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Το θέμα της εργασίας είναι η αξιολόγηση αυτόματων μεθόδων διαχωρισμού ακουστικών 

βιοσημάτων τα οποία λαμβάνονται από συστοιχία πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σε 

χαμηλές συχνότητες. Η ιδιαιτερότητα του προβλήματος εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι 

πηγές ήχου έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλες πηγές μπορεί να θεωρηθεί ότι 

δίνουν συνεχές σήμα, όπως οι πνεύμονες και η καρδιά, ενώ άλλες ενεργοποιούνται σε 

αυθαίρετες χρονικές περιόδους, στομάχι, έντερα, ροχαλητό κτλ. δεν δημιουργούν πάντα 

ακουστικά συμβάντα. Επίσης ισχυρή είναι και η παρουσία θορύβου. Στόχος της 

διπλωματικής είναι να υλοποιήσει τις σημαντικότερες μεθόδους αυτόματου διαχωρισμού 

σημάτων, όπως PCA, ICA κτλ. και να αξιολογήσει την ικανότητά τους στον διαχωρισμό του 

σήματος ταυτόχρονων ακουστικών πηγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία θα αξιολογηθούν κάποιες αυτόματες μέθοδοι διαχωρισμού 

ακουστικών βιοσημάτων τα οποία λαμβάνονται από συστοιχία πιεζοηλεκτρικών 

αισθητήρων σε χαμηλές συχνότητες. Πιο συγκεκριμένα αρχικά θα  οριστεί το πρόβλημα το 

οποίο μας ζητείται να επιλύσουμε και θα γίνουν αναφορές στη διαδρομή των δύο 

σημαντικότερων μεθόδων διαχωρισμού , της PCA και της ICA. Εν συνεχεία θα γίνει 

αναφορά στα βιοσήματα  τόσο ως προς την προέλευση όσο και ως προς τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά τους , η γνώση των οποίων διευκολύνει κατά πολύ τόσο τη διαδικασία του 

διαχωρισμού όσο και την αξιολόγηση της τελευταίας. Σε επόμενο κεφάλαιο θα γίνει 

εκτενής αναφορά στους πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες και τον τρόπο με τον οποίο 

κωδικοποιούν τα βιοσήματα με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία τους. Στο μεγαλύτερο 

τμήμα της εργασίας αυτής ωστόσο θα αναλυθούν οι δύο τεχνικές διαχωρισμού , PCA και  

ICA και θα γίνει νύξη στους σημαντικότερους αλγορίθμους των παραπάνω (FastICA). Τέλος, 

θα γίνει εφαρμογή των μεθόδων αυτών τόσο σε τεχνητά  όσο και σε πραγματικά σήματα 

και ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα εξαχθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this diploma thesis some automatic acoustic bio-signal separation techniques are going to 

be evaluated. The signals used are taken from an array of piezoelectric sensors at low 

frequencies. To be more specific we are going to set the problem and make a brief report of 

the main historical facts about PCA and ICA. Furthermore, we are going to analyze both the 

origin and the most significant characteristics of bio-signals. This knowledge is going to 

provide us with a much easier separation procedure and a robust evaluation. Additionally 

not only piezoelectric sensors are going to be analyzed but also PCA and ICA will be resolved 

too. Main algorithms of both techniques will be mentioned. In conclusion those methods will 

be applied both on artificial and real data in order to draw some useful conclusions. 
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ΟΟΟΡΡΡΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΒΒΒΛΛΛΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ---ΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΡΡΡΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   

ΣΣΣΤΤΤΟΟΟΙΙΙΧΧΧΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο αρχικά θα γίνει παράθεση των σημαντικότερων ιστορικών 

στοιχείων της περιόδου εδραίωσης των τεχνικών της PCA και ICA και στη συνέχεια ορισμός 

του προβλήματος το οποίο καλούμαστε να επιλύσουμε στα πλαίσια της διπλωματικής 

αυτής εργασίας.   

1.1 Εισαγωγικά  

Στην εργασία αυτή λοιπόν θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με τις τεχνικές PCA και ICA για 

το διαχωρισμό των παρατηρούμενων σημάτων. Κάποια ιστορικά στοιχεία για τις τεχνικές 

αυτές παρατίθενται ακόλουθα. 

Η τεχνική ICA εισήχθει στης αρχές της δεκαετίας του 80 από τους J. H´erault, C. Jutten, and 

B. Ans.  Το πρόβλημα εμφανίστηκε το 1982 στην περιοχή της νευροψυχολογίας. Πιο 

συγκεκριμένα σε ένα απλουστευμένο μοντέλο κωδικοποίησης της κίνησης κατά τη 

σύσπαση των μυών , οι έξοδοι              ήταν δύο τύποι αισθητήριων σημάτων που 

μετρούσαν την σύσπαση των μυών και τα              ήταν η γωνιακή θέση και η ταχύτητα 
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των κινούμενων μελών αντίστοιχα. Έτσι ήταν λογικό να γίνει η υπόθεση ότι το μοντέλο της 

ICA βρίσκεται κάπου μεταξύ των σημάτων αυτών. Το νευρικό μας σύστημα , επιπρόσθετα , 

είναι σε θέση να εξάγει τη θέση και την ταχύτητα              μέσα από τις μετρούμενες 

αποκρίσεις των             . Ένας τρόπος επίτευξης του παραπάνω είναι χρησιμοποιώντας 

την μη γραμμική αρχή αποσυσχέτισης σε ένα απλό νευρωνικό δίκτυο. Οι H´erault και Jutten 

πρότειναν ένα συγκεκριμένο κύκλωμα ανάδρασης για την επίλυση του προβλήματος. 

Παρόλα αυτά  στη δεκαετία του 80 , η  ICA ήταν στην πλειονότητα  γνωστή μεταξύ Γάλλων 

ερευνητών , που δεν είχαν μεγάλη επιρροή παγκοσμίως. Οι λίγες παρουσιάσεις της ICA σε 

διεθνή συνέδρια νευρωνικών δικτύων στα μέσα της δεκαετίας του 80 χάθηκαν στον 

κατακλυσμό από το ενδιαφέρον για μεθόδους όπως η back-propagation , τα δίκτυα 

Hopfield, και ο αυτό οργανούμενος χάρτης του Kohonen (SOM) τα οποία ήταν ευρέως 

διαδεδομένα την εποχή εκείνη. Ένα άλλο σχετικό πεδίο ήταν και η φασματική ανάλυση 

ανώτερης τάξης , η οποία εμφανίστηκε το 1989. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν  και οι  

πρώτες πρώιμες εργασίες για την  ICA από τους J.F.Cardoso και P. Comon. Ο Cardoso 

χρησιμοποίησε αλγεβρικές μεθόδους , ιδιαίτερα ανώτερης τάξης τανυστές συσσώρευσης 

(στατιστικές) , που τελικά οδήγησαν στην εξαγωγή του αλγορίθμου JADE. Η χρήση 

στατιστικών τέταρτης τάξης είχε προταθεί νωρίτερα από τον J.L. Lacoume. 

 

Στο πεδίο της επεξεργασίας σήματος υπήρχαν από πιο πριν προσεγγίσεις στο πρόβήμα του 

¨τυφλου¨ διαχωρισμού σημάτων (blind signal deconvolution-BSD). Πιο συγκεκριμένα , τα 

αποτελέσματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά των πολυκαναλικό τυφλό διαχωρισμό 

έμοιαζαν κατά πολύ με τις  τεχνικές της ICA. 

 

Η δουλειά των επιστημόνων κατά τη δεκαετία του 80 επεκτάθηκε από τους A. Cichocki και 

R. Unbehauen. Οι τελευταίοι ήταν οι πρώτοι που πρότειναν έναν από τους πιο διάσημους 

αλγόριθμους της ICA. Οι  ίδιοι εισήγαγαν αργότερα και την προσέγγιση της ¨μη γραμμικής 

PCA¨. Ωστόσο μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90 η ICA δεν διαδόθηκε ιδιαίτερα. 

Κάποιοι αλγόριθμοι που δούλευαν κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια προτάθηκαν , αλλά η 

εξάπλωση της ήρθε όταν οι τελευταίοι συνδέθηκαν με κριτήρια στατιστικής 

βελτιστοποίησης. 

 

Η ICA έτυχε μεγάλης αναγνώρισης μετά τη δημοσίευση της προσέγγισης των A.J.Bell and 

T.J. Sejnowski που στηρίχθηκε στην αρχή infomax στα μέσα του 90. Η προσέγγιση αυτή 

βελτιώθηκε αργότερα από  τον S.I. Amari και τους συνεργάτες του με τη χρήση της φυσικής 

βάθμωσης και της θεμελιώδους σύνδεσής της με την εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας , 

όπως και του αλγορίθμου Cichocki-Unbehauen. Κάποια χρόνια αργότερα , οι ίδιοι 

παρουσίασαν τον fixed-point ή Fast-ICA αλγόριθμο ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε 

προβλήματα μεγάλης διάστασης λόγω της υπολογιστικής του αποδοτικότητας. 

 

Από τα μέσα του 90 και μετά ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας 

αφιερώθηκε στην ICA. Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την ICA έγινε στη Γαλλία  τον 

Ιανουάριο του 1999 και το δεύτερο ακολούθησε στη Φιλανδία τον Ιούνιο του 2000. Και τα 

δύο συγκέντρωσαν περισσότερους από 100 ερευνητές που ασχολήθηκαν με την ICA και το 
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BSD και συνέβαλαν στο να γίνει ο μετασχηματισμός της ICA ένα εδραιωμένο και ώριμο 

πεδίο έρευνας. 

 

Από την άλλη η τεχνική της PCA (Principal Component Analysis) και ο κοντινός του 

μετασχηματισμός Karhunen-Loeve ή αλλιώς ο μετασχηματισμός Hotelling είναι κλασσικές 

τεχνικές στατιστικής ανάλυσης δεδομένων , εξαγωγής χαρακτηριστικών και συμπίεσης 

δεδομένων , βασισμένες στην αρχική δουλειά του Pearson. Λαμβάνοντας λοιπόν ένα σετ 

πολυμετάβλητων μετρήσεων στόχος είναι η εύρεση ενός μικρότερου σετ μεταβλητών με το 

μικρότερο πλεονασμό , που να αποτελεί μια καλή προσέγγιση του αρχικού. Ο στόχος είναι 

παρόμοιος με αυτόν της ICA. Ωστόσο στην PCA ο πλεονασμός μετράται μέσω των 

συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων των δεδομένων ενώ στην ICA δίνεται μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ανεξαρτησία μεταξύ των δεδομένων  παρά στην μείωση των μεταβλητών. 

Χρησιμοποιώντας μόνο τις συσχετίσεις όπως και στην PCA έχει το πλεονέκτημα ότι η 

ανάλυση μπορεί να στηριχθεί σε στατιστικές δεύτερης τάξης μόνο. Η PCA  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί , όπως και συνήθως συμβαίνει , σαν προπαρασκευαστικό βήμα για την ICA. 

 

 

 

1.2 Ορισμός προβλήματος 
 

Κύριος στόχος της εργασίας , όπως έχει αναφερθεί , είναι ο διαχωρισμός ακουστικών 

βιοσημάτων. Για να κάνουμε πιο απτό το πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε προχωράμε 

στην μαθηματικοποίησή του. Υποθέτουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα       είναι ένα σύνολο 

μεταβλητών που έχουν παρατηρηθεί μαζί , με          ο αριθμός των μεταβλητών και 

        το σύνολο των υλοποιήσεων που έχουμε μετρήσει. Στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων χρησιμοποιούνται γραμμικές συναρτήσεις για την αναπαράσταση της μίξης 

των σημάτων , για λόγους απλούστευσης. Έτσι κάθε δομικό στοιχείο     εκφράζεται σαν 

γραμμικός συνδυασμός των παρατηρούμενων μεταβλητών  

 

            

 

             

 

Όπου          ,            και     συντελεστές βάρους 

 

Η ίδια σχέση μπορεί να γραφεί και σε μορφή πινάκων ως 

 

 

     

     

 
     

    

     
     

 
     

          

 

Στην ουσία λοιπόν θέλουμε να υπολογίσουμε τον πίνακα που περιέχει τους συντελεστές 

βάρους   γνωρίζοντας μόνο τα σήματα που τα μετρήσαμε       μέσω των αισθητήρων 

(πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες). Υποθέτουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικοί αισθητήρες 
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και καθένας από αυτούς καταγράφει μια μίξη των σημάτων των πηγών με ελαφρώς 

διαφορετικά βάρη (Εικόνα 1.1). 

 

 

 

 
Εικόνα 1.1: Γενική απεικόνιση του προβλήματος- Μίξη και διαχωρισμός 

 

 

Έστω ένα παράδειγμα στο οποίο έχω τρία σήματα πηγών και τρία παρατηρούμενα σήματα 

(   ,    ). Ορίζουμε ως                   τα μετρούμενα σήματα και ως 

                  τα σήματα των πηγών. Μπορούμε να εκφράσουμε λοιπόν τα σήματα 

που μετράμε ως γραμμικές συναρτήσεις των σημάτων των πηγών, όπως δίνεται από τις 

ακόλουθες εξισώσεις (1.3,1.4,1.5). 

 

                                            

 

                                            

 

                                             

 

Όπου     είναι οι συντελεστές μίξης και είναι σταθερές και άγνωστες , αφού η ακριβής  

γνώση του φυσικού συστήματος μίξης είναι στην πράξη αδύνατο. Έτσι ελλείψη 

πληροφορίας θέλουμε να κάνουμε στην ουσία τυφλό διαχωρισμό πηγών (BSS). Μια 

απεικόνιση μετρούμενων σημάτων παρατίθεται ακόλουθα (Εικόνα 1.2) 
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Εικόνα 1.2: Μετρούμενα σήματα από αισθητήρες - Μίξεις σημάτων 

 

 

Για την εξασφάλιση της αντιστρεψιμότητας της μήτρας βάρους   υποθέτουμε ότι οι 

συντελεστές μίξης είναι αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους (αποφεύγω το μηδενισμό της 

ορίζουσας της μήτρας). Κατά συνέπεια τα σήματα των πηγών προκύπτουν από τις 

ακόλουθες εξισώσεις (που δίνονται από της παραπάνω πολλαπλασιάζοντας την αντίστροφη 

μήτρα της  ) (Σχέσεις 1.6-1.8). 

 

 

                                           

 

                                           

 

                                           

 

 

Σε πραγματικές εφαρμογές οι συνιστώσες γενικά δεν είναι ανεξάρτητες , αλλά μπορούμε να 

υπολογίσουμε συνιστώσες οι οποίες να είναι όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητες κάνοντας 

κατάλληλη επιλογή της μήτρας W. Εν γένει η ανεξαρτησία είναι πολύ πιο ισχυρή ιδιότητα 

από την ασυσχέτιση για αυτό και η ICA είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την PCA. 

 

 

Χαρακτηριστικές είναι οι απεικονίσεις των πραγματικών αρχικών σημάτων (Εικόνα 1.3) και 

των εκτιμήσεών τους (Εικόνα 1.4). 
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 Συμπερασματικά λοιπόν το κύριο πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε είναι 

η το δυνατόν καλύτερη εύρεση του πίνακα μίξης W , με απώτερο στόχο τη βέλτιστη 

εκτίμηση των αρχικών σημάτων από τις μίξεις που μετράμε μέσω των αισθητήρων.  
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22  
   

   

   

   

ΒΒΒΙΙΙΟΟΟΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   

Στην παρούσα εργασία τα σήματα τα οποία θέλουμε να διαχωρίσουμε δεν είναι 

οποιασδήποτε φύσεως , αλλά αναφέρονται σε βιολογικές εφαρμογές. Τα σήματα , λοιπόν , 

αυτά καλούνται βιοσήματα και τόσο ορισμός όσο και η προέλευση τους θα αναλυθούν 

ακολούθως. Ακόμα θα γίνει αναφορά στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών (φυσικά 

χαρακτηριστικά σημάτων) που θα αποτελέσουν και το πρώτο βήμα τόσο για τη σωστή 

εφαρμογή των αλγορίθμων όσο και για την αξιολόγηση του σωστού διαχωρισμού που θα 

επιτυγχάνεται την εκάστοτε φορά.    

 

2.1 Ορισµός βιοσήµατος 
 

Το βιολογικό σήµα (ή βιοσήµα) είναι χωρική, χρονική, ή χωροχρονική καταγραφή ενός 

βιολογικού γεγονότος όπως µια παλλόµενη καρδιά ή ένας συσπώµενος µυς. Η ηλεκτρική, 

χηµική, και µηχανική δραστηριότητα που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια αυτού του 

βιολογικού γεγονότος παράγει συχνά σήµατα που µπορούν να µετρηθούν και να 
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αναλυθούν. Τα βιολογικά σήµατα, εποµένως, περιέχουν τις πληροφορίες που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να εξηγήσουν τους φυσιολογικούς µηχανισµούς που υποκρύπτονται 

σε ένα συγκεκριµένο βιολογικό γεγονός ή ένα σύστηµα. Τα βιοσήµατα µπορούν να 

αποκτηθούν µε ποικίλους τρόπους, π.χ., από το στηθοσκόπιο που χρησιµοποιεί ο γιατρός 

ένα για να ακούσει τον ήχο της καρδιάς ενός ασθενή ή µε την χρήση των ιδιαίτερα 

σύνθετων και τεχνολογικά προηγµένων βιοϊατρικών οργάνων. 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν αρκεί απλά η απόκτηση ενός βιολογικού σήµατος. 

Πρέπει να αναλυθούν για να ανακτηθούν πιο σχετικές πληροφορίες απ’ αυτά. Οι βασικές 

µέθοδοι ανάλυσης σηµάτων, π.χ., ενίσχυσης, φιλτραρίσµατος, ψηφιοποίησης, 

επεξεργασίας, και αποθήκευσης, µπορούν να εφαρµοστούν σε πολλά βιολογικά σήµατα. 

Αυτές οι τεχνικές ολοκληρώνονται γενικά µε τη χρησιµοποίηση των ψηφιακών 

υπολογιστών. Επιπρόσθετα σε αυτές τις γνωστές διαδικασίες, έχουν αναπτυχθεί 

διαφορετικές ψηφιακές µέθοδοι για την ανάλυση των βιολογικών σηµάτων. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται ο υπολογισµός µέσου όρου σηµάτων, η ανάλυση κυµατιδίων, και οι 

τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης. 

   

2.2 Είδη βιοσηµάτων  

   

Τα βιοσήματα είναι πολλών διαφορετικών τύπων. Ακόλουθα περιγράφονται  οι κυριότεροι 

τρόποι καταγραφής τους. 

   

Βιοηλεκτρικά σήµατα 
 

Τα κύτταρα των νεύρων και των µυών παράγουν βιοηλεκτρικά σήµατα που είναι τα 

αποτελέσµατα των ηλεκτροχηµικών µεταβολών εντός των κυττάρων και µεταξύ αυτών. Εάν 

ένα κύτταρο νεύρου ή µυός υποκινείται από ένα ερέθισµα που είναι αρκετά ισχυρό να 

φθάσει ένα απαραίτητο κατώφλι, το κύτταρο θα παραγάγει ένα δυναµικό δράσης. Η 

πλήρης δυναµικότητα δράσης, που αντιπροσωπεύει τη ροή των ιόντων στην κυτταρική 

µεµβράνη, µπορεί να µετρηθεί µε τη χρησιµοποίηση των διακυτταρικών ηλεκτροδίων. Η 

δυναµικότητα δράσης που παράγεται από ένα διηγερµένο κύτταρο µπορεί να µεταδοθεί 

από το ένα κύτταρο στα παρακείµενα κύτταρα. Όταν πολλά κύτταρα διεγείρονται, 

παράγεται ένα ηλεκτρικό πεδίο και διαδίδει το σήµα µέσω του βιολογικού µέσου. Οι 

αλλαγές στο ενδοκυτταρικό δυναµικό µπορούν να µετρηθούν στην επιφάνεια του οργάνου 

ή του οργανισµού µε τη χρήση ηλεκτροδίων επιφανείας. 

 

Το ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ), το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ), και το 

ηλεκτροµυογράφηµα (ΗΜΓ) είναι παραδείγµατα αυτού του φαινοµένου. 
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Βιοµαγνητικά σήµατα 
 

∆ιαφορετικά όργανα, συµπεριλαµβανοµένης της καρδιάς, του εγκεφάλου, και των 

πνευµόνων, παράγουν µαγνητικά πεδία που είναι αδύνατα έναντι άλλων γεγονότων όπως 

οι ηλεκτρικές µεταβολές που εµφανίζονται σε αυτά. Βιοµαγνητισµός είναι η µέτρηση των 

µαγνητικών σηµάτων που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη φυσιολογική δραστηριότητα. Τα 

βιοµαγνητικά σήµατα λοιπόν µπορούν να παρέχουν πολύτιµες πρόσθετες πληροφορίες 

που συνήθως δεν περιλαµβάνονται στα βιοηλεκτρικά σήµατα. Ακόμα, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για την ενδοκυτταρική 

δραστηριότητα. 

 

Βιοχηµικά σήµατα 

   

Τα βιοχηµικά σήµατα περιέχουν πληροφορίες για τα επίπεδα και τις µεταβολές των 

διαφόρων χηµικών ουσιών στο σώµα. Για παράδειγμα , η συγκέντρωση των διαφόρων 

ιόντων, όπως το ασβέστιο και το κάλιο, στα κύτταρα µπορεί να µετρηθεί και να 

καταγραφεί, όπως µπορούν και οι αλλαγές στις µερικές πιέσεις του οξυγόνου και του 

διοξειδίου του άνθρακα στο αναπνευστικό σύστηµα ή το αίµα. Όλα αυτά αποτελούν 

βιοχηµικά σήµατα. Τα βιοχηµικά σήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ποικίλους 

λόγους, όπως ο καθορισµός των επιπέδων γλυκόζης, λακτάσης και µεταβολιτών και η 

παροχή πληροφοριών για τη λειτουργία των διαφόρων φυσιολογικών συστηµάτων. 

 

Εµβιοµηχανικά σήµατα 

   

Οι µηχανικές λειτουργίες των βιολογικών συστηµάτων, που περιλαµβάνουν κίνηση, 

µετατόπιση, ένταση, δύναµη, πίεση, και ροή, παράγουν επίσης βιοσήµατα. Η πίεση αίµατος 

,για παράδειγμα, είναι µια µέτρηση της δύναµης που το αίµα ασκεί στα τοιχώµατα των 

αγγείων. Οι αλλαγές στην πίεση αίµατος µπορούν να καταγραφούν σαν µια 

κυµµατοµορφή. Έτσι η ανοδική διαδροµή της κυµµατοµορφής αντιπροσωπεύει τη συστολή 

των κοιλιών της καρδιάς όπως το αίµα εξωθείται από την καρδιά στο σώµα και η πίεση 

αίµατος αυξάνει στη συστολική πίεση, τη µέγιστη πίεση αίµατος. Αντίστοιχα καθοδική 

διαδρομή της κυματομορφής αντιπροσωπέυει την κοιλιακή χαλάρωση , καθώς η πίεση 

αίµατος παρουσιάζει πτώση στην ελάχιστη τιµή που καλείται διαστολική πίεση. 

 

Βιοακουστικά σήµατα 

   

Τα βιοακουστικά σήµατα είναι ένα πρόσθετο υποσύνολο των βιοµηχανικών σηµάτων που 

περιλαµβάνουν κλινηση. Πολλά βιολογικά γεγονότα παράγουν ακουστικό θόρυβο. Για 

παράδειγµα, η ροή του αίµατος µέσω των βαλβίδων στην καρδιά έχει έναν διακριτικό ήχο. 

Οι µετρήσεις του βιοακουστικού σήµατος µιας καρδιακής βαλβίδας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν στη διαπίστωση της σωστής ή µη λειτουργίας. Το 

αναπνευστικό σύστηµα, οι αρθρώσεις, και οι µύες παράγουν επίσης βιοακουστικά σήµατα 

που διαδίδονται µέσω του βιολογικού µέσου και µπορούν συχνά να µετρηθούν στην 
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επιφάνεια του δέρµατος µε τη χρησιµοποίηση των ακουστικών µετατροπέων όπως τα 

µικρόφωνα και τα επιταχύµετρα. 

 

Βιοοπτικά σήµατα 
 

Τα βιοοπτικά σήµατα παράγονται από τις οπτικές ιδιότητες των βιολογικών συστηµάτων. 

Τα βιοοπτικά σήµατα µπορούν να εµφανιστούν φυσικά είτε , σε µερικές περιπτώσεις, 

µπορούν να προκληθούν χρησιµοποιώντας µια βιοϊατρική τεχνική. Παραδείγµατος χάριν, οι 

πληροφορίες για την υγεία ενός εµβρύου µπορούν να ληφθούν µε τη µέτρηση των 

χαρακτηριστικών φθορισµού του αµνιακού υγρού. Η εκτίµηση της καρδιακής παροχής 

µπορεί να γίνει µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου διαλύσεων χρωστικών ουσιών που 

περιλαµβάνει τον έλεγχο της συγκέντρωσης µιας χρωστικής ουσίας όπως επανακυκλοφορεί 

µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2.1) παρουσιάζονται µερικά από τα πιο κοινά 

βιολογικά σήµατα µε κάποια από τα χαρακτηριστικά τους. 

 

 
Πίνακας 2.1: Κοινά βιολογικά σήματα κα χαρακτηριστικά αυτών 
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2.3 Φυσικά χαρακτηριστικά βιοσημάτων 
 

 

Με σκοπό τον σωστό διαχωρισμό των σημάτων είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τα βασικά 

ιατρικά δεδομένα που μας απασχολούν. Τα βιοιατρικά συστήματα που καθιστούν 

παρατηρήσιμα στον άνθρωπο τους ήχους της καρδιάς και των πνευμόνων δεν έχουν 

αλλάξει ριζικά από την εφεύρεση του στηθοσκοπίου. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη 

απεικόνιση που παρουσιάζει τη λήψη σημάτων με τη χρήση του τελευταίου (Εικόνα 2.1). Οι 

ήχοι αυτοί μπορούν να ερμηνευθούν από τους γιατρούς , ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την κατάσταση του ασθενούς. 

 

 

 
Εικόνα 2.1: Λήψη σημάτων από διάφορα όργανα με τη χρήση στηθοσκοπίου  

 

 

      

Ένας κανονικός καρδιακός ρυθμός μπορεί να  ηχογραφηθεί από έναν αισθητήρα με 

παράλληλο κράτημα της αναπνοής. Ο καρδιακός ρυθμός είναι κοντά στα 0.9 Hz , ενώ ο 

ρυθμός της αναπνοής είναι κοντά στα 0.2 Hz. Είναι εμφανές λοιπόν ότι οι συνιστώσες στο 

πεδίο της συχνότητας της καρδιάς και της αναπνοής είναι επικαλυπτόμενες. Το ίδιο όμως 

ενδέχεται να συμβαίνει και χρονικά , να υπάρχει δηλαδή επικάλυψη των πλατών τους , κάτι 

που καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το διαχωρισμό τους.    
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Εικόνα 2.2: Ηχογραφήσεις χωρίς ροχαλητό 

 

 

 

Σε διάστημα τριών περιόδων αναπνοής βλέπουμε στην εικόνα που παρατίθεται παραπάνω 

(Εικόνα 2.2 (a)) ότι έχουμε 8 περιόδους καρδιακού ρυθμού που είναι ένας λόγος 4:1. 

