τον ADC.  

Ρυθμίζουμε κατάλληλα τον timer1 ώστε να επιτύχουμε συχνότητα δειγματοληψίας 

8kHz. Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο για να βρούμε το φορτίο του καταχωρητή 

T1LD:  
  

Interval = [ (T1LD) x Prescaler] / source clock 

 

Φορτώνοντας την τιμή 326 στον T1LD και θέτοντας τον prescaler με 16 έχουμε: 

 

Interval=  
       

         
 = 124 μs 

 

Άρα η συχνότητα δειγματοληψίας είναι:   f = 
 

      
 =  8kHz 

 
Έτσι με την εντολή T1LD = ctimer ορίζουμε ως φορτίο του καταχωρητή την 

δεκαδική  τιμή  326 και με την T1CON = 0xC4 έχουμε source clock/16 , δυαδικό  

format, περιοδική λειτουργία του timer,  αντίστροφη μέτρηση (count down) και 

χρήση του ρολογιού του πυρήνα (core clock).  

Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τον πίνακα Α με την τιμή μηδέν και το πρόγραμμα 

μπαίνει σε ατέρμονα βρόχο. Κάθε φορά, λοιπόν, που η τιμή του  timer1 μηδενίζεται, 

ο ADC κάνει αίτηση διακοπής και  εκτελείται η υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής 

IRQ.  Στην υπορουτίνα αυτή, γίνεται η δειγματοληψία των αναλογικών σημάτων 

κυκλικά από τέσσερα κανάλια του ADC. Το αποτέλεσμα της μετατροπής 

καταχωρείται στα bits 16 ως 27 του καταχωρητή ADCDAT. Έτσι για να πάρουμε το 

αποτέλεσμα ολισθαίνουμε τα bits κατά 16 θέσεις δεξιά. Παράλληλα αφαιρούμε και 

τη μέση τιμή DC και το αποθηκεύουμε ανάλογα με το κανάλι στην αντίστοιχη θέση 

του πίνακα. Όταν γεμίσει ο πίνακας Α θέτουμε την μεταβλητή DataReady με 1, οπότε 

όταν ο έλεγχος του προγράμματος επιστρέψει στο κυρίως πρόγραμμα και 

συγκεκριμένα στον ατέρμονα βρόχο, ικανοποιείται η συνθήκη για το DataReady και 

 υπολογίζουμε τις ενέργειες των τεσσάρων σημάτων. Όταν ολοκληρωθεί ο 

υπολογισμός μηδενίζουμε πάλι το DataReady και το πρόγραμμα μένει στον ατέρμονα 

βρόχο μέχρι να έλθει διακοπή. 

 



 

79 
 

 

4.2 Επεξήγηση τελικού προγράμματος 

 
Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η εφαρμογή του αλγορίθμου fastICA 

στον μικροελεγκτή ADuC7020. Επειδή  έχουν αναπτυχθεί διάφορες εκδόσεις του 

αλγορίθμου fastICA , υλοποιούμε αυτήν που περιγράφεται στο paper  “A Fast Fixed-

Point Algorithm  for Independent Component Analysis” (Hyvärinen and Oja,1997). 

Στο τέλος της ενότητας αυτής παρατίθεται ο κώδικας που υλοποιεί τον αλγόριθμο 

fastICA στον μικροελεγκτή ADuC7020.  Στην συνέχεια εξηγούμε αναλυτικά το 

πρόγραμμα καθώς και τις λειτουργίες των συναρτήσεων που το απαρτίζουν. 

Στην συνάρτηση main του τελικού προγράμματος ξεκινάμε με την αρχικοποίηση του 

ADC,  του Timer1 , του πίνακα Α και θέτουμε τη μάσκα διακοπών με την εντολή 

IRQEN = 0x80. Οι λειτουργιές των εντολών αυτών αναλύθηκαν λεπτομερώς στην 

προηγούμενη ενότητα. Στην συνέχεια αρχικοποιούμε τον DAC όπου με την εντολή 

DAC1CON = 0x13 θέτουμε σε κανονική λειτουργία τον DAC, το εύρος τάσης του 

από 0V έως AVDD και ανανέωση του  DAC με το ρολόι του πυρήνα (core clock). 

Με την εντολή while(1) το πρόγραμμα μπαίνει σε ατέρμονα βρόχο και περιμένει να 

γίνει “1” η μεταβλητή DataReady. Η τιμή της μεταβλητής αυτής καθορίζεται στην 

υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής και γίνεται “1” όταν ο πίνακας Α συμπληρωθεί, 

δηλαδή όταν έχουμε λάβει 200 τιμές των δειγματοληπτημένων σημάτων. Η 

λειτουργία της υπορουτίνας αυτής εξηγείται αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα.  