Μετρώντας τις κορυφές της αναπνοής βλέπουμε ότι έχουμε 32 κορυφές σε διάστημα 2 

λεπτών , δηλαδή συχνότητα αναπνοής  περίπου 0.27 και κάθε περίοδος αντιστοιχεί κατά 

μέσο όρο σε 7500 δείγματα. Παρατηρούμε ότι το σήμα της καρδιάς είναι χαμηλότερης 

έντασης από της αναπνοής κι έτσι επικαλύπτεται από το τελευταίο. 
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Εικόνα 2.3: Ηχογραφήσεις με ροχαλητό 

 

 

 

Ακόμη είναι εμφανές ότι το ροχαλητό έπεται της εκπνοής και επίσης επιβραδύνει τη 

συχνότητα της αναπνοής. (Εικόνες 2.3) Η περίοδος της αναπνοής αποτελεί το ελάχιστο 

παράθυρο στασιμότητας για τα δεδομένα μας αφού το ροχαλητό αν και δεν εμφανίζεται σε 

κάθε εισπνοή , εμφανίζεται σε συγκεκριμένο σημείο του κύκλου αναπνοής. 

 

Παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ ροχαλητού και αναπνευστικών διαταραχών είναι γνωστές 

στην ιατρική κοινότητα , η αναγνώριση του ροχαλητού είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει 

επιλυθεί πλήρως. Είναι συνεπώς μεγάλη η ανάγκη για ανάπτυξη συστήματος μη 

επεμβατικού και αξιόπιστου για την αναγνώρισή του. 

 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της φράξης του ανώτερου αεραγωγού οδηγεί σε 

επανειλημμένες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου και συμβάλει σε 

μειωμένα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Η διαταραχή αυτή μπορεί να υπάρχει μακροχρόνια 

χωρίς να αναγνωρίζεται μειώνει όμως την ποιότητα ζωής του ασθενή αφού συμβάλει σε 

αυξημένη κούραση κατά τη διάρκεια της μέρας. Παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε 

υπέρβαρους ανθρώπους ενώ οι διακοπές διαρκούν συνήθως 20-40 sec. 
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Ένας ασθενής ο οποίος πάσχει από φράξη του ανώτερου αεραγωγού κατά τη διάρκεια του 

ύπνου του παρουσιάζει την ακόλουθη μορφή ροχαλητού (Εικόνα 2.4). 

 

 

Συσχετίσεις ήχων του ανθρώπινου σώματος 
 

Είναι προφανές από τα δεδομένα ότι οι ήχοι της καρδιάς , της αναπνοής και του ροχαλητού 

δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους (Εικόνα 2.5). Αυτό συνεπάγεται ότι οι ανεξάρτητες 

συνιστώσες που επιθυμούμε να εκτιμήσουμε δεν είναι τελικά ανεξάρτητες!! 

 

 
Εικόνα 2.5: Συσχετίσεις μεταξύ των ήχων της καρδιάς , των πνευμόνων και του ροχαλητού 

 

Η βασικότερη σχέση μεταξύ καρδιακού ήχου και ήχου αναπνοής είναι η πίεση που ασκούν 

οι πνεύμονες λόγω αλλαγής του όγκου τους κατά την  εισπνοή εκπνοή στην καρδιά και τα 

γύρω όργανα. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι η θέση της καρδιάς είναι στην 

αριστερή πλευρά του ανθρώπινου σώματος. Λόγω της εσωτερικής διάταξης των οργάνων 

Εικόνα 2.4: Απεικόνιση μορφής ροχαλητού ατόμου που πάσχει από φράξη 
ανώτερου αεραγωγού 
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στο ανθρώπινο σώμα και τον τρόπο που οι ήχοι μεταδίδονται μέσα που αυτό τα μέγιστα 

ισχύος παρατηρούνται σε διαφορετικά σημεία. Λόγω της μη συμμετρικής κατασκευής του 

ανθρώπινου σώματος αλλά και τη διάδοση των σημάτων άλλοτε μέσω αεραγωγών και 

άλλοτε μέσω οργάνων είναι μη ομοιογενείς και εξαρτάται από τη συχνότητα του κάθε 

σήματος. Η κατανόηση της φύσης του κάθε βιοσήματος είναι βασική για την ερμηνεία του 

και για τη βελτιστοποίηση των τρόπων ηχογράφησής του. 

 

 

 Με την ανάλυση λοιπόν της φύσης και των χαρακτηριστικών των βιοσημάτων 

παρατηρήθηκε η ανάγκη για σωστό διαχωρισμό με στόχο τη διάγνωση ασθενειών. 

Παράλληλα αναλύθηκαν όλα τα κύρια σημεία των σημάτων που βοήθησαν την 

ανάπτυξη κατάλληλων μέσων για την όσο το δυνατόν καλύτερη ηχογράφησή του. 

Σε αυτά ανήκουν οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες που αναλύονται εκτενώς στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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33  
   

   

   

   

   

   

ΠΠΠΙΙΙΕΕΕΖΖΖΟΟΟΗΗΗΛΛΛΕΕΕΚΚΚΤΤΤΡΡΡΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙ   ΑΑΑΙΙΙΣΣΣΘΘΘΗΗΗΤΤΤΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣ   

Για την μέτρηση των ακουστικών σημάτων απαιτούνται αισθητήρες που να έχουν την 
ικανότητα να μετατρέπουν πολύ μικρές επιφανειακές παραμορφώσεις ( της τάξης των 
πικομέτρων ) σε ηλεκτρικά σήματα τα οποία μπορούν να ενισχυθούν και να καταγραφούν. 
Ο πιο συνηθισμένος τύπος αισθητήρων για τέτοιες εφαρμογές που αναλύεται στο παρόν 
κεφάλαιο  και βασίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο είναι οι πιεζοηλεκτρικοί 
αισθητήρες.  
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3.1 Γενικά στοιχεία 
 
Οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες είναι μία συσκευή και μέθοδος για την ανίχνευση και την 
καταγραφή του ροχαλητού του ασθενούς. Η συσκευή τοποθετείται κάτω από το στρώμα 
ενός ασθενή σε κατάσταση ύπνου.  
 

 
 

Τα σήματα που παράγονται από τον αισθητήρα μπορούν να ενισχύονται από έναν ενισχυτή 
και υφίστανται επεξεργασία από ένα κύκλωμα επεξεργασίας σήματος. Ο αισθητήρας 
μπορεί επίσης να δημιουργήσει σήματα αντιπροσωπευτικά του κύκλου αναπνοής του 
ασθενούς και τη γενική κυκλοφορία του ασθενούς. Το κύκλωμα επεξεργασίας σήματος 
μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να διακρίνει τα σήματα που παράγονται από τον αισθητήρα 
και στη συνέχεια να εξάγει αυτά τα σήματα για ανάλυση. Σε αυτή την ενότητα θα δούμε τις 
βασικές έννοιες και σχέσεις του πιεζοηλεκτρισμού και των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων. 
 

3.2 Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο 
 

Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τους αδελφούς Jacques και Pierre Curie 

το 1880, οι οποίοι παρατήρησαν ότι υποβάλλοντας σε μηχανική πίεση συγκεκριμένα 

κρυσταλλικά υλικά, αυτά πολώνονται ηλεκτρικά και ο βαθμός πόλωσης είναι ανάλογος με 

την εφαρμοσμένη πίεση. 

 
Εικόνα 3.1: Ευθύ και ανάστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο 

Από την αρχική ανακάλυψη των αδελφών Κιουρί (Curies) χρειάστηκαν περισσότερα από  

εβδομήντα χρόνια προτού χρησιμοποιηθεί το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο σε βιομηχανικές 
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μετρητικές εφαρμογές. Από τότε αυτή η τεχνολογία μέτρησης αναπτύχθηκε σταθερά και  

σήμερα πλέον θεωρείται μια ώριμη και αξιόπιστη τεχνολογία. Σημαντικό κρίνεται να 

αναφερθεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί  εκτενώς σε κρίσιμης ασφάλειας μετρητικές εφαρμογές 

στην αεροδιαστημική την ιατρική  και την πυρηνική ενέργεια. 

 

Η ανάπτυξη της πιεζοηλεκτρικής τεχνολογίας συνδέεται άμεσα με ένα σύνολο από εγγενή 

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Το υψηλό μέτρο ελαστικότητας πολλών πιεζοηλεκτρικών 

υλικών είναι συγκρίσιμο με αυτό των μετάλλων και φθάνει στα 105  Ν/     . Αν και οι  

πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες είναι ηλεκτρομηχανικά συστήματα που αντιδρούν στην 

συμπίεση, οι αισθητήρες παρουσιάζουν μηδενική παραμόρφωση. Αυτός είναι και ο λόγος  

που οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες είναι τόσο στιβαροί, και παρουσιάζουν πολύ υψηλή  

φυσική συχνότητα και γραμμική συμπεριφορά για μεγάλο εύρος πλάτους. Επιπλέον δεν  

επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ακτινοβολία επιτρέποντας την χρήση τους  

σε αντίξοες συνθήκες. Ακόμα κάποια υλικά  παρουσιάζουν σταθερότητα στη θερμοκρασία 

με αποτέλεσμα να  μπορούν να λειτουργούν μέχρι και τους 1000°C.  

 

Το μόνο μειονέκτημα των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων είναι ότι δεν μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν για πραγματικά στατικές μετρήσεις. Μια στατική δύναμη θα είχε ως  

αποτέλεσμα μια σταθερή ποσότητα φορτίου στο πιεζοηλεκτρικό υλικό. Χρησιμοποιώντας  

κοινά ηλεκτρονικά, όχι τέλεια μονωτικά υλικά, και δεδομένης της μείωσης της εσωτερικής  

αντίστασης του αισθητήρα, θα έχουμε συνεχή απώλεια ηλεκτρονίων με αποτέλεσμα το  

σήμα μας να είναι ανακριβές. Τέλος σε υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν μόνο πιεζοηλεκτρικά υλικά που διατηρούν υψηλή εσωτερική αντίσταση.  

 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι , ένα πιεζοηλεκτρικό υλικό παράγει ηλεκτρικό ρεύμα όταν 

υποστεί μια μηχανική πίεση. Αντίστροφα προκύπτει μια μηχανική παραμόρφωση σε ένα 

τέτοιο υλικό όταν εφαρμοστεί ένα ηλεκτρικό πεδίο σε αυτό. Το φαινόμενο λαμβάνει χώρα 

σε κρυστάλλους που δεν έχουν κέντρο συμμετρίας. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τα 

επιμέρους μόρια. Κάθε ένα έχει μια πολικότητα καθώς το ένα άκρο του είναι περισσότερο 

αρνητικά φορτισμένο , δηλαδή είναι συσσωρευμένα σε αυτό περισσότερα ηλεκτρόνια. Το 

άλλο άκρο είναι θετικά φορτισμένο και έτσι δημιουργείται ένα δίπολο. Σε έναν 

πολυκρύσταλλο συγκροτούνται διαφορετικές περιοχές πολικότητας, οι περιοχές Weiss , και 

η κατανομή της συνολικής πολικότητας είναι αντισυμμετρική. Αυτή ακριβώς η έλλειψη 

συμμετρίας είναι η βασική αιτία εκπόρευσης του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου. Σε 

μονοκρυσταλλικά υλικά στα οποία υπάρχει κέντρο συμμετρίας δεν μπορεί να προκύψει το 

φαινόμενο αυτό. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την πολικότητα σε τυχαία κατάσταση για 

έναν μονοκρύσταλλο και έναν πολυκρύσταλλο αντίστοιχα: 

 

 
Εικόνα 3.2: Πολικότητα σε τυχαία κατάσταση ενός μονοκρυστάλλου και ενός πολυκρυστάλλου. 
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Προκειμένου να παραχθεί το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο ένα πολυκρυσταλλικό υλικό 

θερμαίνεται υπό την επίδραση ενός ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Η θερμότητα επιτρέπει την 

αύξηση της κινητικής ενέργειας των μορίων και επιβάλει σταδιακά ενιαία διεύθυνση για 

όλα τα δίπολα. Η διαίρεση σε περιοχές με διαφορετική πολικότητα παύει πλέον να 

υφίσταται και προκύπτει μια ενιαία περιοχή πολικότητας (Εικόνα 3.3). 

 

 

 

Το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο μπορεί πλέον να παρατηρηθεί μέσα στον κρύσταλλο. Τα 

παρακάτω σχήματα περιγράφουν τι συμβαίνει (Εικόνα 3.4). 

 

 

 
Εικόνα 3.4: Συμπεριφορά πιεζοηλεκτρικού υλικού σε διαφορετικά ερεθίσματα 

 

Η εικόνα δείχνει ένα πιεζοηλεκτρικό υλικό προτού αυτό υποστεί κάποια δύναμη ή 

εφαρμοστεί ρεύμα. Αν το υλικό συμπιεστεί (b), τότε μια τάση ίδιας πολικότητας με την 

τάση πόλωσης θα εμφανιστεί μεταξύ των ηλεκτροδίων. Αν το υλικό επιμηκυνθεί (c) 

εμφανίζεται τάση ανάστροφη ως προς την πόλωση. Αντίστροφα αν εφαρμοστεί τάση το 

υλικό θα παραμορφωθεί. Μια τάση ανάστροφης πόλωσης ως προς την τάση πόλωσης θα 

προκαλέσει διαστολή του υλικού (d). Αντίθετα μια τάση ίδιας πολικότητας προκαλεί 

συστολή-συμπίεση (e) του υλικού. Αν εφαρμοστεί ένα εναλλασσόμενο σήμα τότε το υλικό 

θα δονείται σύμφωνα με την συχνότητα του σήματος (f). Δηλαδή για κάθε χρονική στιγμή 

Εικόνα 3.3: Πόλωση μετά από θέρμανση πολυκρυστάλλου. 
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το σώμα θα συστέλλεται ή θα διαστέλλεται ανάλογα προς την πολικότητα της τάσης τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

 
Εικόνα 3.3: Συμπίεση και επιμήκυνση πολυκρυστάλλου. 

 

Ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος αποκρίνεται (συστέλλεται ή διαστέλλεται) με διαφορετικούς 

τρόπους σε διαφορετικές συχνότητες του σήματος (Εικόνα 3.5). Προκειμένου να 

επιτύχουμε διαφορετικούς τρόπους δόνησης του υλικού παράγονται πιεζοκρύσταλλοι σε 

διάφορα σχήματα. Για την πραγματοποίηση μικρών, χαμηλού κόστους και υψηλής 

απόδοσης τέτοιων προϊόντων έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένοι τύποι δόνησης. Αυτοί 

λοιπόν προκύπτουν για συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων. Έτσι υπάρχει δυνατότητα 

παραγωγής πιεζοηλεκτρικών προϊόντων που λειτουργούν-αποκρίνονται σε συχνότητες της 

τάξης των kHz μέχρι και την τάξη MHz. Μια σημαντική κατηγορία πιεζοηλεκτρικών υλικών 

είναι τα κεραμικά. Από αυτά μπορούν κατασκευαστούν με εκμετάλλευση του 

πιεζοηλεκτρικού φαινομένου στοιχεία όπως ενεργοποιητές , και ζωνοδιαβατά φίλτρα. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.4: Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο σε άτομο χαλαζία 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους τυποποιημένους τρόπους απόκρισης ενός 

πιεζοηλεκτρικού υλικού και την περιοχή συχνοτήτων στην οποία αυτό συμβαίνει. Επίσης 

δίνει και την αξιοποίηση σε εφαρμογές για κάθε περίπτωση. (Πίνακας 3.1) 

 

 

 

 
Πίνακας 3.1: Τυποποιημένοι τρόποι απόκρισης πιεζοηλεκτρικού υλικού και περιοχή συχνοτήτων που 

παρατηρούνται. 

 

Παραδείγματα υλικών με πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες είναι ο χαλαζίας (SiO2) (Εικόνα 3.6), το 

αλάτι Rochelle ή Seignette (τρυγικό καλιονάτριο, NaKC4H4O6·2H2O), το ADP (δισόξινο 

φωσφορικό αμμώνιο, NH4H2PO4), το ένυδρο θειικό λίθιο, (LiSO4.H2O), ο τουρμαλίνης, το 

συνθετικό πολυμερές PVDF (polyvinylidene difluoride), κτλ. 

 

3.3 Μαθηματικό μοντέλο 
 

Υπό συνθήκες ασθενούς πεδίου, οι καταστατικές εξισώσεις για ένα πιεζοηλεκτρικό υλικό 

είναι (Σχέσεις 3.1-3.2) 

 

 

      
       

            

 

      
       

            

 

που γράφονται σε μορφή πινάκων (Σχέση 3.3) : 
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Όπου το διάνυσμα   μεγέθους (3x1) είναι η ηλεκτρική μετατόπιση(Coulomb/  ),   είναι το 

διάνυσμα τάνυσης (6x1) - (αδιάστατο) ,   είναι το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο 

(3x1)(Volt/m) και το    είναι το διάνυσμα πίεσης ανά μονάδα επιφάνειας (stress vector) 

(6x1)(N/  ). Οι πιεζοηλεκτρικές σταθερές είναι η διηλεκτρική επιτρεπτότητα    
   μεγέθους 

(3x3)(Farad/m), οι πιεζοηλεκτρικοί συντελεστές    
  (3x6) και    

  (6x3) (Coulomb/N ή 

m/Coulomb) και η ελαστική παραμόρφωση    
  μεγέθους(6x6)(   /N). Ο πιεζοηλεκτρικός 

συντελεστής    
  (m/Volt) προσδιορίζει την τάνυση ανά μονάδα πεδίου σε σταθερή 

καταπόνηση και ο    
  (Coulomb/N) προσδιορίζει την ηλεκτρική μετατόπιση ανά μονάδα 

δύναμης σε σταθερό ηλεκτρικό πεδίο. Οι δείκτες c και d έχουν προστεθεί για να 

διαφοροποιείται το ευθύ από το αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, αν και στην πράξη 

είναι αριθμητικά ίσοι. Οι δείκτες σ και Ε υποδεικνύουν ότι το μέγεθος μετράται υπό 

σταθερή δύναμη και σταθερό ηλεκτρικό πεδίο αντίστοιχα. Για ένα φύλλο πιεζοηλεκτρικού 

υλικού, η κατεύθυνση πόλωσης, η οποία είναι συνήθως κατά μήκος του πάχους 

υποδηλώνεται καθώς οι άξονες είναι στο επίπεδο του φύλλου. Ο πίνακας    
  μπορεί να 

εκφραστεί ως (Σχέση 3.4): 

 

  

 
 
 
 
 
 

     

     

     

     
     
    

 
 
 
 
 

         

 

Όπου οι συντελεστές     ,     και     σχετίζουν την κανονική τάνυση στις διευθύνσεις 1, 

2, 3 αντίστοιχα με ένα πεδίο κατά μήκος της διεύθυνσης πόλωσης   . Οι συντελεστές     

και     σχετίζουν την εγκάρσια τάνυση στο επίπεδο 1-3 με το πεδίο    και την εγκάρσια 

τάνυση στο επίπεδο 2-3 στο πεδίο    αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατόν να 

διατηρηθεί εγκάρσια τάνυση στο επίπεδο 1-2 με απλή εφαρμογή ενός ηλεκτρικού πεδίου. 

Γενικά, ο πίνακας της παραμόρφωσης είναι της μορφής (Σχέση 3.5): 

 

   

 
 
 
 
 
 
            
            
            
        
        
         

 
 
 
 
 

         

 

O πίνακας επιτρεπτότητας είναι της μορφής (Σχέση 3.6): 
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Το διάνυσμα πίεσης ανά μονάδα επιφάνειας γράφεται ως (Σχέση 3.7): 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

    
 
 
 
 
 

         

 

Η εξίσωση (3.1) είναι η εξίσωση αισθητήρα και η εξίσωση (3.2) είναι η εξίσωση του 

ενεργοποιητή. Εφαρμογές ενεργοποιητή βασίζονται στον αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό 

φαινόμενο. Ο ενεργοποιητής είναι ενσωματομένος σε μια διάταξη και ένα εξωτερικό πεδίο 

εφαρμόζεται σε αυτό και έχει ως αποτέλεσμα ένα πεδίο τάνυσης. Οι εφαρμογές 

αισθητήρων βασίζονται στο ευθύ πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Ο αισθητήρας εκτίθεται σε 

ένα πεδίο πίεσης ανά μονάδα επιφάνειας και αποκρίνεται παράγοντας ένα φορτίο, το 

οποίο μετράται. Στην περίπτωση του αισθητήρα, όπου το εφαρμοζόμενο εξωτερικό πεδίο 

είναι μηδενικό η εξίσωση (3.3) γίνεται (Σχέση 3.8): 

 

 
  

  

  

   

        
        

            
 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

   
 
 
 
 
 

         

 

Η εξίσωση (3.8) συνοψίζει την αρχή λειτουργίας των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων. Ένα 

πεδίο πίεσης ανά μονάδα επιφάνειας προκαλεί μια ηλεκτρική μετατόπιση ως αποτέλεσμα 

το ευθύ πιεζοηλεκτρικό φαινόμενου. Σημειώνεται ότι η εγκάρσια καταπόνηση στο επίπεδο 

1-2,    δεν έχει δυνατότητα παραγωγής κάποιας ηλεκτρικής απόκρισης. 

 

Η ηλεκτρική μετατόπιση   σχετίζεται με το παραγόμενο φορτίο μέσω της σχέσης 3.9: 

 

              

   

   

   

          

 

Όπου τα              είναι τα συστατικά της περιοχής ηλεκτροδίου στα επίπεδα 2-3 , 1-3 

και 1-2 αντίστοιχα. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι το συλλεγόμενο φορτίο   εξαρτάται μόνον 

από τα συστατικά της απειροστής επιφάνειας ηλεκτροδίου ανάλογα με την μετατόπιση  . 

Το φορτίο   και η τάση που παράγονται κατά μήκος των ηλεκτροδίων του αισθητήρα    

σχετίζονται μέσω της χωρητικότητας του αισθητήρα    ως εξής (Σχέση 3.10): 
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Έτσι λοιπόν, με μέτρηση του παραγόμενου φορτίου από το πιεζοηλεκτρικό υλικό είναι 

δυνατόν να υπολογίσουμε την πίεση ανά μονάδα επιφάνειας στο υλικό. Από αυτές τις 

τιμές, γνωρίζοντας την παραμόρφωση του υλικού, υπολογίζεται η τάνυση. 

 

Μια συνήθης μορφή αισθητήρων με μορφή φύλλων με τις δύο τους όψεις επικαλυμμένες 

με λεπτά στρώματα ηλεκτροδίου (Εικόνα 3.7). Οι άξονες 1 και 2 του πιεζοηλεκτρικού υλικού 

είναι στο επίπεδου του φύλλου. Στην περίπτωση ενός μονοαξονικού πεδίου καταπόνησης, 

η σχέση μεταξύ τάνυσης και παραγόμενου φορτίου είναι απλή. Ωστόσο, στην περίπτωση 

μιας γενικής επίπεδης πίεσης ανά μονάδα επιφάνειας στο επίπεδο 1-2 η σχέση 

περιπλέκεται με την παρουσία του όρου     στον πίνακα   . 

 

 

 
Εικόνα 3.5: Συνήθης μορφή αισθητήρων με μορφή φύλλων  

 

 

 

3.4 Υλικά Αισθητήρων 
 

Τα πιεζοηλεκτρικά υλικά χωρίζονται σε μονοκρυσταλλικά , όπως είναι ο χαλαζίας , και 

πολυκρυσταλλικά , όπως είναι διάφορα κεραμικά. Αν και μερικοί πιεζοηλεκτρικοί 

κρύσταλλοι όπως ο χαλαζίες και το αλάτι rochelle εμφανίζονται στη φύση τα περισσότερα 

είναι τεχνητά. Ωστόσο για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη πρέπει να 

προσανατολιστούν και να κοπούν σε συγκεκριμένες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις. 

 

Ο χαλαζίας χρησιμοποιείται εκτενώς σε επιταχυνσιμόμετρα . Το θεϊκό λίθιο (Li2SO4) και ο 

τουρμαλίνης είναι δύο πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά 

υδρόφωνα. Το αλάτι Rochelle salt έχει περιορισμένη χρήση ως ένας τύπος sonic blast 

sensor. Το Νιοβικό λίθιο (LiNbO3) και το τανταλικό λίθιο (LiTaO3) χρησιμοποιούνται ως 

ακουστικοί αισθητήρες σε υψηλές θερμοκρασίας αφού και οι δύο παρέχουν υψηλή 

ευαισθησία για θερμοκρασίες ακόμα και ως 400 οC. Άλλοι κρύσταλλοι με καλή θερμική 

ευστάθεια περιλαμβάνουν τους perovskite layer structure (PLS) ferroelectrics , όπως οι 

Sr2Nb2O7 και La2Ti2O7 οι οποίοι έχουν θερμοκρασίες Curie 1342 οC και 1500 οC. Πολικά 

υαλικά κεραμικά υλικά τα οποία αναπτύσσονται με συνήθης διαδικασίες ανάπτυξης 

κρυστάλλων χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υδροφώνων. Λόγω των σταθερών 

πιεζοηλεκτρικών ιδιοτήτων οι φυσικοί κρύσταλλοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου 

κάποιο μέγεθος πρέπει να μετράται για μεγάλες χρονικές περιόδους.  
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Το πρώτο πολυκρυσταλλικό φεροηλεκτρικό κεραμικό ήταν το Τιτανιούχο Βάριο (BaTiO3), το 

οποίο έχει την δομή perovskite και ανακαλύφθηκε ανεξάρτητα από ερευνητές στις Η.Π.Α, 

την Ιαπωνία και την Πρώην Σοβιετική Ένωση το 1943. Η ανωτερότητα του σε σχέση με τους 

μονοκρυστάλλους αναγνωρίστηκε άμεσα και ήταν το σημαντικότερο ηλεκτροκεραμικό 

υλικό μέχρι την ανακάλυψη του σύνθετου κεραμικού μολύβδου-ζιρκονίου-τιτανίου (lead 

zirconate titanate - PZT) το 1954 από τους Jaffe et al. 

 

 

3.5 Είδη πιεζοηλεκτρικών Αισθητήρων 
 

Αισθητήρες PZT 

Ο πλέον διαδεδομένος τύπος των πιεζοκεραμικών, Lead Zirconate Titanates είναι 

συμπαγείς μορφές συχνά εμπλουτισμένες με άλλες ουσίες ώστε να αποκτήσουν 

συγκεκριμένες ιδιότητες. Αυτά τα κεραμικά παράγονται με ανάμειξη ποσότητας οξειδίων 

lead, zirconium και titanium και θέρμανση του μίγματος στους 800-1000°C. Αυτά αντιδρούν 

σχηματίζοντας την σκόνη PZT (Εικόνα 3.8). Κατά την διάρκεια της ψύξης, το υλικό υφίσταται 

μετατροπή από παραηλεκτρικό σε φεροηλεκτρικό και η κυβική μονάδα γίνεται τετράγωνη . 

Σαν αποτέλεσμα η μοναδιαία δομή επιμηκύνεται σε μία κατεύθυνση και έχει και έχει μια 

μόνιμη διπολική ροπή προσανατολισμένη κατά μήκος του μεγάλου άξονα. Το μη πολωμένο 

κεραμικό υλικό αποτελείται από πολλές τυχαία προσανατολισμένες περιοχές και γι αυτό 

δεν έχει καθόλου συνολική πόλωση. Η εφαρμογή ενός υψηλού πεδίου έχει ως αποτέλεσμα 

την ευθυγράμμιση των περισσοτέρων στοιχειωδών περιοχών όσο το δυνατόν παράλληλα 

στο εφαρμοζόμενο πεδίο. Αυτή η διαδικασία λέγεται πόλωση και δίνει στο κεραμικό 

μόνιμη συνολική πόλωση. Το υλικό σε αυτήν την κατάσταση παρουσιάζει τόσο το ευθύ όσο 

και αντίστροφο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. 

 

 
Εικόνα 3.6: Κρυσταλλική δομή ατόμου PZT 
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Αισθητήρες PVDF  

Το PVDF είναι ένα πολυμερές που αποτελείται από μακριές αλυσίδες του 

επαναλαμβανόμενου μονομερούς (-CH2-CF2-). Τα άτομα υδρογόνου είναι θετικά 

φορτισμένα και τα άτομα fluorine αρνητικά σε αντιστοιχία με τα άτομα carbon και αυτό 

αφήνει κάθε στοιχειώδες μονομερές με μια κληρονομημένη διπολική ροπή. Το φιλμ 

παράγεται με στερεοποίηση του από τηγμένη κατάσταση, το οποίο τότε διαμορφώνεται σε 

μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και τελικά πολώνεται. Στην υγρή φάση, οι μεμονωμένες 

πολυμερείς αλυσίδες είναι ελεύθερες να πάρουν οποιονδήποτε προσανατολισμό και έτσι 

ένας δεδομένος όγκος υγρού δεν έχει συνολική ροπή. Μετά την στερεοποίηση και 

προσανατολισμό του φιλμ οι πολυμερείς αλυσίδες είναι κατά βάση ευθυγραμμισμένες στη 

φορά που τους δίνεται. Αυτό σε συνδυασμό με την πόλωση προδίδει στο φιλμ μόνιμη 

διπολική ροπή και πλέον συμπεριφέρεται σαν πιεζοηλεκτρικό υλικό. (Εικόνα 3.9)  Η 

διαδικασία που προσανατολίζει τις πολυμερείς αλυσίδες σε συγκεκριμένη κατεύθυνση 

καθιστά το υλικό πιεζοηλεκτρικά ορθοτροπικό το οποίο σημαίνει d31=d32. Η κατεύθυνση 

της επιμήκυνσης θεωρείται η 1. Για μικρές καταπονήσεις u964 το υλικό θεωρείται μηχανικά 

ισοτροπικό. 

 

 
Εικόνα 3.7: Άτομο PVDF πριν και μετά την πόλωση. 

 

Το Young module των PZT υλικών είναι συγκρίσιμο με αυτό του αλουμινίου ενώ το PVDF 

είναι το 1/12 του αλουμινίου. Έτσι είναι πιο κατάλληλο για εφαρμογές αισθητήρων αφού 

είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστεί η δυναμική της δομής. Είναι επίσης πολύ εύκολο να 

σχηματίσεις το PVDF φιλμ σε όποια επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα 

κάνουν πιο ελκυστικά για εφαρμογές αισθητήρων σε σύγκριση με τα PZT, παρά τους 

χαμηλότερους συντελεστές (1/10 των PZT). Επίσης το PVDF είναι πυροηλεκτρικό και αυτό 

σημαίνει λειτουργία υψηλά εξαρτώμενη από την θερμοκρασία σε σχέση με τους 

αισθητήρες PZT. 
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3.6 Έξοδος αισθητήρων-Προσαρμογή σήματος 
 

Η έξοδος του πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα πρέπει να περάσει μέσα από κάποια ηλεκτρονικά 

προσαρμογής σήματος προκειμένου να μετρηθεί με ακρίβεια η τάση που παράγεται. Αυτό 

συμβαίνει γιατί ο πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας έχει μια πολύ υψηλή εμπέδηση εξόδου, ενώ 

το όργανο μέτρησης, π.χ ένα βολτόμετρο έχει μια εμπέδηση εισόδου της τάξης των μερικών 

ΜΩ-που είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με την εμπέδηση εξόδου του αισθητήρα. Οι 

περισσότεροι παλμογράφοι και συστήματα επίκτησης πληροφορίας έχουν εμπέδηση 

εισόδου του 1ΜΩ.  

 

 
Εικόνα 3.8: Έξοδος πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα και ενισχυτής. 

 

Ο πρωταρχικός σκοπός του συστήματος προσαρμογή σήματος είναι να παρέχει ένα σήμα 

με χαμηλή εμπέδηση εξόδου , ενώ ταυτόχρονα να έχει υψηλή εμπέδηση εισόδου στον 

πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να βραχυκυκλωθούν τα 

ηλεκτρόδια με την κατάλληλη αντίσταση και να μετρηθεί το ρεύμα που ρέει μέσω της 

αντίστασης με την μέθοδο ακολούθου τάσης (Εικόνα 3.11). Εφόσον το ρεύμα είναι ο 

ρυθμός μεταβολής του φορτίου, μετρώντας το ρεύμα που ρέει μέσω του αισθητήρα είναι 

ισοδύναμο με απευθείας μέτρηση του ρυθμού τάνυσης. Αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε από 

τους Lee και O’sallivan, στην οποία το ρεύμα μετράται με την μέθοδο ενισχυτή ρεύματος.  

 

 
Εικόνα 3.9: Κύκλωμα προσαρμογής σήματος. 
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 Από τα παραπάνω λοιπόν είναι εμφανές ότι τα πιεζοηλεκτρικά υλικά είναι η βάση 

για έξυπνες λύσεις σε εφαρμογές αισθητήρα. Έχει βρεθεί ότι οι επιδόσεις των 

πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων είναι πολύ ανώτερη αυτής των συμβατικών οργάνων 

μέτρησης καθώς χρειάζεται πολύ λιγότερη προσαρμογή σήματος, ειδικά σε 

εφαρμογές που αφορούν χαμηλά επίπεδα τάνυσης και υψηλά θορύβου.Τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες θα εκμεταλλευτούμε 

στα πλαίσια της εργασίας αυτής. 
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44  
PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAALLL   CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTT   AAANNNAAALLLYYYSSSIIISSS   

(((PPPCCCAAA)))   

 

Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA) είναι ένας τρόπος αναγνώρισης προτύπων σε 

δεδομένα , και έκφρασης των τελευταίων με τέτοιο τρόπο ώστε να υπογραμμίζονται οι 

ομοιότητες και οι διαφορές τους. Η μέθοδος αυτή κρίνεται ως ένα από τα ισχυρότερα 

εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Ένα άλλο πλεονέκτημά της είναι ότι από τη στιγμή που θα 

γίνει εύρεση των προτύπων ενός σετ δεδομένων , τα τελευταία μπορούν να συμπιεστούν 

με μείωση του αριθμού των συνιστωσών , χωρίς να υπάρχει μεγάλη απώλεια πληροφορίας. 

Τα πλεονεκτήματά της αυτά θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε για τον επιτυχή 

διαχωρισμό βιοσημάτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παρουσιάζεται 

ακόλουθα. (Εικόνα 4.1) 

 

 

 
Εικόνα 4.1: Αριθμητικό παράδειγμα της PCA 
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4.1  Κύριες Συνιστώσες 
 

Το πρώτο βήμα της PCA είναι ένα τυχαίο διάνυσμα   με    στοιχεία. Έστω ότι διαθέτουμε 

ένα δείγμα              αυτού του τυχαίου διανύσματος. Τα στοιχεία του δείγματος 

αυτού έχουν προκύψει από μετρήσεις. Στην  PCA είναι απαραίτητο τα στοιχεία να είναι 

αμοιβαία συσχετισμένα , με αποτέλεσμα να υπάρχει πλεονασμός  που καθιστά δυνατή τη 

συμπίεση των δεδομένων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ανεξάρτητα τίποτα δεν 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της PCA. 

 

Η πρώτη επεξεργασία που υφίστανται τα δεδομένα κατά την PCA είναι να κεντραριστούν 

με αφαίρεση της μέσης τιμής τους (Σχέση 4.1). 

                

 

Μετά το βήμα αυτό πλέον ισχύει ότι               . 

 

Επόμενο βήμα είναι ο γραμμικός μετασχηματισμός του διανύσματος   με σκοπό τη 

δημιουργία ενός καινούριου   μικρότερης διάστασης      στοιχεία. Το τελευταίο δεν θα 

περιέχει τον πλεονασμό που οφείλεται στις συσχετίσεις των στοιχείων του αρχικού 

διανύσματος. Αυτό επιτυγχάνεται βρίσκοντας ένα στρεφόμενο ορθογώνιο σύστημα 

συντεταγμένων τέτοιο ώστε τα στοιχεία του    στις νέες συντεταγμένες να είναι 

ασυσχέτιστα. Η εύρεση των κύριων συνιστωσών στηρίζεται στην ικανοποίηση ενός 

κριτηρίου που κάθε φορά διαφέρει , όπως η μεγιστοποίηση της διασποράς ,  η 

ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος και άλλα που θα αναλυθούν 

ακόλουθα. Εν γένει , η PCA είναι μια γραμμική τεχνική κι έτσι ο υπολογισμός του   από το   

δεν απαιτεί μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα ,  κάτι που καθιστά εφικτή την online 

επεξεργασία. 

 

4.2 PCA μέσω μεγιστοποίηση της διασποράς 
 

Θεωρούμε ένα γραμμικό συνδυασμό των στοιχείων          του διανύσματος  . Τα 

          είναι βαθμωτές παράμετροι (βάρη) και είναι στοιχεία του διανύσματος   . 

 

         

 

   

   
           

 

Ο όρος    (Σχέση 4.3) θεωρείται  η πρώτη κύρια συνιστώσα του   όταν η διασπορά του    

είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Επειδή η διασπορά εξαρτάται τόσο από τη νόρμα όσο και από 

τον προσανατολισμό του διανύσματος βάρους    και μεγαλώνει χωρίς όρια καθώς 

μεγαλώνει και η νόρμα , θέτουμε τον περιορισμό ότι η νόρμα του    είναι σταθερή και 

πρακτικά ίση με 1 (Σχέση 4.5). Κατά συνέπεια ψάχνουμε το διάνυσμα    που να 

μεγιστοποιεί το ακόλουθο κριτήριο (Σχέση 4.4). 
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Έτσι ώστε                

 

Όπου       είναι η αναμενόμενη τιμή της πυκνότητας του διανύσματος εισόδου   και η 

νόρμα του    είναι η συνήθης ευκλείδεια νόρμα που ορίζεται ακόλουθα (Σχέση 4.6) 

 

        
    

 
        

 

 

   

 

 
  

         

 

Ο πίνακας    (Σχέση 4.7) είναι η     μήτρα συνδιασποράς του μηδενικής μέσης τιμής 

διανύσματος    

 

                  

 

Με βάση τη γραμμική άλγεβρα εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η λύση στο 

πρόβλημα της PCA δίνεται μέσω των ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα   . Η σειρά των 

ιδιοδιανυσμάτων είναι τέτοια ώστε οι ιδιοτιμές         που αντιστοιχούν σε καθένα από 

αυτά να ικανοποιούν  τη σχέση           . Η λύση που μεγιστοποιεί το κριτήριο 

της PCA είναι η (Σχέση 4.8) 

 

              

 

Επομένως η πρώτη κύρια συνιστώσα του   είναι η      
          . 

Το κριτήριο μπορεί να γενικευτεί σε   κύριες συνιστώσες , όπου το   είναι ένας τυχαίος 

αριθμός στο διάστημα      . Για την  -οστή πλέον κύρια συνιστώσα που θα δίνεται από 

τη σχέση      
   , όπου το    θα είναι το διάνυσμα βάρους , πλέον η διασπορά θα 

μεγιστοποιείται κάτω από τον περιορισμό ότι η    θα είναι ασυσχέτιστη με όλες της 

προηγούμενες ευρεθείσες κύριες συνιστώσες (Σχέση 4.10). Δηλαδή θα ισχύει ότι 

 

    
                    

 

Σημειώνεται ότι οι  κύριες συνιστώσες θα έχουν μηδενική μέση τιμή καθώς 

 

    
     

                  

 

Κατά συνέπεια ο άνωθι περιορισμός απλοποιείται στον 

 

    
          

      
       

               

Για τη δεύτερη κύρια συνιστώσα θα έχουμε 

 

  
         

               

 

Όμως από την πρώτη κύρια συνιστώσα       , κατά συνέπεια ψάχνουμε τη μέγιστη 

διασπορά  
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στον υποχώρο που είναι ορθογώνιος στο πρώτο ιδιοδιάνυσμα του    . Η λύση θα δίνεται 

από την (Σχέση 4.15)  

               

 

Αναδρομικά θα ισχύει ότι  

               

 

Και επόμενα η  -οστή κύρια συνιστώσα θα δίνεται   

 

     
            

 

Να σημειωθεί ότι ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα θα λαμβάναμε κι αν η μεγιστοποίηση των 

διασπορών γινόταν κάτω από τον περιορισμό ότι οι κύριες συνιστώσες είναι ορθοκανονικές 

, δηλαδή    
       . 

 

 

4.3 PCA μέσω συμπίεσης του ελάχιστου μέσου τετραγωνικού 

σφάλματος 
 

Στην περίπτωση αυτή θα αναζητήσουμε ένα σετ από   ορθοκανονικά διανύσματα βάσης , 

που θα δημιουργούν ένα  -διάστατο υποχώρο , τέτοιο ώστε το μέσο τετραγωνικό σφάλμα 

μεταξύ του   και της προβολής του στον υποχώρο να είναι ελάχιστο. Θεωρώντας και πάλι 

τα διανύσματα βάσης         , για τα οποία έχουμε υποθέσει ότι   
        

(ορθοκανονικότητα) , θα έχουμε ότι η προβολή πάνω στον υποχώρο θα δίνεται από τη 

σχέση     
    

     . Το κριτήριο που πρέπει να ικανοποιήσει η PCA πλέον είναι η 

ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος από την ορθοκανονική βάση 

        και δείχνεται από τη σχέση 4.18 

 

    
             

     

 

   

 

 

           

 

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της ορθοκανονικότητας το κριτήριο μπορεί να απλοποιηθεί 

στο 

 

    
                  

    

 

   

 

  

               
       

 

   

          

 

Το ελάχιστο κάτω από τη συνθήκη της ορθοκανονικότητας των    δίνεται από κάθε 

ορθοκανονική βάση του υποχώρου της PCA  που σχηματίζεται από τα   πρώτα 
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ιδιοδιανύσματα        . Ωστόσο το κριτήριο δεν ορίζει σε καμία περίπτωση τη βάση του 

υποχώρου. Κάθε ορθοκανονική βάση του υποχώρου θα δίνει τα ίδια βέλτιστη συμπίεση. 

Κάτι τέτοιο αν και φαίνεται ως μειονέκτημα της μεθόδου μπορεί να φανεί αρκετά χρήσιμο. 

Αυτό γιατί μπορεί η PCA  να εφαρμοστεί ως προπαρασκευαστικό βήμα της ΙCA , όπου με 

μια απλή περιστροφή εξάγονται χρήσιμες ανεξάρτητες συνιστώσες. 

 

Η τιμή του ελαχίστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Σχέση 4.20) θα είναι  το άθροισμα 

των ιδιοτιμών που αντιστοιχούν στα ιδιοδιανύσματα που απορρίπτονται           

 

    
       

 

     

          

 

Αν αλλάξουμε τον περιορισμό της ορθοκανονικότητας όπως ακόλουθα  

 

  
                   

 

Όπου όλα τα    θα είναι θετικά και διαφορετικά , τότε το πρόβλημα του μέσου 

τετραγωνικού σφάλματος θα έχει μοναδική λύση που θα προκύπτει από τις βαθμωτές 

ιδιοτιμές.  

 

4.4 Επιλογή αριθμού κύριων συνιστωσών 
 

Όπως δείχθηκε παραπάνω το μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι ίσο με    
 
     . Το 

σφάλμα αυτό λοιπόν , μειώνεται όσο όλο και περισσότεροι όροι προστίθενται , όσο 

μικρότερη δηλαδή είναι η συμπίεση και μηδενίζεται όταν κανένα ιδιοδιάνυσμα δεν 

απορρίπτεται (για    ). Ένα από τα πρακτικά προβλήματα , επομένως , που 

εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της PCA  είναι η κατάλληλη επιλογή του αριθμού των 

κύριων συνιστωσών ώστε και να επιτύχω την επιθυμητή συμπίεση και το σφάλμα να είναι 

σε ικανοποιητικό επίπεδο. Συνήθως ένας σχετικά μικρός αριθμός συνιστωσών είναι 

αρκετός. Ωστόσο η κύρια συνθήκη που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού 

αυτού είναι η ακόλουθη.  Είναι γνωστό ότι η σειρά των ιδιοτιμών          της μήτρας 

συνδιασποράς για πραγματικά δεδομένα είναι συνήθως ραγδαία φθίνουσα και μάλιστα 

κάποιες από αυτές είναι ασήμαντα μικρές και η ύπαρξή τους οφείλεται στο θόρυβο από τον 

οποίο τα πραγματικά δεδομένα είναι αδύνατο να είναι απαλλαγμένα. Το όριο αυτό που 

διαχωρίζει της πραγματικές ιδιοτιμές από αυτές του θορύβου καθορίζει και τον αριθμό των 

συνιστωσών που θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση των δεδομένων. Το κατώφλι 

αυτό ορίζεται από την εκ των προτέρων γνώση που έχουμε για το διάνυσμα  .  

 

Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα στο οποίο το σήμα μας δίνεται από τη 

σχέση  
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Όπου τα    είναι γνωστά διανύσματα , τα    είναι τυχαίοι αριθμοί , μηδενικής μέσης τιμής 

και ασυσχέτιστοι , και   λευκός θόρυβος διασποράς   . Η μήτρα συνδιασποράς του 

σήματος αυτού θα είναι η (Σχέση 4.23)  

 

      

 

   

  
               

 

Για της ιδιοτιμές της μήτρας αυτής λοιπόν θα έχουμε ότι  

 

                                 

 

Θα απορρίψουμε λοιπόν όλα τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν στις ιδιοτιμές που είναι 

μικρές και σταθερές. 

 

 

4.5 PCA μέσω on-line εκπαίδευσης 
 

Μια άλλη προσέγγιση κατά την εφαρμογή της PCA  είναι η επίλυση του προβλήματος 

βελτιστοποίησης του κριτηρίου της μέσω αλγορίθμων και άλλων online μεθόδων. Το 

πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι με το που θα υπάρξει η πρώτη υλοποίηση 

του   ξεκινά την εκτίμηση και σε κάθε βήμα απλά προσθέτει το σφάλμα στην προηγούμενη 

εκτίμηση χωρίς να χρειάζεται ο  υπολογισμός ολόκληρης της μήτρας συνδιασποράς. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί και τη βάση του νευρωνικού δικτύου της PCA  (Εικόνα 4.2). 

 

 
Εικόνα 4.2: Νευρωνικό δίκτυο της PCA  

Όπως είναι φανερό και από την παραπάνω απεικόνιση το δίκτυο της PCA είναι ένα επίπεδο 

από παράλληλους γραμμικούς νευρώνες. Η έξοδος της  -οστής μονάδας θα είναι    

  
  . Ο αριθμός των μονάδων ορίζουν και τον αριθμό των κύριων συνιστωσών με βάση τις 

οποίες θα γίνει η αναπαράσταση του αρχικού διανύσματος   . Έτσι τα διανύσματα βάρους 



 

 37 

σταδιακά ενημερώνονται μέχρι να γίνουν ορθοκανονικά και να προσεγγίζουν θεωρητικά 

σωστά ιδιοδιανύσματα. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι για την ενημέρωση των 

διανυσμάτων βάρους (εκπαίδευση νευρωνικού δικτύου). Οι πιο δημοφιλείς κανόνες 

εκπαίδευσης παρατίθενται ακόλουθα. 

 

 

4.5.1 Στοχαστικός αλγόριθμος ανοδικής κλίσης (stochastic gradient 

ascend algorithm) 
 

Στον κανόνα αυτό εκπαίδευσης η κλίση του   
  υπολογίζεται ως προς το    και 

λαμβάνεται υπ όψιν ότι       . Η σχέση 4.25 τον περιγράφει  

 

                               
                   

 

Όπου                  

Οι επαναλήψεις θα γίνουν πάνω σε ένα σετ εκπαίδευσης             . Η παράμετρος 

     είναι ο ρυθμός εκπαίδευσης και ελέγχει την ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου. 

 

Η παραπάνω σχέση μπορεί να απλοποιηθεί σε στην (4.26) 

 

            
             

 

4.5.2 Αλγόριθμος εκπαίδευσης υποχώρου (subspace learning algorithm) 
 

Ο αλγόριθμος αυτός είναι στην ουσία μια μεγιστοποίηση ανοδικής κλίσης υπό 

περιορισμούς της ποσότητας     
     

   . Δίνεται από τη σχέση 4.27  

 

               

 

   

           

 

Πιο απλά η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί σε μορφή πινάκων ως 

 

                              

 

Είναι πιο απλός σε σχέση με τον προηγούμενο καθώς ο όρος ανάδρασης που εξαρτάται από 

τα διανύσματα βάρους είναι ίδιος για όλες της νευρωνικές μονάδες. Ο αλγόριθμος αυτός 

δεν θα συγκλίνει στα ιδιοδιανύσματα          , αλλά σε κάποια περιεστραμμένη βάση 

του υποχώρου που σχηματίζεται από αυτά. 
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4.5.3 Αλγόριθμος PAST 
 

Ο αλγόριθμος αυτός προτάθηκε από τον Yang και είναι το αρκτικόλεξο του Projection 

Approximation Subspace Tracking algorithm. Στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση του 

τροποποιημένου  μέσου τετραγωνικού τύπου κριτηρίου που παρατίθεται ακόλουθα (Σχέση 

4.29). 

 

    
                            

 
 

   

         

 

Ο αλγόριθμος αποτελείται από τα βήματα που παρατίθενται παρακάτω 

 

                        

 

                        

     
    

             
          

 

     
 

 
                               

                               

                               

 

 

Όπου με τον όρο     εννοούμε ότι κρατάμε μόνο το πάνω τριγωνικό μέρος του 

προκύπτοντος αποτελέσματος. 

 

Πλεονέκτημα του αλγορίθμου αυτού είναι οι απλές πράξεις που απαιτεί και κατά συνέπεια 

η μικρή υπολογιστική του πολυπλοκότητα. Η σύγκλιση του είναι σχετικά γρήγορη. 

 

4.5.4 Εκπαίδευση μέσω οπισθόδρομης διάδοσης σε πολυεπίπεδους 

νευρώνες (back-propagation learning) 
 

Το δίκτυο που καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε με τον κανόνα αυτό είναι  ίδιου τύπου με 

αυτό της Εικόνας 4.3 
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Εικόνα 4.3: Νευρωνικό δίκτυο  

Οι έξοδοι του κρυφού επιπέδου  δίνονται από τη σχέση 

 

                    

 

όπου    είναι διάνυσμα βάρους ,     το αντίστοιχο διάνυσμα πόλωσης και σ είναι η 

συνάρτηση ενεργοποίησης που εφαρμόζεται. Η έξοδος του δικτύου είναι μια γραμμική 

συνάρτηση των εξόδων του κρυφού επιπέδου και δίνεται από τη σχέση 4.37 

 

                  

 

Στην περίπτωση που η συνάρτηση   είναι γραμμική , τότε οι έξοδοι του κρυφού επιπέδου 

θα είναι οι κύριες συνιστώσες του   (ταυτίζεται με την PCA). 

 

 

4.6 PCA ως βήμα προεπεξεργασίας-Λεύκανση 
 

Μια πολύ σημαντική ιδιότητα ενός διανύσματός είναι λευκό ή σφαιρικό. Ένα μηδενικής 

τιμής τυχαίο διάνυσμα            καλείται λευκό αν τα στοιχεία του είναι ασυσχέτιστα 

και έχουν μοναδιαίες διασπορές (Σχέση 4.38) 

 

                     

 

Η λεύκανση μπορεί να επιτευχθεί μέσω γραμμικού μετασχηματισμού του αρχικού 

διανύσματος (PCA). Το πρόβλημα λοιπόν ορίζεται ως εξής. Δοθέντος ενός τυχαίου 

διανύσματος   ,   στοιχείων , να βρεθεί ο γραμμικός μετασχηματισμός   που το 

προκύπτον διάνυσμα μετά την εφαρμογή του τελευταίου   θα ήταν λευκό. 

 

              

 

Έστω λοιπόν ότι           είναι ο πίνακας που κάθε στήλη του είναι καθένα από τα 

ιδιοδιανύσματα της μήτρας συνδιασποράς           . Ακόμα θεωρούμε τον διαγώνιο 

πίνακα               των ιδιοτιμών της   . Τότε ο μετασχηματισμός λεύκανσης 

δίνεται από την ακόλουθη σχέση 
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Ο πίνακας αυτός υπάρχει πάντα όταν οι ιδιοτιμές    είναι θετικές. Στην πλειονότητα των 

πραγματικών δεδομένων η μήτρα αυτή έχει θετικές ιδιοτιμές.  

 

 

 Είναι λοιπόν η PCA μια πολύ σημαντική τεχνική τα πλεονεκτήματα της οποίας θα 

χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια της εργασίας αυτής για την εξαγωγή των  

διαχωρισμένων συνιστωσών. 
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55  
   

   

   

   

IIINNNDDDEEEPPPEEENNNDDDEEENNNTTT   CCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTT   AAANNNAAALLLYYYSSSIIISSS   

(((IIICCCAAA)))   

 

Η Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνιστωσών (Independent Component Analysis – ICA) είναι μια 

στατιστική υπολογιστική μέθοδος η οποία αποκαλύπτει κρυμμένους παράγοντες σε ένα 

σύνολο τυχαίων μεταβλητών. Στην ICA ορίζεται αρχικά ένα μοντέλο για τα παρατηρούμενα 

δεδομένα , ενώ η μόνη πληροφορία που είναι γνωστή για τα τελευταία είναι ότι αποτελούν 

μια γραμμική ή μη μίξη μεταβλητών που είναι γκαουσιανές και αμοιβαία ανεξάρτητες. 

Αποτελεί επέκταση της PCA  και είναι ισχυρότερη τεχνική της τελευταίας καθώς μπορεί να 

βρει υποκειμενικούς παράγοντες και σε περιπτώσεις που η  PCA  αποτυγχάνει. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι μετρήσεις είναι ένα σύνολο από παράλληλα σήματα ή 

χρονοσειρές , και το πρόβλημα αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν τυφλός διαχωρισμός σε 

πηγές (Blind Source Separation- BSS)  
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5.1 Ορισμός της ICA 
 

Για να ορίσουμε αυστηρά την ICA, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα στατιστικό μοντέλο 

“λανθανουσών μεταβλητών”. Θεωρούμε ότι παρατηρούμε    τυχαίες μεταβλητές          

που έχουν μοντελοποιηθεί ως γραμμικοί συνδυασμοί    άλλων τυχαίων μεταβλητών 

         , όπως φαίνεται και ακόλουθα (Σχέση 5.1).  

 

                                           

 

 

Όπου τα     είναι πραγματικές παράμετροι. Εξ ορισμού , τα    είναι από κοινού στατιστικά 

ανεξάρτητα. 