Όταν η μεταβλητή DataReady πάρει την τιμή “1”, αντιγράφουμε τον πίνακα Α σ’ 

έναν νέο πίνακα Χ με την συνάρτηση copyAtoX() και βρίσκουμε τον πίνακα 

συνδιακύμανσης του Χ με την covMatX(). Στην συνάρτηση αυτή υπολογίζεται 

αρχικά ο ανάστροφος του πίνακα Χ, οι μέσες τιμές των στηλών του και στη συνέχεια 

ο πίνακας συνδιακύμανσης  όπου κάθε στοιχείο του προκύπτει ως εξής: 

 

qjk= 
 

 
     

    xij -   j)(xik-   k) 

 
όπου N ο αριθμός των παρατηρήσεων , δηλαδή στην περίπτωση μας N=50.  

Στην συνέχεια με την τεχνική της ανάλυσης ιδιοτιμών (eigenvalue decomposition), η 

οποία εξηγείται στο 2
ο
 κεφάλαιο, βρίσκουμε τον ορθογωνικό  πίνακα των 

ιδιοδιανυσμάτων  Ε και τον  διαγώνιο πίνακα των ιδιοτιμών D. Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιείται στην συνάρτηση  eigenVal(). Τώρα πλέον μπορούμε να βρούμε και 

τον πίνακα λεύκανσης ο οποίος δίνεται από τον τύπο: 

 

whiteningMat = D
-1/2

 E
T
 

 

Ο υπολογισμός του πίνακα αυτού γίνεται στην συνάρτηση whiteningMat() αφού 

πρώτα υπολογίσαμε τον ανάστροφο του Ε με την Etranspose() και τον αντίστροφο 

της τετραγωνικής ρίζας του D  με τις Dsqrt() και  inverse(). Ο πίνακας λεύκανσης 

πολλαπλασιάζεται με τον πίνακα Χ, στην συνάρτηση whiteX() ώστε να πάρουμε τα 

λευκά σήματα μίξης. Αρχικοποιούμε τους πίνακες Ws και Β με την τιμή μηδέν. Ο Ws 

περιέχει τα διανύσματα βάρους w. Η λειτουργία του πίνακα Β είναι η εξής: αν 

θεωρήσουμε ότι οι παρατηρούμενες μεταβλητές είναι το διάνυσμα v = (v1,…,v4)
T
 και 

οι ανεξάρτητες συνιστώσες si το διάνυσμα s = (s1,…,s4)
T
  τότε: 

 

v= As  
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όπου Α ο πίνακας μίξης. Με την διαδικασία της λεύκανσης το διάνυσμα v 

μετασχηματίζεται σ’ ένα διάνυσμα  x όπου x=Mv τέτοιο ώστε τα xi να είναι 

ασυσχέτιστα μεταξύ τους και να έχουν μοναδιαία διασπορά. Έτσι μετά τον 

μετασχηματισμό έχουμε: 

 

x=Mv =MAs =Bs 

 

Ο Β λοιπόν είναι ένας ορθογωνικός πίνακας για τον οποίο ισχύει s =B
T
x. 

 

Ο αλγόριθμος ξεκινάει με την εντολή while (round<4), όπου η μεταβλητή round 

υποδεικνύει κάθε φορά την ανεξάρτητη συνιστώσα της οποίας το διάνυσμα βάρους 

υπολογίζεται. Με την συνάρτηση randw() παράγουμε ένα τυχαίο διάνυσμα βάρους w 

με τιμές στο διάστημα (0,1) και στην συνέχεια  το ορθογωνιοποιούμε σε σχέση με τα 

άλλα διανύσματα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σχέση   w = w - B * B
T
 * w όπου 

εκτελείται στην συνάρτηση wProject(). Σκοπός αυτού του βήματος είναι να 

αποσυσχετίσουμε τις εξόδους w1
T
x,…,w4

T
x  ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε φορά 

θα βρίσκουμε μια διαφορετική ανεξάρτητη συνιστώσα.  Κανονικοποιούμε το 

διάνυσμα w με την wNorm() και αρχικοποιούμε τα διανύσματα  wOld, wOld2 με την 

τιμή μηδέν. 

Με την εντολή while (i <= maxNumIterations + 1)  μπαίνουμε σ’ ένα βρόχο όπου 

αναζητούμε το διάνυσμα  wi το οποίο θα ικανοποιεί ένα κριτήριο σύγκλισης που θα 

εξηγήσουμε παρακάτω. Ορθογωνιοποιούμε πάλι το διάνυσμα w με την wProject() και  

το κανονικοποιούμε με την  wNorm(). Στην συνέχεια ελέγχουμε αν ξεπεράστηκε το 

μέγιστο πλήθος επαναλήψεων που θέλουμε να εκτελέσει ο αλγόριθμος για την 

αναζήτηση ενός διανύσματος w. Αν συμβεί αυτό αυξάνουμε την μεταβλητή 

numFailures η οποία αντιστοιχεί στο πλήθος αποτυχιών του αλγορίθμου, και αν αυτή 

ξεπεράσει ένα όριο που εμείς έχουμε θέσει, το failureLimit, τότε στην περίπτωση που 

είμαστε στον πρώτο γύρο (round=0) ο αλγόριθμος ξεκινά από την αρχή αλλιώς 

σταματάει τελείως. 

Με την συνάρτηση normPlusMin()  βρίσκουμε την κανονικοποίηση του διανύσματος 

w-wOld και του w+wOld, όπου  wOld είναι η τιμή του w που βρέθηκε στην 

προηγούμενη επανάληψη, και στο κριτήριο σύγκλισης που ακολουθεί ελέγχουμε αν η 

τιμή της είναι μικρότερη από την τιμή της μεταβλητής epsilon=0.0001. Αν 

ικανοποιείται το κριτήριο τότε αποθηκεύουμε το διάνυσμα βάρους w που έχει βρει ο 

αλγόριθμος στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα  Β με την συνάρτηση wstoreB(). Το 

αποθηκεύουμε επίσης και στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα Ws με την συνάρτηση 

wstoreWs()  αφού πρώτα το πολλαπλασιάσουμε με τον πίνακα λεύκανσης. 

Αν δεν ικανοποιείται το κριτήριο, ο αλγόριθμος συνεχίζει αντιγράφοντας το διάνυσμα  

wOld στο  wOld2  και το w στο  wOld με την συνάρτηση  copyw(). Στη συνέχεια 

εκτελείται το βασικό κομμάτι του αλγορίθμου με τη συνάρτηση findvec() που 

υλοποιεί τη σχέση: 

  

w = (X * ((X
Τ
 * w)

3
)) / numSamples - 3 * w 

 

όπου numSamples είναι ό αριθμός των δειγμάτων, δηλαδή πενήντα.  

Η σχέση αυτή προκύπτει από την χρήση της κύρτωσης ως μέτρο μη γκαουσιανισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζει  την κατεύθυνση στην οποία η κύρτωση της w
T
x 

αυξάνεται πιο έντονα  (αν η κύρτωση είναι θετική) ή μειώνεται πιο έντονα (αν η 

κύρτωση είναι αρνητική), βασισμένη στο διαθέσιμο δείγμα x(1), …, x(T) και 
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χρησιμοποιεί μία gradient  μέθοδο για την εύρεση ενός νέου διανύσματος w. Η  

κύρτωση εξηγείται αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο. 

Μετά την εκτέλεση της findvec(), κανονικοποιούμε πάλι το w και αυξάνουμε την 

μεταβλητή i που περιέχει τον αριθμό των επαναλήψεων του εσωτερικού βρόχου.  

Όταν ο αλγόριθμός βρει όλα τα διανύσματα βάρους, τα οποία έχουν αποθηκευτεί ως 

σειρές του πίνακα Ws, εκτελείται η συνάρτηση  icaSig() όπου πολλαπλασιάζεται ο 

πίνακας  Ws με τον X  και προστίθενται οι μέσες τιμές τις οποίες είχαμε αφαιρέσει 

αρχικά. Ο πίνακας icasig είναι αυτός που περιέχει τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Τέλος 

με την συνάρτηση DACout στέλνονται οι ανεξάρτητες συνιστώσες στον DAC. 
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#include <ADuC7026.H>               // ADuC7026 definitions 
 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
 
#define ctimer 326 
 
//*********************DHLWSH METAVLHTWN*********************// 
 
int A[4][50]; 
int X[4][50]; 
int pos=0,t=0; 
volatile int DataReady=0; 
const int DC=2048 ; 
 
float X_trans[50][4]; 
float covMat[4][4]; 
float xmean[4]; 
int obs=50; 
 
float evec[4][4]; 
float D[4][4]; 
float DsqInv[4][4]; 
float E_trans[4][4]; 
float whiteMat[4][4]; 
float whitesig[4][50]; 
float B[4][4]; 
float w[4]; 
float B_trans[4][4]; 
float  wOld[4],wOld2[4]; 
double nr_plus, nr_minus; 
float icasig[4][50]; 
float Dsq[4][4]; 
float  Ws[4][4]; 
 