 
Το μοντέλο ICA είναι ένα παραγωγικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι περιγράφει πώς τα 

παρατηρούμενα δεδομένα παράγονται από μια διαδικασία συνδυασμού των συνιστωσών 

  . Οι ανεξάρτητες συνιστώσες είναι λανθάνουσες μεταβλητές, που σημαίνει ότι δεν 

μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Επιπλέον, ο συνδυαστικός πίνακας θεωρείται 

άγνωστος. Το μόνο που παρατηρούμε είναι τις τυχαίες μεταβλητές    , και 

χρησιμοποιώντας αυτό το διάνυσμα πρέπει να υπολογίσουμε και τα     και το   . Αυτό 

πρέπει να γίνει κάνοντας όσο το δυνατόν πιο γενικές υποθέσεις. 

 

Είναι βολικό να χρησιμοποιήσουμε συμβολισμό διανύσματος-πίνακα αντί για τα 

αθροίσματα, όπως στην προηγούμενη εξίσωση. Συμβολίζουμε με   το τυχαίο διάνυσμα με 

στοιχεία τους συνδυασμούς          , και όμοια με   το τυχαίο διάνυσμα με στοιχεία 

        . Επίσης, συμβολίσουμε με   τον πίνακα με στοιχεία    . Χρησιμοποιώντας αυτό 

το συμβολισμό διανύσματος-πίνακα, το παραπάνω συνδυαστικό μοντέλο γράφεται (Σχέση 

5.2): 

 

             

 

Αν τώρα συμβολίσουμε με    τις στήλες του πίνακα   , το μοντέλο μπορεί να γραφεί και  

ως εξής (Σχέση 5.3) 

       

 

   

         

 

5.2 Περιορισμοί κατά την εφαρμογή της ICA 
 

 Για να είμαστε σίγουροι ότι το βασικό μοντέλο της  ICA μπορεί να εκτιμηθεί είναι 

απαραίτητη η ύπαρξη κάποιων περιορισμών. Οι υποθέσεις λοιπόν που πρέπει να γίνουν 

είναι οι ακόλουθες 

 

 Οι συνιστώσες θεωρούνται στατιστικά ανεξάρτητες 

Θεωρούμε ότι               είναι η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των 

   και ότι        την ατομική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του κάθε    . Τα    θα 
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είναι ανεξάρτητα αν η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μπορεί να γραφεί 

ως (Σχέση 5.4) 

 

                                           

 

 Οι ανεξάρτητες συνιστώσες πρέπει να ακολουθούν μη γκαουσιανές κατανομές 

Στην περίπτωση γκαουσιανών κατανομών οι ροπές υψηλότερης τάξης είναι μηδέν. Κατά 

συνέπεια η εφαρμογή της ICA καθίσταται αδύνατη. 

 

 Η μήτρα μίξης θεωρείται τετραγωνική 

Υποθέτουμε , δηλαδή , ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων συνιστωσών είναι ίσος με τον 

αριθμό των μίξεων που παρατηρούμε. Αυτό μειώνει εξαιρετικά την υπολογιστική 

πολυπλοκότητα καθώς από τη στιγμή που θα υπολογίσουμε τη μήτρα μίξης αρκεί μια απλή 

αντιστροφή αυτής. Σε περίπτωση που η τελευταία δεν αντιστρέφεται παραλείπουμε τα 

περιττά στοιχεία μίξης και ενδεχομένως η μήτρα στην οποία θα καταλήξουμε να μην είναι 

τετράγωνη. 

 

5.3 Αδυναμίες της ICA 

   

Σημαντική είναι και η παράθεση των αδυναμιών της τεχνικής με σκοπό την καλύτερη 

διαχείριση των αποτελεσμάτων που θα εξαχθούν ακόλουθα. Οι σημαντικότερες αυτών 

είναι ότι 

 

 Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός των διασπορών (ενεργειών) των ανεξάρτητων 

συνιστωσών. Κάτι που είναι μικρής σημασίας στις περισσότερες εφαρμογές. 

 Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της σειράς των ανεξάρτητων συνιστωσών. Από τη 

στιγμή που τα   και τα     είναι άγνωστα μπορούν να μπουν με οποιαδήποτε σειρά 

στο άθροισμα και έτσι οποιαδήποτε συνιστώσα να θεωρηθεί πρώτη. 

 

 

5.4 Εφαρμογή της ICA 
 

Για να απεικονίσουμε το μοντέλο της ICA με στατιστικούς όρους, θεωρούμε δυο 

ανεξάρτητες συνιστώσες που έχουν την ακόλουθη ομοιόμορφη κατανομή: 

 

       

 

   
             

                    

  

 

Το πεδίο τιμών για αυτή την ομοιόμορφη κατανομή επιλέχτηκε έτσι ώστε να προκύψει 

μέση τιμή μηδέν και διασπορά ίση με ένα, σύμφωνα με τη σύμβαση στην προηγούμενη 

ενότητα. Η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των    και    είναι τώρα η τετραγωνική 

ομοιόμορφη κατανομή. Αυτό συνεπάγεται από το βασικό ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο η 

από κοινού πυκνότητα πιθανότητας δυο ανεξάρτητων μεταβλητών είναι το γινόμενο των 
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περιθωρίων πυκνοτήτων πιθανότητάς τους. Κατά συνέπεια , πρέπει απλά να υπολογιστεί το 

γινόμενο. Η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας απεικονίζεται ακόλουθα (Εικόνα 5.1) όπου 

φαίνονται δεδομένα τυχαία επιλεγμένα από αυτή την κατανομή. 

 

 
Εικόνα 5.1: Η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των ανεξάρτητων συνιστωσών. 

 
Συνδυάζοντας αυτές τις δυο ανεξάρτητες συνιστώσες , παίρνουμε τον ακόλουθο 

συνδυαστικό πίνακα 

 

    
 

 
  
 

 
  

 
Αυτός μας δίνει δυο συνδυασμένες μεταβλητές    και   . Υπολογίζεται εύκολα ότι τα 

συνδυασμένα δεδομένα έχουν ομοιόμορφη κατανομή σε ένα παραλληλόγραμμο, όπως 

φαίνεται ακόλουθα (Εικόνα 5.2) 

 

 
Εικόνα 5.2: Η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των παρατηρούμενων σημάτων.  

 

Επισημαίνεται ότι οι μεταβλητές    και    δεν είναι πια ανεξάρτητες. Ένας εύκολος τρόπος 

να το δούμε αυτό είναι να εξετάσουμε, αν είναι δυνατόν να προβλέψουμε την τιμή του 

ενός από αυτές, έστω της   , από την τιμή της άλλης. Προφανώς αν η    πάρει μία από τις 
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μέγιστες ή της ελάχιστες τιμές της, τότε προσδιορίζεται απόλυτα η τιμή της   . Συνεπώς δεν 

είναι ανεξάρτητες.  

 

Το πρόβλημα υπολογισμού του μοντέλου δεδομένων της ICA γίνεται τώρα πρόβλημα 

υπολογισμού του συνδυαστικού πίνακα    χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορία που 

περιέχεται στους συνδυασμούς    και   . Σε γενικές γραμμές, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι οι 

ακμές του παραλληλογράμμου έχουν τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από τις στήλες του 

πίνακα   , μπορούμε να υπολογίσουμε το μοντέλο ICA υπολογίζοντας αρχικά την από 

κοινού πυκνότητα πιθανότητας των    και   , και έπειτα εντοπίζοντας της ακμές. Έτσι, το 

πρόβλημα φαίνεται να έχει λύση. 

 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτή θα ήταν μια πολύ φτωχή μέθοδος γιατί εφαρμόζεται 

σωστά μόνο με μεταβλητές που έχουν ακριβώς ομοιόμορφες κατανομές. Επιπλέον, θα ήταν 

κάπως περίπλοκο υπολογιστικά.  

 

5.5 Mη προσαρμογή σε γκαουσιανή κατανομή 
 

Το κλειδί για τον υπολογισμό του μοντέλου ICA είναι το γεγονός ότι είναι μη-γκαουσιανό. 

Στην πραγματικότητα, χωρίς την ιδιότητα αυτή ο υπολογισμός δεν θα ήταν εφικτός. Στο 

μεγαλύτερο μέρος της κλασσικής στατιστικής θεωρίας, οι τυχαίες μεταβλητές τείνουν προς 

μια γκαουσιανή κατανομή, αποκλείοντας έτσι κάθε μέθοδο σχετική με την ICA. 

 

Το Θεώρημα Κεντρικού Ορίου (Central Limit Theorem), ένα κλασσικό θεώρημα στη θεωρία 

πιθανοτήτων, αναφέρει πως ένα άθροισμα ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών τείνει προς 

μια γκαουσιανή κατανομή, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Συνεπώς, το άθροισμα δυο 

ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών συνήθως έχει κατανομή που είναι περισσότερο κοντά 

στην γκαουσιανή απ’ ότι η κατανομή οποιασδήποτε από τις δυο αρχικές τυχαίες 

μεταβλητές. 

 

Ας υποθέσουμε ότι το διάνυσμα δεδομένων   είναι ένας συνδυασμός ανεξάρτητων 

συνιστωσών. Για λόγους απλότητας, υποθέτουμε ότι όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν 

πανομοιότυπες κατανομές. Για να υπολογίσουμε μια από τις ανεξάρτητες συνιστώσες, 

θεωρούμε ένα γραμμικό συνδυασμό των    , όπως φαίνεται ακόλουθα (Σχέση 5.5) 

 

                    

 

 

 

 όπου   είναι ένα διάνυσμα που πρέπει να προσδιοριστεί.  

 

Αν το   ήταν μία από τις γραμμές του αντίστροφου του   , αυτός ο γραμμικός συνδυασμός 

θα ισούταν στην πραγματικότητα με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Το ερώτημα είναι 

τώρα πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Θεώρημα Κεντρικού Ορίου για να 

προσδιοριστεί το   ώστε να ισούται με μία από τις γραμμές του αντίστροφου του   . Στην 

πράξη, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακριβώς ένα τέτοιο  , διότι δεν έχουμε γνώση 
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του πίνακα   , αλλά μπορούμε να βρούμε μια εκτιμήτρια συνάρτηση που δίνει καλή 

προσέγγιση. 

 

Για να δούμε πώς αυτό οδηγεί στη βασική αρχή της υπολογισμού της ICA, κάνουμε μια 

αλλαγή μεταβλητών, ορίζοντας       . Έπειτα έχουμε:                . Το    

είναι, συνεπώς, ένας γραμμικός συνδυασμός των   , με βάρη που δίνονται από τα   . Αφού 

ένα άθροισμα ακόμα και δυο ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών είναι περισσότερο 

γκαουσιανό απ’ ότι οι αρχικές μεταβλητές, το     είναι περισσότερο γκαουσιανό από 

οποιοδήποτε από τα    και γίνεται λιγότερο γκαουσιανό όταν στην πραγματικότητα γίνεται 

ίσο με ένα από τα   . Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς, μόνο ένα από τα στοιχεία    του   

είναι μη μηδενικό.  

 

Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε ως   ένα διάνυσμα που μεγιστοποιεί τη μη 

προσαρμογή σε γκαουσιανή κατανομή του    . Ένα τέτοιο διάνυσμα θα ανταποκρινόταν 

αναγκαστικά (στο σύστημα μετασχηματισμένων μεταβλητών) σε ένα   που έχει μόνο μια 

μη μηδενική συνιστώσα. Αυτό σημαίνει ότι το          ισούται με μία από τις 

ανεξάρτητες συνιστώσες! 

 

Η μεγιστοποίηση της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή του     μας δίνει μια από 

τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Στην πραγματικότητα, η περιοχή βελτιστοποίησης της μη 

προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή στο   - διάστατο χώρο των διανυσμάτων   έχει    

τοπικά μέγιστα, δυο για κάθε ανεξάρτητη συνιστώσα, που αντιστοιχούν στα    και    . Για 

να βρούμε πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές, πρέπει να βρούμε όλα αυτά τα τοπικά μέγιστα. 

Αυτό δεν είναι δύσκολο, διότι οι διαφορετικές ανεξάρτητες συνιστώσες είναι ασυσχέτιστες: 

μπορούμε πάντα να περιορίσουμε την αναζήτηση στο χώρο που δίνει υπολογισμούς 

ασυσχέτιστους με τους προηγούμενους. Αυτό αντιστοιχεί σε ορθογωνοποίηση σε ένα 

κατάλληλα μετασχηματισμένο (π.χ. με προσθήκη λευκού θορύβου) χώρο. 

 

 

5.5.1 Μέτρα της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή 
 

 Για να χρησιμοποιήσουμε τη μη προσαρμογή σε γκαουσιανή κατανομή στον υπολογισμό 

της ICA, πρέπει να έχουμε ένα ποσοτικό μέγεθος μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή 

μιας τυχαίας μεταβλητής, έστω της  . Για να απλουστέψουμε τα πράγματα, ας υποθέσουμε 

ότι η   έχει μηδενική μέση τιμή και η διασπορά της ισούται με ένα. Στην πραγματικότητα, 

μία από τις συναρτήσεις προεπεξεργασίας στους αλγόριθμους της ICA, είναι να γίνει αυτή η 

απλούστευση εφικτή. 

 

5.5.1.1 Κύρτωση 
 

Το κλασσικό μέγεθος της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή είναι η κύρτωση 

(kurtosis) ή ροπή τετάρτης τάξης. Η κύρτωση της   ορίζεται κλασσικά ως (Σχέση 5.6): 
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Αν η   ήταν γκαουσιανή, η τέταρτη ροπή της θα ισούταν με          . Συνεπώς, η 

κύρτωση θα ήταν μηδέν για μια τυχαία γκαουσιανή μεταβλητή. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, αφού έχουμε υποθέσει ότι η   έχει μοναδιαία διασπορά, το δεξιό μέρος 

απλοποιείται σε        . Αυτό δείχνει ότι η κύρτωση είναι απλά μια κανονικοποιημένη 

παραλλαγή της τέταρτης ροπής       και διάφορη του μηδενός. Για τις περισσότερες (όχι 

όλες) τις μη-γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές, η κύρτωση είναι μη μηδενική. 

 

Η κύρτωση μπορεί να είναι είτε θετική , είτε αρνητική. Οι τυχαίες μεταβλητές που έχουν 

αρνητική κύρτωση ονομάζονται υπο-γκαουσιανές και αυτές που έχουν θετική κύρτωση 

ονομάζονται υπερ-γκαουσιανές. Χρησιμοποιούνται επίσης οι εκφράσεις πλατύκυρτη και 

λεπτόκυρτη αντίστοιχα. Οι υπερ-γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές έχουν τυπικά μια 

«αιχμηρή» σ.π.π. με «βαριές» ουρές. Για παράδειγμα, όπως παρατηρείται στην εικόνα που 

παρατίθεται (Εικόνα 5.3) , η σ.π.π. έχει σχετικά υψηλή τιμή στο μηδέν και σε μεγάλες τιμές 

της μεταβλητής, ενώ έχει μικρές τιμές για ενδιάμεσες τιμές της μεταβλητής. 

 

 
Εικόνα 5.3: Οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας  υπερ-γκαουσιανής και γκαουσιανής μεταβλητής. 

 

Ένα τυπικό παράδειγμα υπερ-γκαουσιανής κατανομής είναι η κατανομή Laplace, της οποίας 

η σ.π.π. (κανονικοποιημένη σε μοναδιαία διασπορά) δίνεται από τη σχέση (5.7) 

 

     
 

  
                  

 

Οι υπο-γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές, από την άλλη πλευρά, έχουν τυπικά “επίπεδη” 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, που είναι συνήθως σταθερή κοντά στο μηδέν και 

παίρνει πολύ μικρές τιμές για μεγαλύτερες τιμές της μεταβλητής. Ένα τυπικό παράδειγμα 

είναι η ομοιόμορφη κατανομή. 

 

Τυπικά , η μη προσαρμογή σε γκαουσιανή κατανομή μετριέται με την απόλυτη τιμή της 

κύρτωσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το τετράγωνο της κύρτωσης. Αυτό είναι 

μηδέν για μια γκαουσιανή μεταβλητή, και μεγαλύτερο του μηδενός για τις περισσότερες 
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μη-γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές. Υπάρχουν μη-γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές που 

έχουν μηδενική κύρτωση, αλλά μπορούν να θεωρηθούν πολύ σπάνιες. 

 

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

προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή στην ICA και στους σχετικούς τομείς. Ο κύριος 

λόγος είναι η απλότητά της, τόσο η υπολογιστική όσο και η θεωρητική. Η κύρτωση μπορεί 

να υπολογιστεί απλά χρησιμοποιώντας την τέταρτη ροπή των δεδομένων. Η θεωρητική 

ανάλυση απλουστεύεται εξαιτίας της ακόλουθης ιδιότητας της γραμμικότητας: αν    και    

είναι δυο ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, τότε ισχύουν οι σχέσεις (5.8-5.9): 

 

                                       

 

                              

 

όπου   είναι βαθμωτή ποσότητα. 

 

Επιστρέφοντας στο πρόβλημά μας και θεωρώντας  ότι οι ανεξάρτητες συνιστώσες    ,    

έχουν τιμές κύρτωσης         ,          , αντίστοιχα , και οι δυο διάφορες του μηδενός. 

Επίσης, έχουμε υποθέσει ότι έχουν μοναδιαίες διασπορές. Ψάχνουμε για μία από τις 

ανεξάρτητες συνιστώσες ως       . 

 

Κάνοντας ξανά το μετασχηματισμό        , έχουμε                       

     . Τώρα, με βάση την προσθετική ιδιότητα της κύρτωσης, έχουμε (Σχέση 5.10) 

 

                                       

 

Από την άλλη πλευρά, κάναμε την παραδοχή ότι η διασπορά του   είναι ίση με ένα. Αυτό 

υποδηλώνει έναν περιορισμό για το   (Σχέση 5.11):  

 

        
    

           

 

Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα   περιορίζεται στο μοναδιαίο κύκλο στο 2-

διάστατο επίπεδο. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης γίνεται τώρα πρόβλημα εύρεσης του 

μεγίστου της συνάρτησης              
            

            στο μοναδιαίο 

κύκλο. Για λόγους απλότητας, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κύρτωση έχει ίδιο πρόσημο, 

και στην περίπτωση αυτή το σύμβολο της απόλυτης τιμής μπορεί να παραλειφθεί. Η 

γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης είναι η “περιοχή βελτιστοποίησης” για το 

πρόβλημα. 

 

Δεν είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι το μέγιστο είναι στα σημεία στα οποία ακριβώς ένα 

στοιχείο του διανύσματος   είναι μηδέν και τα υπόλοιπα μη μηδενικά. Εξαιτίας του 

περιορισμού του μοναδιαίου κύκλου, τα μη μηδενικά στοιχεία πρέπει να ισούνται με 1 ή -1. 

Αλλά αυτά τα σημεία είναι ακριβώς αυτά στα οποία το   γίνεται ίσο με μία από τις 

ανεξάρτητες συνιστώσες    , και το πρόβλημα έχει λυθεί. 
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Στην πράξη, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάποιο διάνυσμα βαρών  , να 

υπολογίσουμε την κατεύθυνση κατά την οποία η κύρτωση της        αυξάνεται 

περισσότερο (αν η κύρτωση είναι θετική) ή μειώνεται περισσότερο (αν η κύρτωση είναι 

αρνητική) σύμφωνα με τη διαθέσιμη υλοποίηση             του συνδυαστικού 

διανύσματος  , και να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο κλίσης (gradient method) ή μια από 

τις επεκτάσεις της για να βρούμε ένα νέο διάνυσμα  . Το παράδειγμα μπορεί να γενικευθεί 

σε αυθαίρετες διαστάσεις, δείχνοντας ότι η κύρτωση μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί 

ως κριτήριο βελτιστοποίησης για το πρόβλημα της ICA. 

 

Ωστόσο, η κύρτωση έχει και κάποια μειονεκτήματα, όταν η τιμή της πρέπει να υπολογιστεί 

από ένα μετρούμενο δείγμα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η κύρτωση μπορεί να είναι 

πολύ ευαίσθητη σε παρεκτρεπόμενες τιμές. Η τιμή της μπορεί να εξαρτάται μόνο από λίγες 

παρατηρήσεις στις ουρές των κατανομών, οι οποίες μπορεί να είναι λανθασμένες ή μη 

σχετικές παρατηρήσεις. Με άλλα λόγια, η κύρτωση δεν είναι ένα ισχυρό μέτρο της μη 

προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή. 

 

Κατά συνέπεια , άλλα μέτρα της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή μπορεί να είναι 

καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις.  

 

 

5.5.1.2 Αρνητική Εντροπία – Negentropy 
 

Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό μέτρο της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή δίνεται 

από την αρνητική εντροπία (negentropy). Η αρνητική εντροπία βασίζεται στην ποσότητα 

της διαφορικής εντροπίας που προέρχεται από τη θεωρία πληροφορίας. 

 

Η εντροπία είναι η βασική έννοια της θεωρίας πληροφοριών. Η εντροπία μιας τυχαίας 

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

μεταβλητής. Όσο πιο “τυχαία”, δηλαδή όσο πιο απρόβλεπτη και αδόμητη είναι, τόσο 

μεγαλύτερη εντροπία έχει. Πιο συγκεκριμένα, η εντροπία είναι στενά συνδεδεμένη με το 

μήκος της κωδικοποίησης μιας τυχαίας μεταβλητής. Στην πραγματικότητα, υπό κάποιες 

υποθέσεις απλούστευσης, η εντροπία είναι το μήκος της κωδικοποίησης της τυχαίας 

μεταβλητής. 

 

Η εντροπία   ορίζεται για μια διακριτή τυχαία μεταβλητή   ως (Σχέση 5.12) 

 

                           

 

           

 

όπου τα    είναι οι πιθανές τιμές της  . Αυτός ο πολύ γνωστός ορισμός μπορεί να 

γενικευθεί για συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και διανύσματα, όπου στην περίπτωση αυτή 

ονομάζεται συχνά διαφορική εντροπία. Η διαφορική εντροπία   ενός τυχαίου διανύσματος 

  με πυκνότητα πιθανότητας      ορίζεται ως (Σχέση 5.13) 
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Ένα θεμελιώδες συμπέρασμα της θεωρίας πληροφοριών είναι ότι μια γκαουσιανή 

μεταβλητή έχει τη μεγαλύτερη εντροπία μεταξύ όλων των τυχαίων μεταβλητών ίδιας 

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

μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή. Στην πραγματικότητα, αυτό δείχνει ότι η 

γκαουσιανή κατανομή είναι η “πιο τυχαία” ή η λιγότερο δομημένη από όλες τις κατανομές. 

Η εντροπία είναι μικρή για κατανομές που είναι καθαρά συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένες 

τιμές, για παράδειγμα όταν η μεταβλητή είναι σαφώς συγκεντρωμένη, ή έχει σ.π.π. που 

είναι πολύ “αιχμηρή”. 

 

Για να αποκτήσουμε ένα μέτρο της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή που να είναι 

μηδέν για μια γκαουσιανή μεταβλητή και πάντα μη αρνητικό, συχνά χρησιμοποιείται μια 

ελαφρώς τροποποιημένη παραλλαγή του ορισμού της διαφορικής εντροπίας, που 

ονομάζεται αρνητική εντροπία. Η αρνητική εντροπία    ορίζεται ως ακολούθως (Σχέση 5.14) 

 

                              

 

όπου        είναι μια γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή με ίδιο πίνακα συνδιασποράς με την 

 . 

 

Εξαιτίας των ιδιοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η αρνητική εντροπία είναι πάντα μη 

αρνητική, και είναι μηδέν αν και μόνο αν η   έχει γκαουσιανή κατανομή. Η αρνητική 

εντροπία έχει επιπλέον την ενδιαφέρουσα ιδιότητα ότι είναι αμετάβλητη για 

αντιστρέψιμους γραμμικούς συνδυασμούς . 

 

Το πλεονέκτημα της χρήσης της αρνητικής εντροπίας, ή, ισότιμα, της διαφορικής εντροπίας, 

ως μέτρο της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή, είναι ότι η αρνητική εντροπία 

είναι καλά τεκμηριωμένη από τη στατιστική θεωρία. Στην πραγματικότητα, η αρνητική 

εντροπία είναι κατά κάποιο τρόπο η βέλτιστη εκτιμήτρια συνάρτηση της μη προσαρμογής 

σε γκαουσιανή κατανομή, όσον αφορά τις στατιστικές ιδιότητες.  

Το πρόβλημα στη χρήση της αρνητικής εντροπίας είναι, ωστόσο, ότι είναι υπολογιστικά 

πολύ δύσκολη. Ο υπολογισμός της αρνητικής εντροπίας χρησιμοποιώντας τον ορισμό θα 

απαιτούσε τον υπολογισμό της (πιθανώς μη παραμετρικής) σ.π.π.. Συνεπώς, πολύ χρήσιμες 

είναι οι απλούστερες προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας. 

 

Προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας 
 

Ο υπολογισμός της αρνητικής εντροπίας είναι δύσκολος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και 

συνεπώς αυτή η συνάρτηση αντίθεσης παραμένει περισσότερο θεωρητική. Στην πράξη, 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποιες προσεγγίσεις. 

 

Η κλασσική μέθοδος της προσεγγιστικής αρνητικής εντροπίας χρησιμοποιεί υψηλότερης 

τάξης ροπές, για παράδειγμα (Σχέση 5.15) 
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Η τυχαία μεταβλητή   θεωρείται μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας διασποράς. 

Ωστόσο, η εγκυρότητα τέτοιων προσεγγίσεων μπορεί να είναι αρκετά περιορισμένη. Πιο 

συγκεκριμένα, αυτές οι προσεγγίσεις παρουσιάζουν προβλήματα μη-ανθεκτικότητας λόγω 

της κύρτωσης. 

 

Για την αποφυγή των προβλημάτων που συναντώνται με τις προηγούμενες προσεγγίσεις 

της αρνητικής εντροπίας, αναπτύχθηκαν νέες προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές 

βασίστηκαν στην αρχή της μέγιστης εντροπίας. Γενικά λαμβάνουμε την ακόλουθη 

προσέγγιση (Σχέση 5.16): 

 

                            

 

   

          

 

όπου    είναι θετικές σταθερές, και   είναι μια γκαουσιανή μεταβλητή με μηδενική μέση 

τιμή και μοναδιαία διασπορά (π.χ. προτυποποιημένη). Η μεταβλητή   θεωρείται μηδενικής 

μέσης τιμής και μοναδιαίας διασποράς, και οι συναρτήσεις    είναι μη-τετραγωνικές 

συναρτήσεις. Επισημαίνεται ακόμα ότι και στις περιπτώσεις όπου αυτή η προσέγγιση δεν 

είναι πολύ ακριβής, η προηγούμενη εξίσωση  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατυπωθεί 

ένα μέτρο της μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή, που είναι συνεπές υπό την 

έννοια ότι θα είναι πάντα μη αρνητική, και ίση με μηδέν αν η   έχει γκαουσιανή κατανομή. 

 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μόνο μια μη-τετραγωνική συνάρτηση  , η 

προσέγγιση γίνεται (Σχέση 5.17) 

 

                                   

 

πρακτικά για κάθε μη-τετραγωνική συνάρτηση  . Αυτό είναι σαφώς μια γενίκευση της 

προσέγγισης που βασίζεται στη ροπή, αν η y είναι συμμετρική.  

 

Αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι με κατάλληλη επιλογή του  , προκύπτουν πολύ καλύτερες 

προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας. 

 

Συγκεκριμένα, επιλέγοντας ένα   που δεν αυξάνεται πολύ γρήγορα, προκύπτουν πιο 

αποδοτικές εκτιμήτριες συναρτήσεις. Οι παρακάτω επιλογές του   έχουν αποδειχθεί πολύ 

χρήσιμες (Σχέσεις 5.18-5.19) 
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όπου        είναι μια κατάλληλη σταθερά. 