 
// ********************DHLWSH SUNARTHSEWN**********************// 
 
void ADCpoweron(int); 
void initADC(void); 
void iniTimer(void); 
void initA(void); 
void initDAC(void); 
void copyAtoX(void); 
float detrm(float a[4][4],float k);  
void covMatA(void); 
void eigenVal(void); 
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void inverse(float inv[4][4]);  
void Dsqrt(void); 
void whiteningMat(void); 
void whiteA(void); 
void matInit( float pin[4][4]); 
void randw(void); 
void wProject(void); 
void wNorm(void); 
void vecInit(float vector[4]); 
void normPlusMin(void); 
void Etranspose(void); 
void wstoreB(int); 
void wstoreWs(int); 
void copyw(void); 
void findvec(void); 
void icaSig(void); 
void initicaSig(void); 
void DACout(void); 
void IRQ_Handler(void); 
 
 
//**************************MAIN*********************************// 
int main (void) { 
  
int  i;  
int  round; 
int failureLimit=5; 
int numFailures=0; 
double epsilon=0.0001;  
int maxNumIterations=1000; 
 
 
 
initADC(); 
 
IRQEN = 0x80;     
  
iniTimer(); 
  
initA(); 
 
initDAC(); 
  
 
 
  while(1)    
 { 
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 if(DataReady==1) 
   { 
    copyAtoX(); 
               covMatA();   
   
    eigenVal();   
    Dsqrt(); 
     inverse(Dsq);  
     Etranspose(); 
    
 
   whiteningMat(); 
   whiteA(); 
 
  matInit(B); 
  matInit(Ws); 
 
  round = 0; 
  numFailures = 0; 
 
  while (round < 4) 
  { 
       
    randw();     
              
    wProject(); 
    wNorm(); 
 
   
  vecInit(wOld); 
  vecInit(wOld2); 
        
    i = 1; 
        
   while (i <= maxNumIterations + 1) 
         { 
        
   wProject(); 
   wNorm(); 
 
           
  if (i == maxNumIterations + 1) 
     { 
             round--; 
             numFailures++; 
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          if (numFailures > failureLimit)     
         {                                     
              
               if (round == -1) 
                 { 
                   matInit(Ws);    
                  } 
             
            return 0; 
          }      
        break; 
      } 
       
         
 normPlusMin(); 
   
        if ((nr_minus < epsilon) || (nr_plus < epsilon))       
       { 
         numFailures = 0; 
 
         wstoreB(round);  
         wstoreWs(round); 
      
       break; 
      } 
 
  copyw(); 
    
  findvec();           
   wNorm(); 
 
     
     i++;   
    }   
  round++;   
}  
  
     if (Ws) 
     { 
     icaSig(); 
    } 
     else 
     {    
    initicaSig(); 
     }     
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  DACout();  
 
 DataReady=0; 
 
   } 
                    
 return 0 ; 
  } 
 
} 
 
 
 
 
// ********************SYNARTHSEIS********************************// 
 
void ADCpoweron(int time) 
{ 
 ADCCON = 0x20;        
 while (time >=0)        
             time--; 
} 
 
 
//***************************************************************// 
 void initADC(void) 
 { 
                ADCpoweron(20000);       
     ADCCP  = 0x00;      
    ADCCON = 0x6E1;      
        
    REFCON = 0x01 
              } 
  
 
//******************************************************************// 
  
void iniTimer(void) 
 { 
 T1LD = ctimer;      
 T1CON = 0xC4;      
 }   
  
 
  
//******************************************************************// 
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  void initA(void) 
 { 
              int i,j; 
    
               for (i=0;i<4;i++) 
                      for (j=0;j<50;j++) 
          A[i][j]=0; 
 }    
    
  
//*****************************************************************// 
  
 void initDAC(void) 
 { 
 
            DAC1CON = 0x13;            
             DAC1DAT = 0x08000000;   
 } 
 
 
//************************************************************// 
  
void copyAtoX(void) 
 { 
 int i,j; 
  for(i=0;i<4;i++) 
       for(j=0;j<50;j++) 
                    X[i][j]=A[i][j]; 
     