 

Έτσι, εξασφαλίζουμε προσεγγίσεις της αρνητικής εντροπίας που δίνουν μια πολύ καλή 

συμβιβαστική λύση μεταξύ των ιδιοτήτων των δυο κλασσικών μέτρων της μη προσαρμογής 

σε γκαουσιανή κατανομή, της κύρτωσης και της αρνητικής εντροπίας. Είναι εννοιολογικά 

απλές, γρήγορες στον υπολογισμό τους, ωστόσο έχουν εκπληκτικές στατιστικές ιδιότητες, 

ειδικά ισχύ. 

 

 

5.5.1.3 Ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας 
 

Μια άλλη προσέγγιση για τον υπολογισμό της ICA, εμπνευσμένη από τη θεωρία 

πληροφοριών, είναι η ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας.  

 

 

Αμοιβαία πληροφορία 
Χρησιμοποιώντας την έννοια της διαφορικής εντροπίας, ορίζουμε την αμοιβαία 

πληροφορία   μεταξύ   (βαθμωτών) τυχαίων μεταβλητών    ,         ως ακολούθως 

(Σχέση 5.20): 

 

                    

 

   

               

 
Η αμοιβαία πληροφορία είναι ένα φυσικό μέτρο της εξάρτησης μεταξύ τυχαίων 

μεταβλητών. Στην πραγματικότητα, είναι ισότιμη με τη γνωστή απόκλιση Kullback-Leibler2 

μεταξύ της από κοινού πυκνότητας πιθανότητας      και του γινομένου των περιθωριακών 

πυκνοτήτων πιθανότητάς της, ένα πολύ φυσικό μέτρο για την ανεξαρτησία. Είναι πάντα μη 

αρνητική, και μηδενίζεται αν και μόνο αν οι μεταβλητές είναι στατιστικώς ανεξάρτητες. 

Κατά συνέπεια, η αμοιβαία πληροφορία λαμβάνει υπ’ όψιν ολόκληρη τη δομή εξάρτησης 

των μεταβλητών, και όχι μόνο τη συνδιασπορά, όπως η PCA και άλλες σχετικές μέθοδοι. 

 

Η αμοιβαία πληροφορία μπορεί να ερμηνευθεί χρησιμοποιώντας την ερμηνεία της 

εντροπίας ως μήκος κωδικοποίησης. Οι όροι       δίνουν τα μήκη των κωδίκων για τις    

όταν αυτές κωδικοποιούνται ξεχωριστά, και ο όρος      δίνει το μήκος του κώδικα όταν το 

  κωδικοποιείται ως τυχαίο διάνυσμα, π.χ. όλες οι συνιστώσες κωδικοποιούνται στον ίδιο 

κώδικα. Η αμοιβαία πληροφορία συνεπώς δείχνει ότι η μείωση του μήκους του κώδικα 

επιτυγχάνεται κωδικοποιώντας ολόκληρο το διάνυσμα αντί κάθε συνιστώσα ξεχωριστά. 

Γενικά, λαμβάνονται καλύτεροι κώδικες όταν κωδικοποιείται ολόκληρο το διάνυσμα. 

Ωστόσο αν οι    είναι ανεξάρτητες, δε δίνουν καμία πληροφορία η μία για την άλλη και 

μπορούν να κωδικοποιηθούν ξεχωριστά χωρίς να αυξηθεί το μήκος του κώδικα. 

 

Μια σημαντική ιδιότητα της αμοιβαίας πληροφορίας είναι ότι για ένα αντιστρέψιμο 

γραμμικό συνδυασμό      έχουμε  (Σχέση 5.21): 
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Ας εξετάσουμε τι θα συμβεί αν εισάγουμε τον περιορισμό ότι οι    να είναι ασυσχέτιστες 

και μοναδιαίας διασποράς. Αυτό σημαίνει ότι (Σχέση 5.22) 

 

                            

 

Το οποίο υποδηλώνει ότι (Σχέση 5.23) 

 

                                                        

 

και αυτό υποδηλώνει ότι η      πρέπει να είναι σταθερή. Επιπλέον, για    μοναδιαίας 

διασποράς, η εντροπία και η αρνητική εντροπία διαφέρουν μόνο κατά μια σταθερά και το 

πρόσημο. Συνεπώς έχουμε (Σχέση 5.24): 

 

                      

 

          

 

όπου   είναι μια σταθερά που δεν εξαρτάται από το  . Αυτό δείχνει τη βασική σχέση 

μεταξύ της αρνητικής εντροπίας και της αμοιβαίας πληροφορίας. 

 

 

Ορίζοντας την ICA με βάση την αμοιβαία πληροφορία 
 

Αφού η αμοιβαία πληροφορία είναι το φυσικό μέτρο, που βασίζεται στη θεωρία 

πληροφοριών, για την ανεξαρτησία των τυχαίων μεταβλητών, θα μπορούσαμε να τη 

χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο για την εύρεση του μετασχηματισμού ICA. Σε αυτή την 

προσέγγιση, που είναι εναλλακτική της προσέγγισης υπολογισμού του μοντέλου, ορίζουμε 

την ICA τυχαίου διανύσματος   ως έναν αντίστροφο μετασχηματισμό , όπου ο πίνακας   

ορίζεται έτσι ώστε η αμοιβαία πληροφορία των μετασχηματισμένων συνιστωσών    να 

ελαχιστοποιείται. 

 

Είναι τώρα προφανές ότι η εύρεση του αντίστροφου μετασχηματισμού του   που 

ελαχιστοποιεί την αμοιβαία πληροφορία είναι κατά προσέγγιση ισότιμη με την εύρεση 

κατευθύνσεων στις οποίες η αρνητική εντροπία μεγιστοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, 

φαίνεται ότι ο υπολογισμός της ICA με ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας είναι 

ισοδύναμος με τη μεγιστοποίηση του αθροίσματος των “non-gaussianities” των 

εκτιμητριών συναρτήσεων, όταν οι υπολογισμοί περιορίζονται να είναι ασυσχέτιστοι. Η 

δέσμευση της μη συσχέτισης στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητη, αλλά απλοποιεί 

σημαντικά τους υπολογισμούς, ώστε μετά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απλούστερη 

μορφή. 
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Κατά συνέπεια, βλέπουμε ότι η διατύπωση της ICA ως ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας 

πληροφορίας δίνει άλλη μία αυστηρή τεκμηρίωση της λιγότερο αυστηρά παρουσιαζόμενης 

ιδέας της εύρεσης μέγιστων μη-γκαουσιανών κατευθύνσεων.  

 

   

5.5.1.4 Εκτίμηση Μέγιστης Πιθανοφάνειας 

 

Πιθανότητα 
 

Μια πολύ δημοφιλής προσέγγιση της εκτίμησης του μοντέλου ICA είναι η εκτίμηση της 

μέγιστης πιθανοφάνειας, που συνδέεται στενά με την αρχή μεγιστοποίησης της εντροπίας 

(infomax principle). 

 

Είναι δυνατό να σχηματιστεί άμεσα η πιθανότητα στο χωρίς θόρυβο μοντέλο ICA , και μετά 

να υπολογιστεί το μοντέλο με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. Συμβολίζοντας με 

                τον πίνακα     , η λογαριθμική πιθανοφάνεια λαμβάνει τη μορφή 

(Σχέση 5.25): 

 

            
                 

 

   

 

   

          

 

όπου    είναι οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (density functions) των    (εδώ 

θεωρούνται γνωστά), και το      ,         είναι οι πραγματοποιήσεις του  . Ο όρος 

          στην πιθανότητα προέρχεται από το κλασικό κανόνα για τον (γραμμικό) 

μετασχηματισμό τυχαίων μεταβλητών και των πυκνοτήτων πιθανότητας. Γενικά, για κάθε 

τυχαίο διάνυσμα   με πυκνότητα πιθανότητας    και για κάθε πίνακα  , η πυκνότητα 

πιθανότητας των      δίνεται από το                 . 

 

 

5.5.1.5 Η Αρχή Infomax 
 

Μια άλλη σχετική συνάρτηση αντίθεσης προήλθε από την οπτική γωνία ενός νευρωνικού 

δικτύου. Αυτή βασίστηκε στη μεγιστοποίηση της εντροπίας εξόδου (ή της ροής της 

πληροφορίας) ενός νευρωνικού δικτύου με μη-γραμμικές εξόδους. Ας υποθέσουμε ότι το   

είναι είσοδος σε ένα νευρωνικό δίκτυο του οποίου οι έξοδοι είναι της μορφής      
    , 

όπου οι    είναι μη γραμμικές βαθμωτές συναρτήσεις, και τα    είναι τα διανύσματα 

βαρών των νευρώνων. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την εντροπία των εξόδων (Σχέση 

5.26): 
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Αν τα    είναι επιλεγμένα κατάλληλα, το πλαίσιο αυτό επιτρέπει επίσης τον υπολογισμό 

του μοντέλου ICA. Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι η αρχή της μεγιστοποίησης της εντροπίας 

του δικτύου, ή "infomax", είναι ισοδύναμη με την εκτίμηση της μέγιστης πιθανοφάνειας. 

Αυτή η ισοδυναμία προϋποθέτει ότι οι μη-γραμμικότητες    που χρησιμοποιούνται στο 

νευρωνικό δίκτυο έχουν επιλεγεί ως οι αθροιστικές συναρτήσεις κατανομής που 

αντιστοιχούν στις πυκνότητες πιθανότητας   , δηλ.            . 

5.5.1.6 Μέγιστη Πιθανοφάνεια-Αμοιβαία Πληροφορία 
 

Για να φανεί η σχέση μεταξύ πιθανότητας και αμοιβαίας πληροφορίας, θεωρούμε την 

αναμενόμενη τιμή της λογαριθμικής πιθανοφάνειας (Σχέση 5.27): 

 

 

 
                

                 

 

   

          

 

Στην πραγματικότητα, αν οι    ήταν ίσες με τις πραγματικές κατανομές του   
  , ο πρώτος 

όρος θα ήταν ίσος με       
    . Συνεπώς η πιθανότητα θα ήταν ίση με την αρνητική 

αμοιβαία πληροφορία. 

 

Στην πράξη η συσχέτιση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πράξη δε 

γνωρίζουμε τις κατανομές των ανεξάρτητων συνιστωσών. Μια λογική προσέγγιση θα ήταν 

να υπολογιστεί η πυκνότητα πιθανότητας του   
   ως μέρος της μεθόδου εκτίμησης της 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας, και να χρησιμοποιηθεί ως μια προσέγγιση της πυκνότητας 

πιθανότητας των   . Σε αυτή την περίπτωση, πιθανότητα και αμοιβαία πληροφορία είναι, 

για πρακτικούς λόγους, ίσες. 

 

Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια μικρή διαφορά που μπορεί να είναι πολύ σημαντική στην 

πράξη. Το πρόβλημα με την εκτίμηση της μέγιστης πιθανοφάνειας είναι ότι οι πυκνότητες 

πιθανότητας    πρέπει να υπολογιστούν σωστά. Δεν χρειάζεται να υπολογιστούν με κάποια 

μεγάλη ακρίβεια: στην πράξη αρκεί να εκτιμηθεί αν είναι υπο- ή υπερ-γκαουσιανές. Σε 

πολλές περιπτώσεις, έχουμε αρκετή προγενέστερη γνώση στις ανεξάρτητες συνιστώσες και 

δε χρειάζεται να εκτιμήσουμε τη φύση τους από τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, αν η 

πληροφορία για τη φύση των ανεξάρτητων μεταβλητών δεν είναι σωστή, η εκτίμηση της 

μέγιστης πιθανοφάνειας θα δώσει εντελώς λανθασμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, πρέπει να 

δοθεί προσοχή στην εκτίμηση της μέγιστης πιθανοφάνειας. Αντιθέτως, με τη χρήση λογικών 

μεγεθών μη προσαρμογής στη γκαουσιανή κατανομή, αυτό το πρόβλημα συνήθως δεν 

εμφανίζεται. 

 

 

5.6 ICA και Projection Pursuit 
 

Η Projection Pursuit είναι μια στατιστική τεχνική που στόχο έχει την ανεύρεση 

ενδιαφερουσών προβολών σε πολυδιάστατα δεδομένα , που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την οπτικοποίηση των δεδομένων καθώς και για εκτίμηση πυκνότητας ή regression. 

Στην βασική μονοδιάστατη περίπτωση της Projection Pursuit αναζητούμε κατευθύνσεις έτσι 
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ώστε οι προβολές σε αυτές τις κατευθύνσεις να έχουν ενδιαφέρουσες κατανομές , να έχουν 

δηλαδή κάποια δομή. Η γκαουσιανή κατανομή είναι κατά γενική ομολογία η λιγότερο 

ενδιαφέρουσα , ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατανομές που είναι όσο το 

δυνατόν λιγότερο γκαουσιανές. 

 

 Η χρησιμότητα των προβολών αυτών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 5.4) όπου η 

αναζήτηση προβολών στην οριζόντια διεύθυνση παρουσιάζει τη συγκεντρωμένη δομή των 

δεδομένων. Η προβολή της κύριας συνιστώσας (κάθετη) αποτυγχάνει να αποκαλύψει τη 

συγκέντρωση αυτή. 

 

 
Εικόνα 5.4: Παράδειγμα της projection pursuit και οι ενδιαφέρουσες διευθύνσεις. 

 

Εν γένει , λοιπόν , η ICA μπορεί να θεωρηθεί ως μια παραλλαγή της αναζήτησης προβολών 

καθώς όλα τα μέτρα μη κανονικότητας και οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι της ICA θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν δείκτες και αλγόριθμοι της τεχνικής αυτής. Στην αναζήτηση προβολών 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία  το πρόβλημα κατά το οποίο οι ανεξάρτητες 

συνιστώσες αποτελούνται από τις μεταβλητές μετρήσεων. Αν θεωρήσουμε ότι οι 

διαστάσεις αυτές που δεν αντιστοιχούν σε ανεξάρτητες συνιστώσες αποτελούνται από 

γκαουσιανό θόρυβο τότε βλέπουμε ότι υπολογίζοντας τις μη γκαουσιανές προβολές , 

υπολογίζουμε αποτελεσματικά τις ζητούμενες συνιστώσες. Όταν όλες αυτές οι προβολές 

έχουν βρεθεί τότε ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται ενώ θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη 

διαδικασία αυτή ως μια παραλλαγή ανάμεσα στην αναζήτηση προβολών και την ICA.  

 

Όταν οι υποθέσεις της ICA ισχύουν τότε αποκτούμε όντως τις ανεξάρτητες συνιστώσες , ενώ 

σε άλλη περίπτωση τις κατευθύνσεις της αναζήτησης προβολών. 

 

 

5.7 Προεπεξεργασία για την ICA 
 

Πριν από την εφαρμογή ενός αλγορίθμου ICA στα δεδομένα , είναι συνήθως πολύ χρήσιμο 

να κάνουμε κάποια προεπεξεργασία ,όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
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Centering 
 

Η πιο βασική και αναγκαία προεπεξεργασία είναι η κεντροθέτηση του   , δηλ. η αφαίρεση 

του μέσου διανύσματός του        , έτσι ώστε το   να γίνει μια μεταβλητή μηδενικού 

μέσου όρου. Αυτό σημαίνει ότι το   είναι επίσης μηδενικού μέσου όρου. 

 

Αυτή η προεπεξεργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την απλοποίηση των 

αλγορίθμων ICA: δε σημαίνει ότι ο μέσος δεν μπορεί να υπολογιστεί. Μετά τον υπολογισμό 

του συνδυαστικού πίνακα Α με κεντροθετημένα δεδομένα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε 

τον υπολογισμό με την προσθήκη του μέσου διανύσματος   πίσω στους κεντροθετημένους 

υπολογισμούς του  . Το μέσο διάνυσμα δίνεται από το      , όπου   είναι ο μέσος που 

είχε αφαιρεθεί στην προεπεξεργασία. 

 

Whitening 
 

Μια άλλη χρήσιμη στρατηγική προεπεξεργασίας στην ICA είναι να «αποσυσχετίζονται» 

πρώτα οι παρατηρούμενες μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι πριν από την εφαρμογή του 

αλγορίθμου ICA (και μετά τo centering), μετασχηματίζουμε το παρατηρούμενο διάνυσμα   

γραμμικά, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα νέο διάνυσμα    το οποίο είναι αποσυσχετισμένο, 

δηλαδή οι συνιστώσες του είναι ασυσχέτιστες και οι διασπορές τους ισούνται με τη 

μονάδα. Με άλλα λόγια, ο πίνακας συνδιασποράς του    (Σχέση 5.28) ισούται με το 

μοναδιαίο πίνακα: 

 

                    

 

Ο μετασχηματισμός αποσυσχέτισης (whitening) είναι πάντα εφικτός. Μια δημοφιλής 

μέθοδος αποσυσχέτισης είναι η χρήση της αποσύνθεσης ιδιοτιμής (eigenvalue 

decomposition - EVD) του πίνακα συνδιασποράς              , όπου   είναι ο 

ορθογώνιος πίνακας ιδιοδιανυσμάτων του          και   είναι ο διαγώνιος πίνακας των 

ιδιοτιμών του,                   . Σημειώνουμε ότι το          μπορεί να 

υπολογιστεί με συνηθισμένο τρόπο από το διαθέσιμο δείγμα            . Η 

αποσυσχέτιση μπορεί πλέον να γίνει με χρήση της εξίσωσης (5.29): 

 

       
               

 

Όπου ο πίνακας    
   υπολογίζεται μέσω μιας απλής αριθμητικής πράξης όπως φαίνεται 

ακόλουθα    
          

  
       

  
   . 

 

Εύκολα διαπιστώνεται ότι            

 

Η αποσυσχέτιση μετατρέπει τον συνδυαστικό πίνακα σε ένα νέο πίνακα,    . Έχουμε λοιπόν 

(Σχέση 5.30) 
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Η χρησιμότητα της αποσυσχέτισης έγκειται στο γεγονός ότι ο νέος συνδυαστικός πίνακας    

είναι ορθογώνιος. Αυτό φαίνεται από την εξίσωση (5.31): 

 

                                      

 

Εδώ βλέπουμε ότι η αποσυσχέτιση (whitening) μειώνει τον αριθμό των παραμέτρων που 

πρέπει να υπολογιστούν. Αντί να υπολογιστούν    παράμετροι που είναι τα στοιχεία της 

αρχικού πίνακα  , χρειάζεται μόνο ο υπολογισμός του νέου, ορθογώνιου συνδυαστικού 

πίνακα    . Ένας ορθογώνιος πίνακας έχει 
      

 
 βαθμούς ελευθερίας. Για παράδειγμα, στις 

δύο διαστάσεις, ένας ορθογώνιος μετασχηματισμός καθορίζεται από μία μόνο παράμετρο 

γωνίας. Σε περισσότερες διαστάσεις, ένας ορθογώνιος πίνακας έχει περίπου το μισό αριθμό 

παραμέτρων ενός αυθαίρετου πίνακα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η αποσυσχέτιση λύνει 

«το μισό» πρόβλημα της ICA. Επειδή η αποσυσχέτιση είναι μια πολύ απλή και τυπική 

διαδικασία, πολύ απλούστερη από τους αλγόριθμους ICA, είναι καλή ιδέα να μειωθεί η 

πολυπλοκότητα του προβλήματος με αυτόν τον τρόπο. 

 

Είναι επίσης αρκετά χρήσιμο να μειωθεί η διάσταση των δεδομένων την ίδια στιγμή που 

γίνεται η αποσυσχέτιση. Για να γίνει αυτό εξετάζονται οι ιδιοτιμές    του          και 

απορρίπτονται αυτές που είναι πολύ μικρές, όπως γίνεται συχνά στην στατιστική τεχνική 

της ανάλυσης κύριων συνιστωσών. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

θορύβου. Επιπλέον, η μείωση εμποδίζει την υπερεκπαίδευση (overlearning), η οποία 

ορισμένες φορές παρατηρείται στην ICA. 

 

Μια γραφική απεικόνιση της επίδρασης της αποσυσχέτισης μπορούμε να δούμε στην 

ακόλουθη εικόνα, στην οποία τα δεδομένα έχουν αποσυσχετιστεί. Το τετράγωνο που ορίζει 

τη διασπορά είναι τώρα καθαρά μια περιεστρεμμένη έκδοση του αρχικού τετραγώνου. Το 

μόνο που απομένει είναι ο υπολογισμός της γωνίας περιστροφής. 

 

 
Εικόνα 5.5: Η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των αποσυσχετισμένων δεδομένων. 
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Από δω και πέρα , υποθέτουμε ότι τα δεδομένα έχουν προεπεξεργαστεί με centering και 

whitening. Για απλότητα της σημειογραφίας, συμβολίζουμε τα προεπεξεργασμένα 

δεδομένα με  , και το μετασχηματισμένο συνδυαστικό πίνακα με  . 

 

 

Περεταίρω προεπεξεργασία 
 

Η επιτυχία της ICA για ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων μπορεί να βασίζεται σημαντικά 

στην εκτέλεση κάποιων σταδίων προεπεξεργασίας εξαρτώμενων από την εκάστοτε 

εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν τα δεδομένα αποτελούνται από σήματα χρόνου, κάποιο 

ζωνοπερατό φιλτράρισμα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Σημειώνουμε ότι αν φιλτράρουμε 

γραμμικά τα παρατηρούμενα σήματα       για τη λήψη νέων σημάτων, έστω   
     , το 

μοντέλο ICA ακόμη ισχύει για τα   
    , με τον ίδιο συνδυαστικό πίνακα. 

 

Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως εξής: συμβολίζουμε με   τον πίνακα που περιέχει τις 

παρατηρήσεις             ως στήλες, και όμοια για τον  . Στη συνέχεια το μοντέλο ICA 

μπορεί να εκφραστεί ως (Σχέση 5.32): 

 

              

 

Τώρα, χρονικό φιλτράρισμα του   αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό του   από δεξιά με ένα 

πίνακα, ας τον ονομάσουμε  . Αυτό δίνει (Σχέση 5.33): 

 

                      

 

που δείχνει ότι το μοντέλο ICA συνεχίζει να ισχύει. 

 

 

5.8 Αλγόριθμοι υλοποίησης της ICA 
 

Υπάρχουν αλγόριθμοι ICA, οι οποίοι βασίζουν την κατασκευή στατιστικά ανεξάρτητων 

συνιστωσών σε τεχνικές που περιέχουν στατιστικά μεγέθη υψηλότερης τάξης. Οι 

αλγόριθμοι αυτοί ονομάζονται «Αλγόριθμοι που βασίζονται σε τεχνικές HOS» (Higher Order 

Statistics). 

 

Τα στατιστικά μεγέθη υψηλότερης τάξης, όταν αναφέρονται σε μεταβλητές γκαουσιανής 

κατανομής, μηδενίζονται. Έτσι, ο μηδενισμός ή μη κάποιου τέτοιου μεγέθους, που 

αναφέρεται στις ανακατασκευασμένες συνιστώσες, μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την 

κανονικότητα ή μη αυτών. Εξάλλου, όπως μπορεί να αποδεικνύεται με τη χρήση του 

Θεωρήματος Κεντρικού Ορίου, η κατασκευή συνιστωσών μη-γκαουσιανής κατανομής 

συνεπάγεται τη στατιστική τους ανεξαρτησία. 
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Σε αυτό το σημείο, μπορεί να εντοπιστεί και ένας περιορισμός των αλγορίθμων ICA που 

βασίζονται σε τεχνικές HOS, αφού, με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούν να εντοπιστούν 

συνιστώσες που έχουν γκαουσιανή κατανομή. 

 

 

5.8.1 Fast ICA 
 

Πρόκειται για έναν ευρέως διαδεδομένο αλγόριθμο ICA, ο οποίος, για να κατασκευάσει 

συνιστώσες με μη-γκαουσιανή κατανομή, στηρίζεται στο συντελεστή. Το μέγεθος αυτό για 

μεταβλητές γκαουσιανής κατανομής αγγίζει ιδανικά το μηδέν. Σκοπός του αλγορίθμου 

FastICA είναι η μεγιστοποίηση του συντελεστή, ώστε οι ανακατασκευασμένες συνιστώσες 

να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο από τη γκαουσιανή κατανομή, και άρα να 

γίνουν στατιστικά ανεξάρτητες. Ο αλγόριθμος αυτός θα αναλυθεί πλήρως σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

5.8.2 Infomax ICA 

   

Ο αλγόριθμος αυτός, για να εκφράσει τη μη-γκαουσιανή κατανομή των συνιστωσών που 

ανακατασκευάζει, στηρίζεται στην αρνητική (ή διαφορική) εντροπία. Η ποσότητα αυτή 

παίρνει την τιμή μηδέν για μια μεταβλητή   , αν η τυχαία μεταβλητή   είναι γκαουσιανής 

κατανομής και θετική τιμή σε κάθε άλλη περίπτωση. 

 

Σκοπός, λοιπόν, του αλγορίθμου Infomax ICA είναι η μεγιστοποίηση της αρνητικής 

εντροπίας, ώστε οι ανακατασκευασμένες συνιστώσες να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο από τη γκαουσιανή κατανομή, και άρα να γίνουν στατιστικά ανεξάρτητες. 

 

O Infomax ICA είναι ένας αλγόριθμος νευρωνικού δικτύου διατήρησης της μέγιστης 

πληροφορίας. 

 

 

5.8.3 Joint Approximate Diagonalization of Eigenmatrices-JADE  
 

Ο αλγόριθμος JADE βασίζεται στους τανυστές αθροιστών (cumulant tensors) υψηλότερης 

τάξης. 

 

Ο τανυστής του αθροιστή δεύτερης τάξης ονομάζεται πίνακας συνδιακύμανσης (covariance 

matrix) και καθορίζεται από τον αθροιστή δεύτερης τάξης, δηλαδή τη συνδιακύμανση 

(covariance). Αντίστοιχα ο τανυστής του αθροιστή τέταρτης τάξης καθορίζεται από τον 

αθροιστή τέταρτης τάξης. 

 

Με την εφαρμογή της ανάλυσης ιδιοτιμής στον πίνακα συνδιακύμανσης των καναλιών, 

αυτός διαγωνιοποιείται, δηλαδή τα παρατηρούμενα σήματα μετασχηματίζονται, έτσι ώστε 

η συνδιακύμανση μεταξύ οποιονδήποτε δυο να είναι μηδέν. Ομοίως, και οι τανυστές 

αθροιστών τέταρτης τάξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μηδενιστούν οι αθροιστές 
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τέταρτης τάξης, κάτι που οδηγεί στην επιθυμητή μη-γκαουσιανή κατανομή των συνιστωσών 

και άρα στη στατιστική τους ανεξαρτησία. 

 

Στην πράξη, ο αλγόριθμος JADE, ο οποίος ουσιαστικά επιχειρεί την από κοινού 

διαγωνιοποίηση μιας σειράς από πίνακες, χρησιμοποιείται ευρέως σε προβλήματα μικρών 

διαστάσεων, αλλά αντιμετωπίζει αξεπέραστα αριθμητικά προβλήματα, όταν οι διαστάσεις 

μεγαλώνουν. 

 

 

 Η τεχνική της ICA , λοιπόν , είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ακόμα και σε περιπτώσεις που η 

PCA αποτυγχάνει. Στην εργασία λοιπόν αυτή θα γίνει εφαρμογή της για να 

επιτευχθεί διαχωρισμός των σημάτων. Από του αλγορίθμους που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω στην παρούσα εργασία θα γίνει χρήση του FastICA. Η ανάλυση του 

τελευταίου παρατίθεται στο ακόλουθο κεφάλαιο. 
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ΟΟΟ   ΑΑΑΛΛΛΓΓΓΟΟΟΡΡΡΙΙΙΘΘΘΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   FFFaaassstttIIICCCAAA   

 

Προηγούμενα παρουσιάσαμε διαφορετικά μέτρα μη-γκαουσιανισμού , δηλαδή 

αντικειμενικές συναρτήσεις για την εκτίμηση του μοντέλου ανάλυσης ανεξάρτητων 

συνιστωσών. Στην πράξη, χρειάζεται και ένας αλγόριθμος για τη μεγιστοποίηση της 

συνάρτησης διάκρισης. Μία πολύ αποδοτική μέθοδος μεγιστοποίησης είναι ο 

αλγόριθμος FastICA. 
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6.1 Mέθοδος 
 

O FastICA είναι ένας fixed point αλγόριθμος με γρήγορη και αξιόπιστη σύγκλιση. Η ανάλυση 

του γίνεται ακόλουθα. 

 

6.1.1 Ο FastICA για μια μονάδα 
 

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  , και ο οποίος είναι σε θέση να ενημερώνει το   μέσα από έναν κανόνα 

εκμάθησης. Ο κανόνας εκμάθησης FastICA βρίσκει μια διεύθυνση, δηλαδή ένα μοναδιαίο 

διάνυσμα  , έτσι ώστε η προβολή     να μεγιστοποιεί τον μη-γκαουσιανισμό. 

  

Ο μη γκαουσιανισμός εδώ μετριέται με βάση την προσέγγιση της αρνητικής εντροπίας. 

Επιπλέον υπάρχει ο περιορισμός ότι η διασπορά της     πρέπει να είναι μοναδιαία. Για τα 

λευκά δεδομένα αυτό ισοδυναμεί με τον περιορισμό της κανονικοποίησης του   στη 

μονάδα.  

 

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

εύρεση ενός μέγιστου του μη γκαουσιανισμού της    . Θα συμβολίσουμε με g την 

παράγωγο της μη δευτεροβάθμιας συνάρτησης G που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα οι 

παράγωγοι των συναρτήσεων είναι (Σχέσεις 6.1-6.2): 

 

                     

 

         
  

 
         

 

Όπου        κατάλληλη σταθερά, συνήθως θέτουμε     . 

 

Η βασική μορφή του αλγορίθμου FastICA είναι:  

 

 Επιλέγουμε ένα αρχικό τυχαίο διάνυσμα βάρους  .  

 

 Θέτουμε                          . 

 

 Θέτουμε   
  

    
. 

 
 Αν δεν συγκλίνει, επιστρέφουμε στο βήμα 2.  

 

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

ίδια διεύθυνση, δηλαδή το εσωτερικό γινόμενο τους είναι σχεδόν ίσο με 1. Δεν είναι  
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απαραίτητο το διάνυσμα να συγκλίνει σε ένα μόνο σημείο, αφού το   και το    

καθορίζουν ίδια κατεύθυνση.  

 

Η παραγωγή του FastICA είναι η ακόλουθη:  

Τα μέγιστα της προσέγγισης της αρνητικής εντροπίας του     λαμβάνονται σε ορισμένα 

βέλτιστα του          . Σύμφωνα με τις συνθήκες Kuhn-Tucker, τα βέλτιστα του 

         , υπό τον περιορισμό ότι        
 
         λαμβάνονται στα σημεία 

(Σχέση 6.3): 

 

                        

 

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

στην αριστερή πλευρά της σχέσης , παίρνουμε τoν Ιακωβιανό πίνακα ορίζουσα του        

ως (Σχέση 6.4): 

 

                               

 

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

της σχέσης. Αφού τα δεδομένα είναι σφαιρικά, μια λογική προσέγγιση είναι (Σχέση 6.5): 

 

                                                   

 

Κατά συνέπεια ο Ιακωβιανός πίνακας γίνεται διαγώνιος και μπορεί εύκολα να αντιστραφεί. 

Έτσι λαμβάνουμε την ακόλουθη προσεγγιστική επανάληψη Newton (Σχέση 6.6): 

 

 

     
                  

            
         

 

 

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

με               , 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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6.1.2 Ο FastICA για πολλές μονάδες 
 

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 

       .  

 

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

πρέπει να αποσυσχετίσουμε τις εξόδους   
       

   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   ανεξάρτητες συνιστώσες ή   διανύσματα 

        εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο fixed-point μιας μονάδας για το     , και μετά 

από κάθε επανάληψη αφαιρούμε από το      τις προβολές     
      όπου         

των προηγούμενων   διανυσμάτων. Τέλος, επανακανονικοποιούμε το       (Σχέσεις 6.7-

6.8):  

 

 Θέτουμε 

               
     

 

   

         

 

 Και θέτουμε 

 

     
    

     
     

         

 

 

Ωστόσο σε κάποιες εφαρμογές μπορεί να απαιτείται η χρήση της συμμετρικής 

αποσυσχέτισης (symmetric) , στην οποία κανένα διάνυσμα δεν προτιμάται από τα 

υπόλοιπα. Αυτή επιτυγχάνεται με την κλασσική μέθοδο που εμπεριέχει τετραγωνικές ρίζες 

πινάκων (Σχέση 6.9):  

 

         
            

 

όπου   είναι ο πίνακας           , και η αντίστροφη τετραγωνική ρίζα 

       
  λαμβάνεται από την ανάλυση ιδιοτιμών          ως        

   

    
    . 
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Μια απλούστερη εναλλακτική λύση είναι ο ακόλουθος επαναληπτικός αλγόριθμος (Σχέσεις 

6.10-6.11):  

 

 Θέτουμε  

 

  
 

      
          

 

 Θέτουμε  

 

  
 

 
  

 

 
              

 

Το βήμα 2 επαναλαμβάνεται μέχρι τη σύγκλιση. 

 

6.1.3 FastICA και Μέγιστη Πιθανοφάνεια 
 

Τέλος , δίνουμε μια έκδοση της μεθόδου FastICA που δείχνει ξεκάθαρα τη σύνδεση με τον 

γνωστό αλγόριθμο infomax ή αλγόριθμο μέγιστης πιθανότητας. Αν γράψουμε το FastICA με 

μορφή πινάκων, βλέπουμε ότι λαμβάνει την ακόλουθη μορφή (Σχέση 6.12): 

 

 

                                           

 

Όπου το      ,               και     
 

              
.  

 

Ο πίνακας   χρειάζεται ορθογωνιοποίηση μετά από κάθε βήμα. Σε αυτήν την μορφή 

πινάκων, είναι φυσικό να ορθογωνιοποιούμε τον   συμμετρικά.  

 

Η παραπάνω έκδοση της μεθόδου FastICA θα μπορούσε να συγκριθεί με τη στοχαστική 

μέθοδο κλίσης (gradient) για μεγιστοποίηση της πιθανότητας (Σχέση 6.13): 

 

 

                           

 

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

 

Εδώ το   είναι μια συνάρτηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των ανεξάρτητων 

συνιστωσών:   
  

 

  
  , όπου    είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μιας 

ανεξάρτητης συνιστώσας.  

 

Συγκρίνοντας τις δύο σχέσεις βλέπουμε ότι ο FastICA μπορεί να θεωρηθεί ως ένας 

αλγόριθμος fixed-point για την εκτίμηση της μέγιστης πιθανότητα του μοντέλου δεδομένων 

ICA. Στο FastICA, η ταχύτητα σύγκλισης βελτιστοποιείται με την επιλογή των πινάκων 
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        και         . 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. 

 

 

 

6.2 Ιδιότητες του 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 ICA. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους συνηθισμένους 

αλγόριθμους ICA 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.  

 

 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  . Αντίθετα 

πολλοί αλγόριθμοι χρειάζεται να υπολογίσουν πρώτα τη συνάρτηση κατανομής 

πιθανότητας και να επιλέξουν σύμφωνα με αυτήν την κατάλληλη μη γραμμική  .  

 

 Η απόδοση της μεθόδου βελτιστοποιείται επιλέγοντας μια κατάλληλη μη γραμμική 

 . Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πάρουμε αλγορίθμους που να είναι «ισχυροί» 

και ελάχιστης διασποράς. Στην πραγματικότητα, οι δύο μη γραμμικότητες της 

σχέσης 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.  
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CCCOOONNNTTTRRRAAASSSTTT   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   

   

Το πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε ανεξάρτητα από τον αλγόριθμο που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι η μεγιστοποίηση του αθροίσματος της αρνητικής εντροπίας των 

συνιστωσών υπό τον περιορισμό της ασυσχέτισης. Αντίστοιχο αυτού του προβλήματος 

είναι η μεγιστοποίηση του αθροίσματος   contrast συναρτήσεων μία για κάθε συνιστώσα 

που θέλουμε να εξάγουμε υπό τον ίδιο περιορισμό.  
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Το πρόβλημα αυτό μπορεί να γραφεί και όπως ακόλουθα. 

Μεγιστοποιούμε την  

       

 

   

 

 

Ως προς   ,        . Υπό τον ακόλουθο περιορισμό 

 

     
      

         

 

Όπου το μέγιστο είναι μία από τις γραμμές της μήτρας   και ο μετασχηματισμός της ICA 

θα δίνει     . Στο παρόν λοιπόν κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις ιδιότητες των 

συναρτήσεων αυτών που η επιλογή τους επηρεάζει την εκτίμησή μας. 

 

7.1 Ιδιότητες των contrast συναρτήσεων 
 

Έστω    το διάνυσμα που προκύπτει από τη μεγιστοποίηση της    , έτσι ώστε το    είναι 

ένας εκτιμητής μιας γραμμής της    . Για λόγους απλότητας θεωρούμε τετραγωνική τη 

μήτρα μίξης και αγνοούμε την επίδραση της αποσυσχέτισης. 

 

7.1.1 Συνοχή  
 

Θεωρούμε ότι τα δεδομένα εισόδου ικανοποιούν το μοντέλο της ICA και ότι η   είναι μια 

επαρκώς ομαλή άρτια συνάρτηση. Τότε το σύνολο των τοπικών μεγίστων της       υπό τον 

περιορισμό      
   

 
    περιλαμβάνει την   γραμμή της αντίστροφης μήτρας μίξης  . 

Η αντίστοιχη ανεξάρτητη συνιστώσα ικανοποιεί τη σχέση  

 

                             

 

Όπου      είναι η παράγωγος της      και   είναι η κανονικοποιημένη γκαουσιανή 

μεταβλητή. 

 

Για παράδειγμα η         η συνθήκη ικανοποιείται για κάθε κατανομή με μηδενική 

κύρτωση. 

 

7.1.2 Ασυμπτωτική διασπορά  
Η ασυμπτωτική διασπορά είναι ένα κριτήριο για την επιλογή της   καθώς σύγκριση μεταξύ 

των ιχνών των μητρών ασυμπτωτικής συνδιασποράς δύο εκτιμητών επιτρέπει απ ευθείας 

σύγκριση του μέσου σφάλματός τους. Εν γένει ισχύει η ακόλουθη πρόταση 

 

Το ίχνος της ασυμπτωτικής συνδιασποράς του    ελαχιστοποιείται όταν η   είναι της 

μορφής 
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Όπου       είναι η συνάρτηση πυκνότητας του   και            τυχαία επιλεγμένες 

σταθερές. 

 

Για απλότητα συνήθως επιλέγεται                 . Η συνάρτηση αυτή είναι η ίδια που 

αποκτάται μέσω της μέγιστης πιθανοφάνειας ή του infomax. 

 

7.1.3 Σθεναρότητα 
Μια ακόμα ιδιότητα είναι και η σθεναρότητα απέναντι σε ακραίες παρατηρήσεις. Με 

σκοπό μια απλή μορφή σθεναρότητας ,όπως η B-robustness, ο εκτιμητής μας θα έχει μια 

περιορισμένη ευαισθησία σε ακραίες παρατηρήσεις. Ισχύει ότι 

 

Θεωρούμε ότι τα δεδομένα   έχουν υποστεί λεύκανση με σθεναρό τρόπο , τότε η 

συνάρτηση επιρροής του εκτιμητή    δεν είναι ποτέ φραγμένη για όλα τα  . Αν όμως η 

           είναι φραγμένη τότε η συνάρτηση επιρροής είναι φραγμένη για σύνολα της 

μορφής       /      για κάθε     , όπου η   είναι παράγωγος της  . 

 

Στην πράξη αν η   είναι φραγμένη τότε και η   θα είναι και το    θα είναι σθεναρό 

απέναντι στις ακραίες παρατηρήσεις. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τότε θα πρέπει τουλάχιστον 

η   να μην μεγαλώνει πολύ γρήγορα σε σχέση με το  . 

 

7.2 Επιλογή contrast συνάρτησης 

7.2.1 Εκθετικές συναρτήσεις 

 
Οι εκθετικές συναρτήσεις έχουν τη μορφή 

 

                     

 

Για       έχουμε υπεργκαουσιανή πυκνότητα πιθανότητας (κυρτωση>0). Για     

έχουμε γκαουσιανή πυκνότητα πιθανότητας και για     υπογκαουσιανή πυκνότητα 

πιθανότητας (κυρτωση<0). Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της ασυμπτωτικής διασποράς 

καταλήγουμε στην ακόλουθη contrast συνάρτηση 

 

             

 

Αν θεωρήσουμε     μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 

                

 

Η παραπάνω είναι παρόμοια με την       για     . 

 

Για     πιο κατάλληλη είναι η 
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7.3 Πρακτικά κριτήρια επιλογής contrast συναρτήσεων 

7.3.1 Υπολογιστική απλότητα 

 
Η contrast συνάρτηση είναι προφανές ότι θα πρέπει να υπολογίζεται γρήγορα. Γρήγορα 

υπολογίσιμες συναρτήσεις είναι οι πολυωνυμικές. Για το λόγο αυτό μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε τις μη πολυωνυμικές συναρτήσεις με τα αντίστοιχα αναπτύγματά τους. 

 

7.3.2 Σειρά υπολογισμού συνιστωσών  
Κάθε περιοχή μεγίστου της contrast συνάρτησης παρουσιάζει έλξη διαφορετικού μεγέθους. 

Κάθε τυπική μέθοδος βελτιστοποίησης τείνει να βρίσκει πρώτα περιοχές μεγίστων με τη 

μεγαλύτερη έλξη. Επομένως η κατάλληλη επιλογή της contrast συνάρτησης ευνοεί την 

εύρεση πρώτα συνιστωσών με συγκεκριμένες κατανομές. 

 

 Κλείνοντας λοιπόν συνοψίζουμε τις συναρτήσεις που συναντήσαμε και τις 

παραγώγους αυτών 

 

      
 

  
                               

 

 

       
 

  
       

  

 
                  

  

 
  

 

      
 

 
               

 

Με        και     . 

 

Η    είναι γενικού σκοπού , η    έχει έμφαση στη σθεναρότητα και είναι καλύτερη για 

υπεργκαουσιανές κατανομές και η    όπως και η κύρτωση είναι καλύτερες για 

υπογκαουσιανές κατανομές όταν δεν υπάρχουν ακραίες τιμές. Η επιλογή λοιπόν της 

κατάλληλης συνάρτησης επηρεάζει τα αποτελέσματα  του αλγορίθμου. 
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ΕΕΕΦΦΦΑΑΑΡΡΡΜΜΜΟΟΟΓΓΓΗΗΗ   ΣΣΣΕΕΕ   ΦΦΦΥΥΥΣΣΣΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΗΗΗΤΤΤΑΑΑ   

ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   

 

 

Για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του αλγορίθμου που υλοποιήθηκε , πριν την 

εφαρμογή του σε πραγματικά σήματα , θα το χρησιμοποιήσουμε σε τεχνητά αναμεμιγμένα 

σήματα. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και σε εφαρμογή τους σε πραγματικά , 

προερχόμενα από πιεζοκρυστάλλους , σήματα. 

 

Κύριος στόχος μας είναι η εξαγωγή των σημάτων της καρδιάς και της αναπνοής από τις 

μίξεις που δίνονται από τους πιεζοκρυστάλλους. Γι αυτό απαιτείται η δημιουργία ενός 

αξιόπιστου και μη επεμβατικού συστήματος αναγνώρισης. 
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8.1 Τεχνητά σήματα 

 
Για το σκοπό αυτό θα κάνουμε χρήση ενός τετραγωνικού παλμού και ενός ημιτόνου η μίξη 

των οποίων θα είναι γραμμική με τη χρήση κατάλληλων βαρών. Τα αρχικά σήματα που 

χρησιμοποιούμε φαίνονται ακόλουθα (Εικόνα 7.1). 

 

 
Εικόνα 8.1: Αρχικά τεχνητά σήματα. 

 

Με συναρτήσεις (Σχέσεις 8.1-8.2) 

 

                        

 

                     

 

Στη συνέχεια κάνουμε γραμμική ανάμιξη των δύο σημάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικά 

βάρη κάθε φορά σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους (Σχέσεις 8.3-8.4). 

 

                       

 

                        

 

Αρχικά χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο πίνακα βαρών και εφαρμόζουμε αρχικά την PCA και 

μετά FastICA στην μία περίπτωση με την συμμετρική προσέγγιση (symmetric) και στην άλλη 

με την αφαιρετική (deflation). 

 

Για       
   
   

 
   
   

   έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα (Εικόνα 8.2) 
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Εικόνα 8.2: Τα αναμεμειγμένα σήματα 

Ουσιαστικά δηλαδή και στα δύο σήματα τονίσαμε την ύπαρξη του ημιτόνου. Σαν είσοδο τα 

παραπάνω σήματα εφαρμόζουμε αρχικά την PCA με την χρήση της svd προσέγγισης. Τα 

αποτελέσματα που πήραμε απεικονίζονται ακόλουθα (Εικόνα 8.3) 

 
Εικόνα 8.3: Αποτελέσματα PCA με χρήση SVD προσέγγισης 

Παρατηρούμε αρκετά καλό αποτέλεσμα, όχι όμως τέλειο. Κάτι που μας προβληματίζει για 

εφαρμογή της τεχνικής σε όχι εντελώς ανεξάρτητα σήματα (πραγματικά) , καθώς 

αποτυγχάνει με γραμμικό συνδυασμό πλήρως ανεξάρτητων πηγών. 

 

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την PCA με την χρήση της eig προσέγγισης. Ουσιαστικά βρίσκει 

τις ιδιοτιμές του πίνακα συνδιασπορών (Εικόνα 8.3). 
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Εικόνα 8.4: Αποτελέσματα PCA με τη χρήση της EIG προσέγγισης. 

Παρατηρούμε πλήρη ομοιότητα με την πρώτη προσέγγιση της PCA. 

 

Ακόλουθα εφαρμόζουμε την τεχνική ICA και συγκεκριμένα τον αλγόριθμο FastICA (Εικόνες 

8.6-8.7). Αφού λοιπόν αρχικά προεπεξεργαστούμε τα σήματά μας με λεύκανση έχουμε τα 

εξής αποτελέσματα. Στην ουσία η λέυκανση είναι η εφαρμογή της PCA γι αυτό 

παρατηρούμε και αντίστοιχα αποτελέσματα (Εικόνα 8.5). 

 

 
Εικόνα 8.5: Σήματα μετά από λεύκανση. 
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Αποτελέσματα FastICA με χρήση της συμμετρικής προσέγγισης 

 

 
Εικόνα 8.6: Αποτελέσματα ICA με χρήση συμμετρικής προσέγγισης 

 

 

Αποτελέσματα FastICA με χρήση αφαιρετικής προσέγγισης 

 

 

 
Εικόνα 8.7: Αποτελέσματα ICA με χρήση αφαιρετικής προσέγγισης. 

 

Στην περίπτωση της ICA έχει χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο μη προσαρμογής σε γκαουσιανή 

κατανομή η     . Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της ICA είναι σαφώς καλύτερα από 

αυτά της PCA και ότι οι δύο προσεγγίσεις της πρώτης δεν διαφέρουν. 

 

Το ίδιο πείραμα εχει γίνει και με διαφορετικούς συντελεστές ανάμιξης. Τα αποτελέσματα 

παρατίθενται στο παράρτημα στο τέλος της εργασίας. 
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Από το παραπάνω παράδειγμα λοιπόν μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα τα 

οποία μπορούν φανούν χρήσιμα ακόλουθα κατά την εφαρμογή των μεθόδων σε 

πραγματικά σήματα. 

 

 Πρώτα απ όλα , παρατηρούμε ότι σε απλά σήματα σαν τα δικά μας δεν παίζουν 

ρόλο οι τιμές των συντελεστών βαρύτητας κατά το διαχωρισμό . Κάτι τέτοιο δεν θα 

ισχύει σε λιγότερο ανεξάρτητα σήματα.  

 Ακόμα παρατηρούμε ότι η PCA αδυνατεί να διαχωρίσει τα σήματά μας. Ωστόσο 

αποτελεί ένα αρκετά καλό εργαλείο προεπεξεργασίας για την ύστερη εφαρμογή της 

ICA.  

 Τέλος παρατηρούμε ότι η επιλογή της μεθόδου για το διαχωρισμό τόσο στην PCA , 

όσο και την ICA δεν παρουσιάζει διαφορές στα αποτελέσματα. 

 

Ένα τελευταίο ενδιαφέρον πείραμα θα ήταν και η εισαγωγή θορύβου και η παρατήρηση 

των αποτελεσμάτων τότε. Πλέον λοιπόν θα έχουμε την μίξη τριών σημάτων (Εικόνα 8.8) , 

των ακολούθων (Σχέσεις 8.5-8.7). 

 

                       

 

                     

 

                          

 

Ουσιαστικά προσθέτουμε το τελευταίο σήμα που είναι γκαουσιανός θόρυβος. 

 

 
Εικόνα 8.8: Απεικονίσεις  αρχικών σημάτων και θορύβου 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
2

3

4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-5

0

5

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

0.5

1



 

 79 

Για τιμές συντελεστών τις ακόλουθες  

 

   
   
   
   

  
   
   
   

 
   
   
   

  

Έχουμε τα ακόλουθα μείγματα (Εικόνα 8.9) 

 

 
Εικόνα 8.9: Αναμεμειγμένα τεχνητά σήματα. 

 

Εφαρμόζοντας PCA με χρήση svd  προσέγγισης έχουμε (Εικόνα 8.10) 

 

 
Εικόνα 8.10: Αποτελέσματα PCA με χρήση SVD προσέγγισης. 
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Εφαρμόζοντας PCA με χρήση της  eig προσέγγισης έχουμε (Εικόνα 8.11) 

 

 
Εικόνα 8.11: Αποτελέσματα PCA με τη χρήση της EIG προσέγγισης. 

 

 

Ακόλουθα εφαρμόζουμε την τεχνική ICA. Αφού λοιπόν αρχικά προεπεξεργαστούμε (Εικόνα 

8.12) τα σήματά μας με λεύκανση έχουμε τα εξής αποτελέσματα .  

 

 
Εικόνα 8.10: Σήματα μετά από λεύκανση. 
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Ύστερα από FastICA  με χρήση συμμετρικής προσέγγισης έχουμε (Εικόνα 8.13) 

 

 
Εικόνα 8.11: Αποτελέσματα ICA με χρήση συμμετρικής προσέγγισης 

 

 

Ύστερα από FastICA με αφαιρετική προσέγγιση έχουμε (Εικόνα 8.14) 

 

 
Εικόνα 8.12: Αποτελέσματα ICA με χρήση αφαιρετικής προσέγγισης. 

 

 

 Εδώ είναι προφανές ότι με την ύπαρξη θορύβου η αφαιρετική προσέγγιση του 

FastICA έχει καλύτερα αποτελέσματα καθώς αφού βρεθεί η συνιστώσα του 

θορύβου αφαιρείται από τη διαδικασία κι έτσι δεν παρεμβάλλεται στις υπόλοιπες. 

Ωστόσο η παρατήρηση αυτή δεν είναι απόλυτη για όλα τα σήματα. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
1

2

3

4

5
Independent components

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-2

-1

0

1

2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

5

10

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-5

-4

-3

-2
Independent components

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-2

-1

0

1

2

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

5

10



 

 82 

8.2 Πραγματικά σήματα 
 

Μετά από το παράδειγμα αυτό λοιπόν θα τρέξουμε με τις τεχνικές που υλοποιήθηκαν 

πραγματικά σήματα που πάρθηκαν από πιεζοκρυστάλους. Ακόλουθα θα εξετάσουμε 

διάφορα τμήματα της ολικής ηχογράφησης που λάβαμε από τους αισθητήρες. Θα 

αποφύγουμε τα τμήματα εκείνα της τελευταίας κατά τα οποία ο ασθενής αλλάζει πλευρό 

καθώς εκεί η πληροφορία χάνεται. Σημαντικό είναι ακόμα να αναφέρουμε ότι οι 

ηχογραφήσεις όλων των αισθητήρων είναι πλήρως συγχρονισμένες. Από δύο διαφορετικές 

πηγές λοιπόν έχουμε τις ακόλουθες μετρήσεις (Εικόνα 8.15).  

 

 
Εικόνα 8.15: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα. 
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Τέλος τα σήματά μας θεωρούνται στάσιμα τουλάχιστον για το παράθυρο που εξετάζουμε 

την εκάστοτε στιγμή. 

 

 

Εφαρμόζοντας PCA παίρνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα (Εικόνες 8.16-8.17) 

 
Εικόνα 8.16: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA με svd προσέγγιση. 

 

 
Εικόνα 8.17: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA με eig προσέγγιση. 

 

 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

x 10
4

-2

-1

0

1

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

x 10
4

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

x 10
4

-2

-1

0

1

2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

x 10
4

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2



 

 84 

Αρχικά χρησιμοποιούμε σαν μέτρο μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή την      

(Εικόνα 8.18-8.19).  

 

 
Εικόνα 8.18: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ICA συμμετρικής  προσέγγισης (pow3). 

 

 

 

 
Εικόνα 8.19: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ICA αφαιρετικής προσέγγισης (pow3). 
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Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε σαν μέτρο μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή την 

     (Εικόνα 8.20).  

 

 

 

 
Εικόνα 8.20: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ICA αφαιρετικής προσέγγισης (tanh). 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας σαν μέτρο μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή την       (Εικόνα 

8.21).  

 
Εικόνα 8.21: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ICA αφαιρετικής προσέγγισης (gauss). 
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Xρησιμοποιώντας σαν μέτρο μη προσαρμογής σε γκαουσιανή κατανομή την      (Εικόνα 

8.22).  

 
Εικόνα 8.22: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ICA αφαιρετικής προσέγγισης (skew). 
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Εικόνα 8.23: Scatter διαγράμματα πριν το διαχωρισμό , μετά την εφαρμογή PCA και μετά την εφαρμογή ICA 

αντίστοιχα. 

Ακόμα από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να δούμε ότι αλλάζοντας τις μη 

γραμμικότητες δεν παρατηρούμε μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα. Μόνο η skew 

αποτυγχάνει πλήρως. Σημαντικό είναι να αναφερθεί η αδυναμία του αλγορίθμου FastICA 

να υπολογίσει τον πίνακα Α ως προς το πρόσημο και την πολλαπλασιαστική σταθερά για να 

δικαιολογήσει τα αποτελέσματα. 