 } 
 
//******************************************************************// 
 
float detrm(float a[4][4],float k)  
{  
    float s=1,det=0,b[4][4];  
    int i,j,m,n,c;  
    if(k==1)  
    {  
        return(a[0][0]);  
    }  
    else 
    {  
        det=0;  
        for(c=0;c<k;c++)  
        {  
            m=0;  
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            n=0;  
            for(i=0;i<k;i++)  
            {  
                for(j=0;j<k;j++)  
                {  
                    b[i][j]=0;  
                    if(i!=0&&j!=c)  
                    {  
                        b[m][n]=a[i][j];  
                        if(n<(k-2))  
                        n++;  
                        else 
                        {  
                            n=0;  
                            m++;  
                        }  
                    }  
                }  
            }  
            det=det+s*(a[0][c]*detrm(b,k-1));  
            s=-1*s;  
        }  
    }  
    return(det);  
 }  
   
//***************************************************************// 
 void covMatA(void) 
{ 
int k,j,m,n; 
   
     for(k=0;k<4;k++) 
               for(j=0;j<4;j++) 
                  covMat[k][j]=0; 
 
 
    for(m=0;m<4;m++) 
      for(n=0;n<50;n++) 
       { 
       X_trans[n][m]= X[m][n];      
       } 
   
  for(k=0;k<4;k++) 
    xmean[k]=0; 
 
    for(m=0;m<4;m++) 
      { 
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       for(n=0;n<50;n++) 
        { 
         xmean[m]+=X_trans[n][m];              
         } 
        xmean[m]=xmean[m]/obs; 
      } 
 
 
 
for(k=0;k<4;k++) 
 { 
  for(j=0;j<4;j++) 
     { 
      for(n=0;n<50;n++) 
         { 
         covMat[j][k]+=(X_trans[n][j]-xmean[j])*(X_trans[n][k]-xmean[k]); 
         } 
      covMat[j][k]=covMat[j][k]/obs; 
       
     } 
  } 
   
} 
   
 
//******************************************************************// 
 
 
void eigenVal(void) 
{ 
 int  i, j, k, l, n, m, iter; 
             double scale, f, g, h, hh; 
 double  tst1, eps, p, r, el1, dl1, c, c2, c3, s, s2;  
 float d[4]={0,0,0,0}; 
 float e[4]={0,0,0,0}; 
     
  for (i = 0; i < 4 ; i++) 
     for (j = 0; j < 4; j++) 
       evec[i][j] = covMat[i][j]; 
 
 
  n = 4;  
 
  for (j = 0; j < n; j++) 
    d[j] = evec[n - 1][j]; 
 
  /* Householder reduction to tridiagonal form */ 
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  for (i = n - 1; i > 0; i--)  
  { 
    /* Scale to avoid under/overflow */ 
 
    scale = 0.0; 
    h = 0.0; 
 
    for (k = 0; k < i; k++) 
      scale += fabs (d[k]); 
 
    if (!scale) { 
      e[i] = d[i - 1]; 
      for (j = 0; j < i; j++) { 
 d[j] = evec[i - 1][j]; 
 evec[i][j] = 0.0; 
 evec[j][i] = 0.0; 
      } 
    } 
    else { 
      /* Generate Householder vector */ 
 
      for (k = 0; k < i; k++) { 
 d[k] /= scale; 
 h += d[k] * d[k]; 
      } 
      f = d[i - 1]; 
      g = sqrt (h); 
      if (f > 0) 
 g = -g; 
 
      e[i] = scale * g; 
      h = h - f * g; 
      d[i - 1] = f - g; 
      for (j = 0; j < i; j++) 
 e[j] = 0.0; 
 
      /* Apply similarity transformation to remaining columns */ 
 
      for (j = 0; j < i; j++) { 
 f = d[j]; 
 evec[j][i] = f; 
 g = e[j] + evec[j][j] * f; 
 for (k = j + 1; k <= i - 1; k++) { 
   g += evec[k][j] * d[k]; 
   e[k] += evec[k][j] * f; 
 } 
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 e[j] = g; 
      } 
      f = 0.0; 
      for (j = 0; j < i; j++) { 
 e[j] /= h; 
 f += e[j] * d[j]; 
      } 
      hh = f / (h + h); 
      for (j = 0; j < i; j++) 
 e[j] -= hh * d[j]; 
 
      for (j = 0; j < i; j++) { 
 f = d[j]; 
 g = e[j]; 
 for (k = j; k <= i - 1; k++) 
   evec[k][j] -= (f * e[k] + g * d[k]); 
 
 d[j] = evec[i - 1][j]; 
 evec[i][j] = 0.0; 
      } 
    } 
    d[i] = h; 
  } 
 
  /* Accumulate transformations */ 
 
  for (i = 0; i < n - 1; i++) { 
    evec[n - 1][i] = evec[i][i]; 
    evec[i][i] = 1.0; 
    h = d[i + 1]; 
    if (h != 0.0) { 
      for (k = 0; k <= i; k++) 
 d[k] = evec[k][i + 1] / h; 
 
      for (j = 0; j <= i; j++) { 
 g = 0.0; 
 for (k = 0; k <= i; k++) 
   g += evec[k][i + 1] * evec[k][j]; 
 
 for (k = 0; k <= i; k++) 
   evec[k][j] -= g * d[k]; 
 