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα προχωρήσουμε σε ανάλυση των 

σημάτων σε υψηλές και χαμηλές συχνότητες ως βήμα προεπεξεργασίας για να 

διαχωριστούν τα διαφορετικά πλάτη και οι ζώνες συχνοτήτων των συνιστωσών που 

θέλουμε να εξάγουμε. Χαρακτηριστικό είναι το φάσμα των σημάτων (Εικόνα 8.24). 

 

 
Εικόνα 8.24: Φάσμα συχνοτήτων αρχικών σημάτων (μεγέθυνση-κανονικό). 
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Για το σκοπό αυτό κατασκευάζουμε δύο φίλτρα ένα για χαμηλές και ένα για υψηλές 

συχνότητες που το καθένα θα στοχεύει καρδιά-αναπνοή και ροχαλητό αντίστοιχα. Το 

πρώτο θα είναι χαμηλοπερατό τύπου butterworth με συχνότητα αποκοπής τα 10 Hz και 

κλίση 60 db τάξης 4. Η οπτικοποίησή του δίνεται ακόλουθα (Εικόνα 8.25) 

 

 
Εικόνα 8.25: Απόκριση χαμηλοπερατού φίλτρου τύπου butterworth με συχνότητα αποκοπής τα 10 Hz και κλίση 

60 db. 

 

Το δεύτερο απεικονίζεται ακόλουθα (Εικόνα 8.26) και είναι ένα υψιπερατό butterworth 

φίλτρο με συχνότητα αποκοπής τα 10 Hz , κλίση 60 db και 

 
Εικόνα 8.26: Απόκριση υψιπερατού φίλτρου τύπου butterworth με συχνότητα αποκοπής τα 10 Hz και κλίση 60 

db. 
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Εικόνα 8.27: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού και 

υψιπερατού φίλτρου αντίστοιχα. 

 

 

 
Εικόνα 8.28: Φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού και 

υψιπερατού φίλτρου αντίστοιχα. 
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Εικόνα 8.29: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA και ICA. 

 

 

 
Εικόνα 8.30: Scatter διαγράμματα πριν το διαχωρισμό , μετά την εφαρμογή PCA και μετά την εφαρμογή ICA 

αντίστοιχα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 
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απομονώσουμε τη συνιστώσα του ροχαλητού. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη 

απεικόνιση (Εικόνα 8.31) 
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Εικόνα 8.31: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα μετά την εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου  

 

 

 

 
Εικόνα 8.32: Scatter διαγράμματα πριν το διαχωρισμό , μετά την εφαρμογή PCA και μετά την εφαρμογή ICA 

αντίστοιχα μετά την εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου. 
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μορφή αυτή μπορεί να ερμηνευθεί αν λάβουμε υπ όψιν μας  ότι τα σήματα που αναλύουμε 

έχουν περίπου την ίδια μορφή. Χαρακτηριστικές είναι οι τιμές της μήτρας Α.  

 

   
             

              
          

 

Η ορίζουσα δηλαδή του πίνακα τείνει στο μηδέν κάτι που μας δείχνει ότι η τάξη του είναι 1 

, υπάρχει δηλαδή μόνο μία ανεξάρτητη συνιστώσα αυτή του ροχαλητού. 

 

Εν γένει λοιπόν με τη μέθοδο αυτή καταφέρνουμε να εξετάσουμε τα σήματα υψηλών και 

χαμηλών συχνοτήτων χωριστά κι έτσι αποφεύγουμε το θόρυβο στα σήματα της καρδίας και 

της αναπνοής και την εμπλοκή τους με το ροχαλητό. 

 

Μια τελευταία σκέψη είναι με τη χρήση φίλτρων να χωρίσουμε στο πεδίο των συχνοτήτων 

και τα τρία σήματα. Όπως είδαμε και παραπάνω ο διαχωρισμός του ροχαλητού είναι 

εύκολος καθώς η συχνότητά του είναι πολύ μεγαλύτερη (100 Hz) από αυτή των δύο άλλων 

συνιστωσών (καρδιάς-αναπνοής)  (0.2 και 0.8 Hz αντίστοιχα).  Αρχικά λοιπόν χωρίζουμε σε 

υψηλές και χαμηλές συχνότητες για να πάρουμε τη συνιστώσα του ροχαλητού συνεχίζουμε 

την εφαρμογή φίλτρων με σκοπό το διαχωρισμό και των απομένουσων συνιστωσών. 

Χαρακτηριστικά είναι τo ακόλουθo φάσμα (Εικόνα 8.33) στο οποίο έχουμε αφαιρέσει τις 

υψηλές συχνότητες (θόρυβο και ροχαλητό).  

 
Εικόνα 8.33: Φάσμα συχνοτήτων μετά την αφαίρεση των υψηλων.  
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υποδειγματοληπτήσαμε ανά 100 δείγματα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε την εντολή 

downsample της Matlab. 

 

 
Εικόνα 8.34: Φάσμα συχνοτήτων μετά από υποδειγματοληψία.  

Παρατηρούμε (Εικόνα 8.34) ότι πλέον οι συχνότητες στις οποίες εμφανίζονται τα σήματά 

μας είναι πιο απομακρυσμένες (30 και 70 Hz αντίστοιχα) και πλέον καθίσταται δυνατή η 

κατασκευή φίλτρων για το διαχωρισμό τους. Διαχωρισμός πριν την εφαρμογή των φίλτρων 

δίνει τα ακόλουθα αποτελέσματα  (Εικόνα 8.35-8.36). 

 

 
Εικόνα 8.35: Διαχωρισμός αρχικών σημάτων με χρήση της PCA. 
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Εικόνα 8.36: Διαχωρισμός αρχικών σημάτων με χρήση της ICA. 

Μετά την εφαρμογή κατωδιαβατού φίλτρου butterworth με συχνότητα αποκοπής 50 Hz 

παίρνουμε το κάτωθι φάσμα (Εικόνα 8.37).  

 
Εικόνα 8.37: Φάσμα μετά την εφαρμογή κατωδιαβατού φίλτρου. 

Η απεικόνισή του στο χρόνο δίνει το ακόλουθο σήμα που είναι αντίστοιχο αυτού της 

αναπνοής (Εικόνα 8.38). 

 
Εικόνα 8.38: Σήματα στο χρόνο μετά την εφαρμογή κατωδιαβατού φίλτρου. 
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Αντοίστοιχα εφαρμόζοντας υψιπερατό φίλτρο butterworth με συχνότητα αποκοπής 50 Hz 

παίρνουμε το κάτωθι φάσμα (Εικόνα 8.39).  

 

 
Εικόνα 8.39: Φάσμα μετά την εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου. 

 

Και στο χρόνο θα έχουμε το κάτωθι αποτελεσμα που είναι αντίστοιχο του σήματος της 

καρδιάς (Εικόνα 8.40). 

 

 
Εικόνα 8.40:  Σήματα στο χρόνο μετά την εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου. 
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8.3 Μέτρα αξιολόγησης επιτυχούς διαχωρισμού 
 

Για αποτελεσματική αξιολόγηση του σωστού διαχωρισμού κατά τη χρήση διαφόρων 

αλγορίθμων και στη συγκεκριμένη περίπτωση της PCA και του FastICA , έχει προταθεί ένας 

μεγάλος αριθμός μέτρων. Τα σημαντικότερα από τα τελευταία ορίζονται και αναλύονται 

στην ακόλουθη παράγραφο.  

 

8.3.1 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) 
 

Είναι στην ουσία ο μέσος όρος των τετραγωνικών σφαλμάτων και ορίζεται από την 

ακόλουθη σχέση  

 

     
       

 

 

 

   

          

 

Το σφάλμα ορίζεται ως η ποσότητα που διαφέρει το σήμα που εκτιμήθηκε από το αρχικό. 

Είναι ένα αρκετά αποτελεσματικό μέτρο της επιτυχίας διαχωρισμού , ωστόσο κύριο 

μειονέκτημα του είναι ότι στις περισσότερες εφαρμογές δεν δίνονται τα αρχικά σήματα κι 

έτσι είναι αδύνατος ο υπολογισμός του. 

 

8.3.2 Λόγος σήματος προς θόρυβο - Peak signal to noise ratio (PSNR) 
 

Ορίζεται ως ο λόγος της ενέργειας του σήματος και της ενέργειας του θορύβου που 

παρατηρείται. Δίνεται από τη σχέση 

 

         
   

  
   

        
  

   

          

 

Εκφράζεται στη λογαριθμική κλίμακα καθώς η πλειονότητα των σημάτων παρουσιάζει 

μεγάλο εύρος συχνοτήτων. 

 

 

8.3.3 Δείκτης απόδοσης – Performance Index (PI) 
 

Είναι δείκτης της ολικής απόδοσης διαχωρισμού ενός αλγορίθμου. Ορίζεται σύμφωνα με τη 

σχέση που παρατίθεται ακόλουθα 

 

  

   
 

      
     

   
 

   
  

 

   

     
     

   
 

   
  

 

   

 

 

   

 

   

            

 

Όπου     είναι το στοιχείο στη θέση       του πίνακα     . 
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Είναι προφανές ότι όσο μικρότερη τιμή έχει ο PI τόσο καλύτερη ήταν η απόδοση του 

αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκε στο διαχωρισμό.  

 

 

8.3.4 Λόγος σήματος προς παρεμβολή - Signal to Interference ratio (SIR) 
 

Το σημαντικότερο μέτρο του επιτυχούς διαχωρισμού είναι και ο λόγος σήματος προς 

παρεμβολή (Signal to Interference ratio - SIR). Ορίζεται όπως ακόλουθα 

 

     
      

                        

 

Όπου τα    ,    είναι η εκτιμώμενη συνιστώσα για την   πηγή ,   
  είναι μια γραμμή της 

μήτρας διαχωρισμού   ,    είναι το κανονικοποιημένο διάνυσμα          . Επειδή το 

   είναι εκτίμηση του    το ιδανικό κανονικοποιημένο διάνυσμα    είναι το μοναδιαίο 

διάνυσμα          . Συνεπώς η ανάλυση είναι επιτυχής όταν το    είναι παρόμοιο με 

το   . Το διάνυσμα    είναι μια γραμμή της μήτρας   και η ποιότητα μιας εκτιμώμενης 

συνιστώσας περιγράφεται από την αντίστοιχη γραμμή της. Η επιτυχία του διαχωρισμού 

κάθε συνιστώσας περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση. 

 

                     
 
          

 

 

Για την εκτίμηση περισσότερων από μια συνιστώσες έχουμε ότι για κάθε γραμμή διάνυσμα 

της μήτρας W βρίσκουμε την αντίστοιχη τιμή του     και την ιεραρχία των καλύτερα 

εκτιμώμενων συνιστωσών με βάση τα δεδομένα. 

 

                        

 

Ταξινομώντας κατά σειρά μεγίστου      αποκτούμε το διάνυσμα     . 

 

Για το     για το σήμα   για κάθε ζευγάρι     ,    ισχύει 

 

              
       

 

    
 

          

 

 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι για τον υπολογισμό όλων των παραπάνω μεγεθών 

απαιτείται η γνώση των αρχικών σημάτων. 

 

 

 Συμπερασματικά λοιπόν όπως είναι και αναμενόμενο από τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των σημάτων που εξετάζουμε (ήχοι καρδιάς - αναπνοής) , τα 

τελευταία δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Κατά συνέπεια η εφαρμογή της ICA 
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είναι αναμενόμενο να παρουσιάζει προβλήματα. Η βασικότερη σχέση μεταξύ 

καρδιάς και αναπνοής είναι η πίεση που ασκούν οι πνεύμονες λόγω αλλαγή του 

όγκου τους κατά την εισπνοή – εκπνοή στα γύρω όργανα. Ακόμα η μη συμμετρική 

διάταξη των οργάνων στο εσωτερικό του σώματος και ο τρόπος που μεταδίδονται 

οι ήχοι στο τελευταίο  καθιστούν τη διάταξη των σημάτων μη ομοιογενή και 

εξαρτώμενη από τη συχνότητα του κάθε σήματος. Γνωρίζοντας αυτά και με βάση 

τις παραπάνω εφαρμογές μπορούμε να πούμε ότι ο διαχωρισμός των σημάτων που 

μας δόθηκαν επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. 
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ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ   

   

ΑΑΑ   (((ΤΤΤεεεχχχνννηηητττάάά   σσσήήήμμμααατττααα)))   

Αρχικά παραθέτουμε κι άλλα παραδείγματα εφαρμογής της PCA και της ICA για 

διαφορετικές τιμές ανάμειξης των τεχνητών σημάτων που εξετάστηκαν στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο. 

 

Για    
   
   

 
   
   

  έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

 
Εικόνα Α.1: Τα αναμεμειγμένα σήματα 

 

Eφαρμόζουμε την PCA με την χρήση της svd 

 
Εικόνα Α.2: Αποτελέσματα PCA με χρήση SVD προσέγγισης 
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Ακόλουθα εφαρμόζουμε την τεχνική ICA και συγκεκριμένα τον αλγόριθμο FastICA. Αφού 

λοιπόν αρχικά προεπεξεργαστούμε τα σήματά μας με λεύκανση έχουμε τα εξής 

αποτελέσματα.  

 
Εικόνα Α.3: Σήματα μετά από λεύκανση. 

 

 
 Εικόνα Α.4: Αποτελέσματα ICA με χρήση συμμετρικής προσέγγισης 
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Εικόνα Α.5: Αποτελέσματα ICA με χρήση αφαιρετικής προσέγγισης. 

 

Στην περίπτωση της ICA έχει χρησιμοποιήθηκε και πάλι σαν μέτρο μη προσαρμογής σε 

γκαουσιανή κατανομή η     . 

 

Τέλος επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για κέρδη περίπου ίδια και για τα δύο σήματα που 

αναμειγνύονται. Δηλαδή διαλέγουμε τα ακόλουθα  

 

   
    
    

 
    
    

  

 

Τα σήματα που προκύπτουν από τα κέρδη αυτά φαίνονται ακόλουθα 

 
Εικόνα Α.6: Τα αναμεμειγμένα σήματα 
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Αρχικά στα παραπάνω σήματα εφαρμόζουμε την PCA με την χρήση της svd. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μεθόδου εικονίζονται ακόλουθα 

 

 
Εικόνα Α.7: Αποτελέσματα PCA με χρήση SVD προσέγγισης 

 

Ακόλουθα εφαρμόζουμε την τεχνική ICA. Αφού λοιπόν αρχικά προεπεξεργαστούμε τα 

σήματά μας με λεύκανση έχουμε τα εξής αποτελέσματα.  

 

 
Εικόνα Α.8: Σήματα μετά από λεύκανση. 
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Εικόνα Α.9: Αποτελέσματα ICA με χρήση συμμετρικής προσέγγισης. 

 

 
Εικόνα Α.10: Αποτελέσματα ICA με χρήση αφαιρετικής προσέγγισης. 

 

Στην περίπτωση της ICA έχει χρησιμοποιήθηκε και πάλι σαν μέτρο μη προσαρμογής σε 

γκαουσιανή κατανομή η     . 
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ΒΒΒ   (((ΠΠΠρρραααγγγμμμααατττιιικκκάάά   σσσήήήμμμααατττααα)))   

Παρατίθενται επίσης κι άλλα δύο τμήματα των πραγματικών σημάτων με όλη την 

επεξεργασία που έχει περιγραφεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

 

 

 
Εικόνα Β.1: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα. 

 

 

Εικόνα Β.2: Φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου.  
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Εικόνα Β.3: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA. 

 
Εικόνα Β.4: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ICA. 

 

 
Εικόνα Β.5: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού 

φίλτρου. 
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Εικόνα Β.6: Φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 
Εικόνα Β.7: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 

 
Εικόνα Β.8: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ΙCA μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 
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Εικόνα Β.9: Σήματα στο χρόνο και φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή 

υψιπερατού φίλτρου. 

 
Εικόνα Β.10: Φάσμα συχνοτήτων μετά από υποδειγματοληψία.  

 

 
Εικόνα Β.11: Διαχωρισμός σημάτων με χρήση της PCA μετά από υποδειγματοληψία. 
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Εικόνα Β.12: Διαχωρισμός σημάτων με χρήση της ΙCA μετά από υποδειγματοληψία. 

 

 
Εικόνα Β.13: Σήματα στο χρόνο και φάσμα μετά την εφαρμογή κατωπερατού φίλτρου και υποδειγματοληψίας. 

 

 

 
Εικόνα Β.14: Σήματα στο χρόνο και φάσμα μετά την εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου και υποδειγματοληψίας. 
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Εικόνα Β.15: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα. 

 

 
Εικόνα Β.16: Φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 
Εικόνα Β.17: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA. 
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Εικόνα Β.18: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ΙCA. 

 

 
Εικόνα Β.19: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού 

φίλτρου. 

 

 
Εικόνα Β.20: Φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 
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Εικόνα Β.21: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 

 
Εικόνα Β.22: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ΙCA μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 

 

 
Εικόνα Β.23: Σήματα στο χρόνο και φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή 

υψιπερατού φίλτρου. 
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Εικόνα Β.24: Φάσμα συχνοτήτων μετά από υποδειγματοληψία.  

 

 
Εικόνα Β.25: Διαχωρισμός σημάτων με χρήση της PCA μετά από υποδειγματοληψία. 

 
Εικόνα Β.26: Διαχωρισμός σημάτων με χρήση της ΙCA μετά από υποδειγματοληψία. 
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Εικόνα Β.27: Σήματα στο χρόνο και φάσμα μετά την εφαρμογή κατωπερατού φίλτρου και υποδειγματοληψίας. 

 

 
Εικόνα Β.28: Σήματα στο χρόνο και φάσμα μετά την εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου και υποδειγματοληψίας. 

 

 

 
Εικόνα Β.29: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα. 
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Εικόνα Β.30: Φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 
Εικόνα Β.31: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA. 

 
Εικόνα Β.32: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ΙCA. 
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Εικόνα Β.33: Μετρούμενα από δύο διαφορετικούς αισθητήρες σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού 

φίλτρου. 

 

 
Εικόνα Β.34: Φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 

 
Εικόνα Β.35: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση PCA μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 
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Εικόνα Β.36: Αποτελέσματα διαχωρισμού με τη χρήση ΙCA μετά την εφαρμογή χαμηλοπερατού φίλτρου. 

 

 

 
Εικόνα Β.37: Σήματα στο χρόνο και φάσματα συχνοτήτων των σημάτων σήματα μετά την εφαρμογή 

υψιπερατού φίλτρου. 

 

 
Εικόνα Β.38: Φάσμα συχνοτήτων μετά από υποδειγματοληψία.  
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Εικόνα Β.39: Διαχωρισμός σημάτων με χρήση της PCA μετά από υποδειγματοληψία. 

 
Εικόνα Β.40: Διαχωρισμός σημάτων με χρήση της ΙCA μετά από υποδειγματοληψία. 

 

 

 
Εικόνα Β.41: Σήματα στο χρόνο και φάσμα μετά την εφαρμογή κατωπερατού φίλτρου και υποδειγματοληψίας. 
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Εικόνα Β.42: Σήματα στο χρόνο και φάσμα μετά την εφαρμογή υψιπερατού φίλτρου και υποδειγματοληψίας. 
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ΓΓΓ      (((ΚΚΚώώώδδδιιικκκαααςςς)))   

   

function [Out1, Out2, Out3] = fastica(mixedsig, varargin) 

%FASTICA - Fast Independent Component Analysis 

% 

% FastICA for Matlab 7.x and 6.x 

% Version 2.5, October 19 2005 

% Copyright (c) Hugo Gδvert, Jarmo Hurri, Jaakko Sδrelδ, 

and Aapo Hyvδrinen. 

% 

% FASTICA(mixedsig) estimates the independent components 

from given 

% multidimensional signals. Each row of matrix mixedsig 

is one 

% observed signal.  FASTICA uses Hyvarinen's fixed-point 

algorithm, 

% see http://www.cis.hut.fi/projects/ica/fastica/. Output 

from the 

% function depends on the number output arguments: 

% 

% [icasig] = FASTICA (mixedsig); the rows of icasig 

contain the 

% estimated independent components. 

% 

% [icasig, A, W] = FASTICA (mixedsig); outputs the 

estimated separating 

% matrix W and the corresponding mixing matrix A. 

% 

% [A, W] = FASTICA (mixedsig); gives only the estimated 

mixing matrix 

% A and the separating matrix W. 

% 

% Some optional arguments induce other output formats, 

see below. 

% 

% A graphical user interface for FASTICA can be launched 

by the 

% command FASTICAG 

% 

% FASTICA can be called with numerous optional arguments. 

Optional 

% arguments are given in parameter pairs, so that first 

argument is 

% the name of the parameter and the next argument is the 

value for 

% that parameter. Optional parameter pairs can be given 

in any order. 

% 
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% OPTIONAL PARAMETERS: 

% 

% Parameter name        Values and description 

% 

%========================================================

============== 

% --Basic parameters in fixed-point algorithm: 

% 

% 'approach'            (string) The decorrelation 

approach used. Can be 

%                       symmetric ('symm'), i.e. estimate 

all the 

%                       independent component in 

parallel, or 

%                       deflation ('defl'), i.e. estimate 

independent 

%                       component one-by-one like in 

projection pursuit. 

%                       Default is 'defl'. 

% 

% 'numOfIC'             (integer) Number of independent 

components to 

%                       be estimated. Default equals the 

dimension of data. 

% 

%========================================================

============== 

% --Choosing the nonlinearity: 

% 

% 'g'                   (string) Chooses the nonlinearity 

g used in  

%                       the fixed-point algorithm. 

Possible values: 

% 

%                       Value of 'g':      Nonlinearity 

used: 

%                       'pow3' (default)   g(u)=u^3 

%                       'tanh'             

g(u)=tanh(a1*u) 

%                       'gauss             g(u)=u*exp(-

a2*u^2/2) 

%                       'skew'             g(u)=u^2 

%  

% 'finetune'        (string) Chooses the nonlinearity g 

used when  

%                       fine-tuning. In addition to same 

values 

%                       as for 'g', the possible value 

'finetune' is: 

%                       'off'              fine-tuning is 

disabled. 
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% 

% 'a1'                  (number) Parameter a1 used when 

g='tanh'. 

%                       Default is 1. 

% 'a2'                  (number) Parameter a2 used when 

g='gaus'. 

%                       Default is 1. 

% 

% 'mu'          (number) Step size. Default is 1. 

%                       If the value of mu is other than 

1, then the 

%                       program will use the stabilized 

version of the 

%                       algorithm (see also parameter 

'stabilization'). 

% 

% 

% 'stabilization'       (string) Values 'on' or 'off'. 

Default 'off'.  

%                       This parameter controls wether 

the program uses 

%                       the stabilized version of the 

algorithm or 

%                       not. If the stabilization is on, 

then the value 

%                       of mu can momentarily be halved 

if the program 

%                       senses that the algorithm is 

stuck between two 

%                       points (this is called a stroke). 

Also if there 

%                       is no convergence before half of 

the maximum 

%                       number of iterations has been 

reached then mu 

%                       will be halved for the rest of 

the rounds. 

%  

%========================================================

============== 

% --Controlling convergence: 

% 

% 'epsilon'             (number) Stopping criterion. 

Default is 0.0001. 

% 

% 'maxNumIterations'    (integer) Maximum number of 

iterations. 

%                       Default is 1000. 

% 

% 'maxFinetune'         (integer) Maximum number of 

iterations in  
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%                       fine-tuning. Default 100. 

% 

% 'sampleSize'          (number) [0 - 1] Percentage of 

samples used in 

%                       one iteration. Samples are chosen 

in random. 

%                       Default is 1 (all samples). 

% 

% 'initGuess'           (matrix) Initial guess for A. 

Default is random. 

%                       You can now do a "one more" like 

this:  

%                       [ica, A, W] = fastica(mix, 

'numOfIC',3); 

%                       [ica2, A2, W2] = fastica(mix, 

'initGuess', A, 'numOfIC', 4); 

% 

%========================================================

============== 

% --Graphics and text output: 

% 

% 'verbose'             (string) Either 'on' or 'off'. 

Default is 

%                       'on': report progress of 

algorithm in text format. 

% 

% 'displayMode'         (string) Plot running estimates 

of independent 

%                       components: 'signals', 'basis', 

'filters' or 

%                       'off'. Default is 'off'. 

% 

% 'displayInterval'     Number of iterations between 

plots. 

%                       Default is 1 (plot after every 

iteration). 

% 

%========================================================

============== 

% --Controlling reduction of dimension and whitening: 

% 

% Reduction of dimension is controlled by 'firstEig' and 

'lastEig', or 

% alternatively by 'interactivePCA'.  

% 

% 'firstEig'            (integer) This and 'lastEig' 

specify the range for 

%                       eigenvalues that are retained, 

'firstEig' is 

%                       the index of largest eigenvalue 

to be 
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%                       retained. Default is 1. 

% 

% 'lastEig'             (integer) This is the index of 

the last (smallest) 

%                       eigenvalue to be retained. 

Default equals the 

%                       dimension of data. 

% 

% 'interactivePCA'      (string) Either 'on' or 'off'. 

When set 'on', the 

%                       eigenvalues are shown to the user 

and the 

%                       range can be specified 

interactively. Default 

%                       is 'off'. Can also be set to 

'gui'. Then the user 

%                       can use the same GUI that's in 

FASTICAG. 

% 

% If you already know the eigenvalue decomposition of the 

covariance 

% matrix, you can avoid computing it again by giving it 

with the 

% following options: 

% 

% 'pcaE'                (matrix) Eigenvectors 

% 'pcaD'                (matrix) Eigenvalues 

% 

% If you already know the whitened data, you can give it 

directly to 

% the algorithm using the following options: 

% 

% 'whiteSig'            (matrix) Whitened signal 

% 'whiteMat'            (matrix) Whitening matrix 

% 'dewhiteMat'          (matrix) dewhitening matrix 

% 

% If values for all the 'whiteSig', 'whiteSig' and 

'dewhiteMat' are 

% supplied, they will be used in computing the ICA. PCA 

and whitening 

% are not performed. Though 'mixedsig' is not used in the 

main 

% algorithm it still must be entered - some values are 

still 

% calculated from it. 

% 

% Performing preprocessing only is possible by the 

option: 

% 

% 'only'                (string) Compute only PCA i.e. 

reduction of 



 

 126 

%                       dimension ('pca') or only PCA 

plus whitening 

%                       ('white'). Default is 'all': do 

ICA estimation 

%                       as well.  This option changes the 

output 

%                       format accordingly. For example:  

% 

%                       [whitesig, WM, DWM] = 

FASTICA(mixedsig,  

%                       'only', 'white')  

%                       returns the whitened signals, the 

whitening matrix 

%                       (WM) and the dewhitening matrix 

(DWM). (See also 

%                       WHITENV.) In FastICA the 

whitening matrix performs 

%                       whitening and the reduction of 

dimension. Dewhitening 

%                       matrix is the pseudoinverse of 

whitening matrix. 

%                         

%                       [E, D] = FASTICA(mixedsig, 

'only', 'pca')  

%                       returns the eigenvector (E) and 

diagonal  

%                       eigenvalue (D) matrices  

containing the  

%                       selected subspaces.  

% 

%========================================================

============== 

% EXAMPLES 

% 

%       [icasig] = FASTICA (mixedsig, 'approach', 'symm', 

'g', 'tanh'); 

%               Do ICA with tanh nonlinearity and in 

parallel (like 

%               maximum likelihood estimation for 

supergaussian data). 

% 

%       [icasig] = FASTICA (mixedsig, 'lastEig', 10, 

'numOfIC', 3); 

%               Reduce dimension to 10, and estimate only 

3 

%               independent components. 