      } 
    } 
 
    for (k = 0; k <= i; k++) 
      evec[k][i + 1] = 0.0; 
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  } 
  for (j = 0; j < n; j++) { 
    d[j] = evec[n - 1][j]; 
    evec[n - 1][j] = 0.0; 
  } 
  evec[n - 1][n - 1] = 1.0; 
  e[0] = 0.0; 
 
   
  n = 4; 
 
  for (i = 1; i < n; i++) 
    e[i - 1] = e[i]; 
 
  e[n - 1] = 0.0; 
 
  f = 0.0; 
  tst1 = 0.0; 
  eps = pow (2.0, -52.0); 
 
  for (l = 0; l < n; l++) { 
    /* Find small subdiagonal element */ 
 
    tst1 = 
     tst1 > fabs (d[l]) + fabs (e[l]) ? tst1 : fabs (d[l]) + fabs (e[l]); 
    m = l; 
 
    while (m < n) { 
      if (fabs (e[m]) <= eps * tst1) 
 break; 
 
      m++; 
    } 
 
    /*  
       If m == l, d[l] is an eigenvalue, 
       otherwise, iterate. */ 
      
 
    if (m > l) { 
      iter = 0; 
 
      do { 
 iter++;   /* (Could check iteration count here.) */ 
 
 /* Compute implicit shift */ 
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 g = d[l]; 
 p = (d[l + 1] - g) / (2.0 * e[l]); 
 r = sqrt (p * p + 1.); 
 if (p < 0) 
   r = -r; 
 
 d[l] = e[l] / (p + r); 
 d[l + 1] = e[l] * (p + r); 
 dl1 = d[l + 1]; 
 h = g - d[l]; 
 for (i = l + 2; i < n; i++) 
   d[i] -= h; 
 
 f = f + h; 
 
 /* Implicit QL transformation */ 
 
 p = d[m]; 
 c = 1.0; 
 c2 = c; 
 c3 = c; 
 el1 = e[l + 1]; 
 s = 0.0; 
 s2 = 0.0; 
 
 for (i = m - 1; i >= l; i--) { 
   c3 = c2; 
   c2 = c; 
   s2 = s; 
   g = c * e[i]; 
   h = c * p; 
   r = sqrt (p * p + e[i] * e[i]); 
   e[i + 1] = s * r; 
   s = e[i] / r; 
   c = p / r; 
   p = c * d[i] - s * g; 
   d[i + 1] = h + s * (c * g + s * d[i]); 
 
   /* Accumulate transformation */ 
 
   for (k = 0; k < n; k++) { 
     h = evec[k][i + 1]; 
     evec[k][i + 1] = s * evec[k][i] + c * h; 
     evec[k][i] = c * evec[k][i] - s * h; 
   } 
 } 
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 p = -s * s2 * c3 * el1 * e[l] / dl1; 
 e[l] = s * p; 
 d[l] = c * p; 
 
 /* Check for convergence */ 
 
      } while (fabs (e[l]) > eps * tst1); 
    } 
    d[l] = d[l] + f; 
    e[l] = 0.0; 
  } 
 
  /* Sort eigenvalues and corresponding vectors */ 
 
  for (i = 0; i < n - 1; i++) { 
    k = i; 
    p = d[i]; 
 
    for (j = i + 1; j < n; j++) 
      if (d[j] < p) { 
 k = j; 
 p = d[j]; 
      } 
    if (k != i) { 
      d[k] = d[i]; 
      d[i] = p; 
      for (j = 0; j < n; j++) { 
 p = evec[j][i]; 
 evec[j][i] = evec[j][k]; 
 evec[j][k] = p; 
     
for(i=0;i<4;i++) 
         for(j=0;j<4;j++) 
           D[i][j]=0; 
         
for(i=0;i<4;i++) 
  if (d[i]<0) d[i]=0; 
     
          for(m=0;m<4;m++) 
            D[m][m]= d[m];  
      } 
    } 
  }   
} 
 
 
// ****************************************************************// 



 

95 
 

 
 
   void inverse(float inv[4][4])  
    { 
  int f=4; 
  int q, p1, m, n, i, j; 
  float det; 
  float b[4][4], fac[4][4]; 
     
    det=detrm(inv,f);  
   
      
    for(q=0;q<f;q++)  
    {  
        for(p1=0;p1<f;p1++)  
        {  
            m=0;  
            n=0;  
            for(i=0;i<f;i++)  
            {  
                for(j=0;j<f;j++)  
                {  
                    b[i][j]=0;  
                    if(i!=q&&j!=p1)  
                    {  
                        b[m][n]=inv[i][j];  
                        if(n<(f-2))  
                        n++;  
                        else 
                        {  
                            n=0;  
                            m++;  
                        }  
                    }  
                }  
            }  
            fac[q][p1]=pow(-1,q+p1)*detrm(b,f-1);  
        }  
    } 
     
    
    
    for(i=0;i<f;i++)  
    {  
        for(j=0;j<f;j++)  
        {  
            b[i][j]=fac[j][i];  



 

96 
 

        }  
    }  
    det=detrm(inv,f);  
    DsqInv[i][j]=0;  
    for(i=0;i<f;i++)  
    {  
        for(j=0;j<f;j++)  
        {  
             DsqInv[i][j]=b[i][j]/det;  
        }  
    }  
    
 }  
 
// ***********************************************************// 
  
void Dsqrt(void) 
{  
  int m;  
   for(m=0;m<4;m++) 
         Dsq[m][m]= sqrt (D[m][m]);  
} 
 
 
//******************************************************************// 
  
 
void whiteningMat(void) 
{ 
int k,j,n; 
     
   for(k=0;k<4;k++) 
     for(j=0;j<4;j++) 
       whiteMat[k][j]=0;   
 
     
  for(k=0;k<4;k++) 
    for(j=0;j<4;j++) 
      for(n=0;n<4;n++) 
       whiteMat[k][j] += DsqInv[k][n]* E_trans[n][j];  
    
} 
 
//****************************************************************// 
 
void whiteA(void) 
{ 
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 int j,k,n; 
  
 for(k=0;k<4;k++) 
   for(j=0;j<4;j++) 
      for(n=0;n<4;n++) 
        whitesig[k][j] += whiteMat[k][n]* X[n][j];  
}  
 
 
//******************************************************************// 
 
void matInit( float pin[4][4]) 
 { 
 int i,j; 
     
  for(i=0;i<4;i++) 
    for(j=0;j<4;j++) 
                 pin[i][j]=0; 
  
     }   
 
//***************************************************************// 
    
void randw() 
{ 
               int j; 
 double c; 
               for(j=0;j<4;j++)  
              { 
               c=(float)rand()/(float)RAND_MAX; 
                w[j]=c; 
              }  
}   
        
//******************************************************************// 
  
  void wProject(void) 
 { 
  int j,k,m,n; 
 float wt1[4]={0,0,0,0}; 
         float wt2[4]={0,0,0,0}; 
      
      
for(m=0;m<4;m++) 
         for(n=0;n<4;n++) 
           B_trans[n][m]= B[m][n]; 
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        for(j=0;j<4;j++) 
           for(k=0;k<4;k++) 
              wt1[j]+=B_trans[j][k]*w[k];  
       
      for(j=0;j<4;j++) 
        for(k=0;k<4;k++) 
          wt2[j]+=B[j][k]*wt1[k];      
 
 
       for(m=0;m<4;m++) 
           w[m]=w[m]-wt2[m];   
 
  } 
 
 
//***********************************************************// 
   
void wNorm(void) 
{ 
 double nr=0; 
 int k; 
      
           for (k = 0; k < 4; k++) 
              nr+= pow (fabs (w[k]), 2); 
      
         nr=pow (nr, 1.0 / 2.0); 
 
          for (k = 0; k < 4; k++) 
              w[k]=w[k]/nr; 
      
 } 
 
//******************************************************************// 
 
void vecInit(float vector[4]) 
{ 
int m; 
  
   for(m=0;m<4;m++) 
    vector[m]=0;  
} 
 
//******************************************************************// 
 
void normPlusMin(void) 
 {  
 int l; 
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 float  w_minus_wOld[4], w_plus_wOld[4]; 
     
        nr_plus=0; 
        nr_minus=0; 
 
          for (l = 0; l < 4; l++) 
               { 
              w_minus_wOld[l]=w[l]-wOld[l]; 
              w_plus_wOld[l]=w[l]+wOld[l]; 
               } 
 
          for (l = 0; l < 4; l++) 
               { 
              nr_plus += pow (fabs (w_plus_wOld[l]), 2); 
              nr_minus+= pow (fabs (w_minus_wOld[l]), 2); 
               } 
 
           nr_plus=pow (nr_plus, 1.0 / 2.0); 
           nr_minus=pow (nr_minus, 1.0 / 2.0); 
          } 
 
//******************************************************************// 
     
void Etranspose(void) 
{ 
 int m,n; 
      
 for(m=0;m<4;m++) 
         for(n=0;n<4;n++) 
           E_trans[n][m]= evec[m][n];   
} 
         
     
//******************************************************************//
     
 
void wstoreB(int rnd) 
  { 
  int k; 
       
 for(k=0;k<4;k++) 
                B[k][rnd]=w[k];   
       } 
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//******************************************************************//
      
      
 void wstoreWs(int rnd) 
 { 
     int k,l; 
       
           for(l=0;l<4;l++) 
              for(k=0;k<4;k++) 
                 Ws[rnd][l]+= w[k] * whiteMat[k][l];    
 
         }       
       
//******************************************************************// 
      
void copyw(void) 
       { 
 int k; 
      
 for(k=0;k<4;k++) 
         { 
          wOld2[k]=wOld[k]; 
          wOld[k]=w[k]; 
         } 
 }      
      
//************************************************************// 
 
 void findvec(void) 
{ 
 int m,n,j,k; 
float wt3[50],wt4[50]; 
float wt5[4]={0,0,0,0}; 
float whitesigTrans[50][4]; 
for(n=0;n<50;n++) 
             wt3[n]=wt4[n]=0; 
     
       for(m=0;m<4;m++) 
          for(n=0;n<50;n++) 
            whitesigTrans[n][m]= whitesig[m][n];      
           
 
     
 
for(j=0;j<50;j++) 
          for(k=0;k<4;k++) 
            wt3[j]+=whitesigTrans[j][k]*w[k];    
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           for(n=0;n<50;n++) 
              wt4[n]=pow(wt3[n],3);       
 
       for(m=0;m<4;m++) 
         { 
          for(n=0;n<50;n++) 
            { 
               wt5[m]+=whitesig[m][n]*wt4[m];   
              } 
  
              wt5[m]= wt5[m]/50; 
           } 
 
for(k=0;k<4;k++) 
              w[k]=wt5[k]-3*w[k];            
         } 
     
//***********************************************************// 
 
      
void icaSig(void) 
{ 
 int k,j,m; 
 float temp1[4]={0,0,0,0}; 
 float temp2[4][50]; 
             float mixedmean[4]={DC,DC,DC,DC}; 
    
    
     for (k=0;k<4;k++) 
       for(j=0;j<4;j++) 
        temp1[k]+=Ws[k][j]*mixedmean[j]; 
         
          for (k=0;k<4;k++) 
            for(j=0;j<50;j++) 
                 temp2[k][j]=0; 
    
 
 
for(k=0;k<4;k++) 
           { 
                   for(m=0;m<50;m++) 
                       { 
                            for(j=0;j<4;j++) 
                              temp2[k][m]+= Ws[k][j]*X[j][m]; 
                       } 
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                    icasig[k][m]= temp2[k][m]+temp1[k]; 
           } 
      
    }   
      
      
//**********************************************************// 
    
 void initicaSig(void) 
 { 
      int k,m; 
     
        for(k=0;k<4;k++) 
         for(m=0;m<50;m++) 
             icasig[k][m]=0;   
   }     
        
     
//*****************************************************************// 
 
void DACout(void)  
 { 
 int i,j; 
 for(j=0;j<4;j++) 
         for(i=0;i<50;i++) 
          DAC1DAT = ((int)icasig[j][i] << 16);   
      
 } 
  
//**************************************************************// 
 
void IRQ_Handler (void) { 
  
        
   
 
switch(ADCCP){ 
 
  case 0:{ 
          ADCCP=0x01; 
    A[0][pos]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
    } 
      break; 
 case 1:{ 
          ADCCP=0x02; 
    A[1][pos]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
    } 
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     break; 
          case 2:{ 
          ADCCP=0x03; 
    A[2][pos]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
    } 
     break; 
 case 3:{ 
          ADCCP=0x00; 
    A[3][pos++]=(ADCDAT >> 16)-DC; 
     if ( pos == 50 ) pos = 0 ; 
    } 
     break; 
   } 
    if ( pos==0 ) 
    DataReady=1; 
 return ; 
 
} 
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