% 

%       [icasig] = FASTICA (mixedsig, 'verbose', 'off', 

'displayMode', 'off'); 

%               Don't output convergence reports and 

don't plot 
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%               independent components. 

% 

% 

% A graphical user interface for FASTICA can be launched 

by the 

% command FASTICAG 

% 

%   See also FASTICAG 

  

% @(#)$Id: fastica.m,v 1.14 2005/10/19 13:05:34 jarmo Exp 

$ 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Check some basic requirements of the data 

if nargin == 0, 

  error ('You must supply the mixed data as input 

argument.'); 

end 

  

if length (size (mixedsig)) > 2, 

  error ('Input data can not have more than two 

dimensions.'); 

end 

  

if any (any (isnan (mixedsig))), 

  error ('Input data contains NaN''s.'); 

end 

  

if ~isa (mixedsig, 'double') 

  fprintf ('Warning: converting input data into regular 

(double) precision.\n'); 

  mixedsig = double (mixedsig); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Remove the mean and check the data 

  

[mixedsig, mixedmean] = remmean(mixedsig); 

  

[Dim, NumOfSampl] = size(mixedsig); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Default values for optional parameters 

  

% All 

verbose           = 'on'; 

  

% Default values for 'pcamat' parameters 
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firstEig          = 1; 

lastEig           = Dim; 

interactivePCA    = 'off'; 

  

% Default values for 'fpica' parameters 

approach          = 'defl'; 

numOfIC           = Dim; 

g                 = 'pow3'; 

finetune          = 'off'; 

a1                = 1; 

a2                = 1; 

myy               = 1; 

stabilization     = 'off'; 

epsilon           = 0.0001; 

maxNumIterations  = 1000; 

maxFinetune       = 5; 

initState         = 'rand'; 

guess             = 0; 

sampleSize        = 1; 

displayMode       = 'off'; 

displayInterval   = 1; 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Parameters for fastICA - i.e. this file 

  

b_verbose = 1; 

jumpPCA = 0; 

jumpWhitening = 0; 

only = 3; 

userNumOfIC = 0; 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Read the optional parameters 

  

if (rem(length(varargin),2)==1) 

  error('Optional parameters should always go by pairs'); 

else 

  for i=1:2:(length(varargin)-1) 

    if ~ischar (varargin{i}), 

      error (['Unknown type of optional parameter name 

(parameter' ... 

          ' names must be strings).']); 

    end 

    % change the value of parameter 

    switch lower (varargin{i}) 

     case 'stabilization' 

      stabilization = lower (varargin{i+1}); 
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     case 'maxfinetune' 

      maxFinetune = varargin{i+1}; 

     case 'samplesize' 

      sampleSize = varargin{i+1}; 

     case 'verbose' 

      verbose = lower (varargin{i+1}); 

      % silence this program also 

      if strcmp (verbose, 'off'), b_verbose = 0; end 

     case 'firsteig' 

      firstEig = varargin{i+1}; 

     case 'lasteig' 

      lastEig = varargin{i+1}; 

     case 'interactivepca' 

      interactivePCA = lower (varargin{i+1}); 

     case 'approach' 

      approach = lower (varargin{i+1}); 

     case 'numofic' 

      numOfIC = varargin{i+1}; 

      % User has supplied new value for numOfIC. 

      % We'll use this information later on... 

      userNumOfIC = 1; 

     case 'g' 

      g = lower (varargin{i+1}); 

     case 'finetune' 

      finetune = lower (varargin{i+1}); 

     case 'a1' 

      a1 = varargin{i+1}; 

     case 'a2' 

      a2 = varargin{i+1}; 

     case {'mu', 'myy'} 

      myy = varargin{i+1}; 

     case 'epsilon' 

      epsilon = varargin{i+1}; 

     case 'maxnumiterations' 

      maxNumIterations = varargin{i+1}; 

     case 'initguess' 

      % no use setting 'guess' if the 'initState' is not 

set 

      initState = 'guess'; 

      guess = varargin{i+1}; 

     case 'displaymode' 

      displayMode = lower (varargin{i+1}); 

     case 'displayinterval' 

      displayInterval = varargin{i+1}; 

     case 'pcae' 

      % calculate if there are enought parameters to skip 

PCA 

      jumpPCA = jumpPCA + 1; 

      E = varargin{i+1}; 

     case 'pcad' 
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      % calculate if there are enought parameters to skip 

PCA 

      jumpPCA = jumpPCA + 1; 

      D = varargin{i+1}; 

     case 'whitesig' 

      % calculate if there are enought parameters to skip 

PCA and whitening 

      jumpWhitening = jumpWhitening + 1; 

      whitesig = varargin{i+1}; 

     case 'whitemat' 

      % calculate if there are enought parameters to skip 

PCA and whitening 

      jumpWhitening = jumpWhitening + 1; 

      whiteningMatrix = varargin{i+1}; 

     case 'dewhitemat' 

      % calculate if there are enought parameters to skip 

PCA and whitening 

      jumpWhitening = jumpWhitening + 1; 

      dewhiteningMatrix = varargin{i+1}; 

     case 'only' 

      % if the user only wants to calculate PCA or... 

      switch lower (varargin{i+1}) 

       case 'pca' 

    only = 1; 

       case 'white' 

    only = 2; 

       case 'all' 

    only = 3; 

      end 

       

     otherwise 

      % Hmmm, something wrong with the parameter string 

      error(['Unrecognized parameter: ''' varargin{i} 

'''']); 

    end; 

  end; 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% print information about data 

if b_verbose 

  fprintf('Number of signals: %d\n', Dim); 

  fprintf('Number of samples: %d\n', NumOfSampl); 

end 

  

% Check if the data has been entered the wrong way, 

% but warn only... it may be on purpose 

  

if Dim > NumOfSampl 

  if b_verbose 
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    fprintf('Warning: '); 

    fprintf('The signal matrix may be oriented in the 

wrong way.\n'); 

    fprintf('In that case transpose the matrix.\n\n'); 

  end 

end 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Calculating PCA 

  

% We need the results of PCA for whitening, but if we 

don't 

% need to do whitening... then we dont need PCA... 

if jumpWhitening == 3 

  if b_verbose, 

    fprintf ('Whitened signal and corresponding matrises 

supplied.\n'); 

    fprintf ('PCA calculations not needed.\n'); 

  end; 

else 

   

  % OK, so first we need to calculate PCA 

  % Check to see if we already have the PCA data 

  if jumpPCA == 2, 

    if b_verbose, 

      fprintf ('Values for PCA calculations 

supplied.\n'); 

      fprintf ('PCA calculations not needed.\n'); 

    end; 

  else 

    % display notice if the user entered one, but not 

both, of E and D. 

    if (jumpPCA > 0) & (b_verbose), 

      fprintf ('You must suply all of these in order to 

jump PCA:\n'); 

      fprintf ('''pcaE'', ''pcaD''.\n'); 

    end; 

     

    % Calculate PCA 

    [E, D]=pcamat(mixedsig, firstEig, lastEig, 

interactivePCA, verbose); 

  end 

end 

  

% skip the rest if user only wanted PCA 

if only > 1 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Whitening the data 

   

  % Check to see if the whitening is needed... 

  if jumpWhitening == 3, 

    if b_verbose, 

      fprintf ('Whitening not needed.\n'); 

    end; 

  else 

     

    % Whitening is needed 

    % display notice if the user entered some of the 

whitening info, but not all. 

    if (jumpWhitening > 0) & (b_verbose), 

      fprintf ('You must suply all of these in order to 

jump whitening:\n'); 

      fprintf ('''whiteSig'', ''whiteMat'', 

''dewhiteMat''.\n'); 

    end; 

     

    % Calculate the whitening 

    [whitesig, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix] = 

whitenv ... 

                             (mixedsig, E, D, verbose); 

  end 

   

end % if only > 1 

  

% skip the rest if user only wanted PCA and whitening 

if only > 2 

   

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Calculating the ICA 

   

  % Check some parameters 

  % The dimension of the data may have been reduced 

during PCA calculations. 

  % The original dimension is calculated from the data by 

default, and the 

  % number of IC is by default set to equal that 

dimension. 

   

  Dim = size(whitesig, 1); 

   

  % The number of IC's must be less or equal to the 

dimension of data 

  if numOfIC > Dim 
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    numOfIC = Dim; 

    % Show warning only if verbose = 'on' and user 

supplied a value for 'numOfIC' 

    if (b_verbose & userNumOfIC) 

      fprintf('Warning: estimating only %d independent 

components\n', numOfIC); 

      fprintf('(Can''t estimate more independent 

components than dimension of data)\n'); 

    end 

  end 

   

  % Calculate the ICA with fixed point algorithm. 

  [A, W] = fpica (whitesig,  whiteningMatrix, 

dewhiteningMatrix, approach, ... 

          numOfIC, g, finetune, a1, a2, myy, 

stabilization, epsilon, ... 

          maxNumIterations, maxFinetune, initState, 

guess, sampleSize, ... 

          displayMode, displayInterval, verbose); 

   

  % Check for valid return 

  if ~isempty(W) 

    % Add the mean back in. 

    if b_verbose 

      fprintf('Adding the mean back to the data.\n'); 

    end 

    icasig = W * mixedsig + (W * mixedmean) * ones(1, 

NumOfSampl); 

    %icasig = W * mixedsig; 

    if b_verbose & ... 

      (max(abs(W * mixedmean)) > 1e-9) & ... 

      (strcmp(displayMode,'signals') | 

strcmp(displayMode,'on')) 

      fprintf('Note that the plots don''t have the mean 

added.\n'); 

    end 

  else 

    icasig = []; 

  end 

  

end % if only > 2 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% The output depends on the number of output parameters 

% and the 'only' parameter. 

  

if only == 1    % only PCA 

  Out1 = E; 

  Out2 = D; 

elseif only == 2  % only PCA & whitening 



 

 134 

  if nargout == 2 

    Out1 = whiteningMatrix; 

    Out2 = dewhiteningMatrix; 

  else 

    Out1 = whitesig; 

    Out2 = whiteningMatrix; 

    Out3 = dewhiteningMatrix; 

  end 

else      % ICA 

  if nargout == 2 

    Out1 = A; 

    Out2 = W; 

  else 

    Out1 = icasig; 

    Out2 = A; 

    Out3 = W; 

  end 

end 

 

   

   

function [A, W] = fpica(X, whiteningMatrix, 

dewhiteningMatrix, approach, ... 

            numOfIC, g, finetune, a1, a2, myy, 

stabilization, ... 

            epsilon, maxNumIterations, maxFinetune, 

initState, ... 

            guess, sampleSize, displayMode, 

displayInterval, ... 

            s_verbose); 

%FPICA - Fixed point ICA. Main algorithm of FASTICA. 

% 

% [A, W] = fpica(whitesig, whiteningMatrix, 

dewhiteningMatrix, approach, 

%        numOfIC, g, finetune, a1, a2, mu, stabilization, 

epsilon,  

%        maxNumIterations, maxFinetune, initState, guess, 

sampleSize, 

%        displayMode, displayInterval, verbose); 

%  

% Perform independent component analysis using 

Hyvarinen's fixed point 

% algorithm. Outputs an estimate of the mixing matrix A 

and its inverse W. 

% 

% whitesig                              :the whitened 

data as row vectors 
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% whiteningMatrix                       :can be obtained 

with function whitenv 

% dewhiteningMatrix                     :can be obtained 

with function whitenv 

% approach      [ 'symm' | 'defl' ]     :the approach 

used (deflation or symmetric) 

% numOfIC       [ 0 - Dim of whitesig ] :number of 

independent components estimated 

% g             [ 'pow3' | 'tanh' |     :the nonlinearity 

used 

%                 'gaus' | 'skew' ]      

% finetune      [same as g + 'off']     :the nonlinearity 

used in finetuning. 

% a1                                    :parameter for 

tuning 'tanh' 

% a2                                    :parameter for 

tuning 'gaus' 

% mu                                    :step size in 

stabilized algorithm 

% stabilization [ 'on' | 'off' ]        :if mu < 1 then 

automatically on 

% epsilon                               :stopping 

criterion 

% maxNumIterations                      :maximum number 

of iterations  

% maxFinetune                           :maximum number 

of iteretions for finetuning 

% initState     [ 'rand' | 'guess' ]    :initial guess or 

random initial state. See below 

% guess                                 :initial guess 

for A. Ignored if initState = 'rand' 

% sampleSize    [ 0 - 1 ]               :percentage of 

the samples used in one iteration 

% displayMode   [ 'signals' | 'basis' | :plot running 

estimate 

%                 'filters' | 'off' ] 

% displayInterval                       :number of 

iterations we take between plots 

% verbose       [ 'on' | 'off' ]        :report progress 

in text format 

% 

% EXAMPLE 

%       [E, D] = pcamat(vectors); 

%       [nv, wm, dwm] = whitenv(vectors, E, D); 

%       [A, W] = fpica(nv, wm, dwm); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Global variable for stopping the ICA calculations from 

the GUI 

global g_FastICA_interrupt; 

if isempty(g_FastICA_interrupt) 

  clear global g_FastICA_interrupt; 

  interruptible = 0; 

else 

  interruptible = 1; 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Default values 

  

if nargin < 3, error('Not enough arguments!'); end 

[vectorSize, numSamples] = size(X); 

if nargin < 20, s_verbose = 'on'; end 

if nargin < 19, displayInterval = 1; end 

if nargin < 18, displayMode = 'on'; end 

if nargin < 17, sampleSize = 1; end 

if nargin < 16, guess = 1; end 

if nargin < 15, initState = 'rand'; end 

if nargin < 14, maxFinetune = 100; end 

if nargin < 13, maxNumIterations = 1000; end 

if nargin < 12, epsilon = 0.0001; end 

if nargin < 11, stabilization = 'on'; end 

if nargin < 10, myy = 1; end 

if nargin < 9, a2 = 1; end 

if nargin < 8, a1 = 1; end 

if nargin < 7, finetune = 'off'; end 

if nargin < 6, g = 'pow3'; end 

if nargin < 5, numOfIC = vectorSize; end     % vectorSize 

= Dim 

if nargin < 4, approach = 'defl'; end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the data 

  

if ~isreal(X) 

  error('Input has an imaginary part.'); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the value for verbose 

  

switch lower(s_verbose) 

 case 'on' 
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  b_verbose = 1; 

 case 'off' 

  b_verbose = 0; 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''verbose''\n', s_verbose)); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the value for approach 

  

switch lower(approach) 

 case 'symm' 

  approachMode = 1; 

 case 'defl' 

  approachMode = 2; 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''approach''\n', approach)); 

end 

if b_verbose, fprintf('Used approach [ %s ].\n', 

approach); end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the value for numOfIC 

  

if vectorSize < numOfIC 

  error('Must have numOfIC <= Dimension!'); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the sampleSize 

if sampleSize > 1 

  sampleSize = 1; 

  if b_verbose 

    fprintf('Warning: Setting ''sampleSize'' to 1.\n'); 

  end   

elseif sampleSize < 1 

  if (sampleSize * numSamples) < 1000 

    sampleSize = min(1000/numSamples, 1); 

    if b_verbose 

      fprintf('Warning: Setting ''sampleSize'' to %0.3f 

(%d samples).\n', ... 

          sampleSize, floor(sampleSize * numSamples)); 

    end   

  end 

end 

if b_verbose 
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  if  b_verbose & (sampleSize < 1) 

    fprintf('Using about %0.0f%% of the samples in random 

order in every step.\n',sampleSize*100); 

  end 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the value for nonlinearity. 

  

switch lower(g) 

 case 'pow3' 

  gOrig = 10; 

 case 'tanh' 

  gOrig = 20; 

 case {'gaus', 'gauss'} 

  gOrig = 30; 

 case 'skew' 

  gOrig = 40; 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''g''\n', g)); 

end 

if sampleSize ~= 1 

  gOrig = gOrig + 2; 

end 

if myy ~= 1 

  gOrig = gOrig + 1; 

end 

  

if b_verbose, 

  fprintf('Used nonlinearity [ %s ].\n', g); 

end 

  

finetuningEnabled = 1; 

switch lower(finetune) 

 case 'pow3' 

  gFine = 10 + 1; 

 case 'tanh' 

  gFine = 20 + 1; 

 case {'gaus', 'gauss'} 

  gFine = 30 + 1; 

 case 'skew' 

  gFine = 40 + 1; 

 case 'off' 

  if myy ~= 1 

    gFine = gOrig; 

  else  

    gFine = gOrig + 1; 

  end 

  finetuningEnabled = 0; 
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 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''finetune''\n', ... 

        finetune)); 

end 

  

if b_verbose & finetuningEnabled 

  fprintf('Finetuning enabled (nonlinearity: [ %s ]).\n', 

finetune); 

end 

  

switch lower(stabilization) 

 case 'on' 

  stabilizationEnabled = 1; 

 case 'off' 

  if myy ~= 1 

    stabilizationEnabled = 1; 

  else 

    stabilizationEnabled = 0; 

  end 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''stabilization''\n', ... 

        stabilization));  

end 

  

if b_verbose & stabilizationEnabled 

  fprintf('Using stabilized algorithm.\n'); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Some other parameters 

myyOrig = myy; 

% When we start fine-tuning we'll set myy = myyK * myy 

myyK = 0.01; 

% How many times do we try for convergence until we give 

up. 

failureLimit = 5; 

  

  

usedNlinearity = gOrig; 

stroke = 0; 

notFine = 1; 

long = 0; 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the value for initial state. 
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switch lower(initState) 

 case 'rand' 

  initialStateMode = 0; 

 case 'guess' 

  if size(guess,1) ~= size(whiteningMatrix,2) 

    initialStateMode = 0; 

    if b_verbose 

      fprintf('Warning: size of initial guess is 

incorrect. Using random initial guess.\n'); 

    end 

  else 

    initialStateMode = 1; 

    if size(guess,2) < numOfIC 

      if b_verbose 

    fprintf('Warning: initial guess only for first %d 

components. Using random initial guess for others.\n', 

size(guess,2));  

      end 

      guess(:, size(guess, 2) + 1:numOfIC) = ... 

                         rand(vectorSize,numOfIC-

size(guess,2))-.5; 

    elseif size(guess,2)>numOfIC 

      guess=guess(:,1:numOfIC); 

      fprintf('Warning: Initial guess too large. The 

excess column are dropped.\n'); 

    end 

    if b_verbose, fprintf('Using initial guess.\n'); end 

  end 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''initState''\n', initState)); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Checking the value for display mode. 

  

switch lower(displayMode) 

 case {'off', 'none'} 

  usedDisplay = 0; 

 case {'on', 'signals'} 

  usedDisplay = 1; 

  if (b_verbose & (numSamples > 10000)) 

    fprintf('Warning: Data vectors are very long. 

Plotting may take long time.\n'); 

  end 

  if (b_verbose & (numOfIC > 25)) 

    fprintf('Warning: There are too many signals to plot. 

Plot may not look good.\n'); 

  end 

 case 'basis' 
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  usedDisplay = 2; 

  if (b_verbose & (numOfIC > 25)) 

    fprintf('Warning: There are too many signals to plot. 

Plot may not look good.\n'); 

  end 

 case 'filters' 

  usedDisplay = 3; 

  if (b_verbose & (vectorSize > 25)) 

    fprintf('Warning: There are too many signals to plot. 

Plot may not look good.\n'); 

  end 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''displayMode''\n', displayMode)); 

end 

  

% The displayInterval can't be less than 1... 

if displayInterval < 1 

  displayInterval = 1; 

end 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

if b_verbose, fprintf('Starting ICA calculation...\n'); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% SYMMETRIC APPROACH 

if approachMode == 1, 

  

  % set some parameters more... 

  usedNlinearity = gOrig; 

  stroke = 0; 

  notFine = 1; 

  long = 0; 

   

  A = zeros(vectorSize, numOfIC);  % Dewhitened basis 

vectors. 

  if initialStateMode == 0 

    % Take random orthonormal initial vectors. 

    B = orth (randn (vectorSize, numOfIC)); 

  elseif initialStateMode == 1 

    % Use the given initial vector as the initial state 

    B = whiteningMatrix * guess; 

  end 

   

  BOld = zeros(size(B)); 

  BOld2 = zeros(size(B)); 
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  % This is the actual fixed-point iteration loop. 

  for round = 1:maxNumIterations + 1, 

    if round == maxNumIterations + 1, 

      fprintf('No convergence after %d steps\n', 

maxNumIterations); 

      fprintf('Note that the plots are probably 

wrong.\n'); 

      if ~isempty(B) 

    % Symmetric orthogonalization. 

    B = B * real(inv(B' * B)^(1/2)); 

  

    W = B' * whiteningMatrix; 

    A = dewhiteningMatrix * B; 

      else 

    W = []; 

    A = []; 

      end 

      return; 

    end 

     

    if (interruptible & g_FastICA_interrupt) 

      if b_verbose  

        fprintf('\n\nCalculation interrupted by the 

user\n'); 

      end 

      if ~isempty(B) 

    W = B' * whiteningMatrix; 

    A = dewhiteningMatrix * B; 

      else 

    W = []; 

    A = []; 

      end 

      return; 

    end 

     

     

    % Symmetric orthogonalization. 

    B = B * real(inv(B' * B)^(1/2)); 

     

    % Test for termination condition. Note that we 

consider opposite 

    % directions here as well. 

    minAbsCos = min(abs(diag(B' * BOld))); 

    minAbsCos2 = min(abs(diag(B' * BOld2))); 

     

    if (1 - minAbsCos < epsilon) 

      if finetuningEnabled & notFine 

        if b_verbose, fprintf('Initial convergence, fine-

tuning: \n'); end; 

        notFine = 0; 

        usedNlinearity = gFine; 
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        myy = myyK * myyOrig; 

        BOld = zeros(size(B)); 

        BOld2 = zeros(size(B)); 

     

      else 

        if b_verbose, fprintf('Convergence after %d 

steps\n', round); end 

     

        % Calculate the de-whitened vectors. 

        A = dewhiteningMatrix * B; 

        break; 

      end 

    elseif stabilizationEnabled 

      if (~stroke) & (1 - minAbsCos2 < epsilon) 

    if b_verbose, fprintf('Stroke!\n'); end; 

    stroke = myy; 

    myy = .5*myy; 

    if mod(usedNlinearity,2) == 0 

      usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 

    end 

      elseif stroke 

    myy = stroke; 

    stroke = 0; 

    if (myy == 1) & (mod(usedNlinearity,2) ~= 0) 

      usedNlinearity = usedNlinearity - 1; 

    end 

      elseif (~long) & (round>maxNumIterations/2) 

    if b_verbose, fprintf('Taking long (reducing step 

size)\n'); end; 

    long = 1; 

    myy = .5*myy; 

    if mod(usedNlinearity,2) == 0 

      usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 

    end 

      end 

    end 

     

    BOld2 = BOld; 

    BOld = B; 

     

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    % Show the progress... 

    if b_verbose 

      if round == 1 

        fprintf('Step no. %d\n', round); 

      else 

        fprintf('Step no. %d, change in value of 

estimate: %.3g \n', round, 1 - minAbsCos); 

      end 

    end 
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    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    % Also plot the current state... 

    switch usedDisplay 

     case 1 

      if rem(round, displayInterval) == 0, 

    % There was and may still be other displaymodes... 

    % 1D signals 

    icaplot('dispsig',(X'*B)'); 

    drawnow; 

      end 

     case 2 

      if rem(round, displayInterval) == 0, 

    % ... and now there are :-) 

    % 1D basis 

    A = dewhiteningMatrix * B; 

    icaplot('dispsig',A'); 

    drawnow; 

      end 

     case 3 

      if rem(round, displayInterval) == 0, 

    % ... and now there are :-) 

    % 1D filters 

    W = B' * whiteningMatrix; 

    icaplot('dispsig',W); 

    drawnow; 

      end 

     otherwise 

    end 

     

    switch usedNlinearity 

      % pow3 

     case 10 

      B = (X * (( X' * B) .^ 3)) / numSamples - 3 * B; 

     case 11 

      % optimoitu - epsilonin kokoisia eroja 

      % tδmδ on optimoitu koodi, katso vanha koodi esim. 

      % aikaisemmista versioista kuten 2.0 beta3 

      Y = X' * B; 

      Gpow3 = Y .^ 3; 

      Beta = sum(Y .* Gpow3); 

      D = diag(1 ./ (Beta - 3 * numSamples)); 

      B = B + myy * B * (Y' * Gpow3 - diag(Beta)) * D; 

     case 12 

      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 

      B = (Xsub * (( Xsub' * B) .^ 3)) / size(Xsub,2) - 3 

* B; 

     case 13 

      % Optimoitu 

      Ysub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 

      Gpow3 = Ysub .^ 3; 

      Beta = sum(Ysub .* Gpow3); 
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      D = diag(1 ./ (Beta - 3 * size(Ysub', 2))); 

      B = B + myy * B * (Ysub' * Gpow3 - diag(Beta)) * D; 

       

      % tanh 

     case 20 

      hypTan = tanh(a1 * X' * B); 

      B = X * hypTan / numSamples - ... 

      ones(size(B,1),1) * sum(1 - hypTan .^ 2) .* B / 

numSamples * ... 

      a1; 

     case 21 

      % optimoitu - epsilonin kokoisia  

      Y = X' * B; 

      hypTan = tanh(a1 * Y); 

      Beta = sum(Y .* hypTan); 

      D = diag(1 ./ (Beta - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2))); 

      B = B + myy * B * (Y' * hypTan - diag(Beta)) * D; 

     case 22 

      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 

      hypTan = tanh(a1 * Xsub' * B); 

      B = Xsub * hypTan / size(Xsub, 2) - ... 

      ones(size(B,1),1) * sum(1 - hypTan .^ 2) .* B / 

size(Xsub, 2) * a1; 

     case 23 

      % Optimoitu 

      Y = X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 

      hypTan = tanh(a1 * Y); 

      Beta = sum(Y .* hypTan); 

      D = diag(1 ./ (Beta - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2))); 

      B = B + myy * B * (Y' * hypTan - diag(Beta)) * D; 

       

      % gauss 

     case 30 

      U = X' * B; 

      Usquared=U .^ 2; 

      ex = exp(-a2 * Usquared / 2); 

      gauss =  U .* ex; 

      dGauss = (1 - a2 * Usquared) .*ex; 

      B = X * gauss / numSamples - ... 

      ones(size(B,1),1) * sum(dGauss)... 

      .* B / numSamples ; 

     case 31 

      % optimoitu 

      Y = X' * B; 

      ex = exp(-a2 * (Y .^ 2) / 2); 

      gauss = Y .* ex; 

      Beta = sum(Y .* gauss); 

      D = diag(1 ./ (Beta - sum((1 - a2 * (Y .^ 2)) .* 

ex))); 

      B = B + myy * B * (Y' * gauss - diag(Beta)) * D; 

     case 32 
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      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 

      U = Xsub' * B; 

      Usquared=U .^ 2; 

      ex = exp(-a2 * Usquared / 2); 

      gauss =  U .* ex; 

      dGauss = (1 - a2 * Usquared) .*ex; 

      B = Xsub * gauss / size(Xsub,2) - ... 

      ones(size(B,1),1) * sum(dGauss)... 

      .* B / size(Xsub,2) ; 

     case 33 

      % Optimoitu 

      Y = X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 

      ex = exp(-a2 * (Y .^ 2) / 2); 

      gauss = Y .* ex; 

      Beta = sum(Y .* gauss); 

      D = diag(1 ./ (Beta - sum((1 - a2 * (Y .^ 2)) .* 

ex))); 

      B = B + myy * B * (Y' * gauss - diag(Beta)) * D; 

       

      % skew 

     case 40 

      B = (X * ((X' * B) .^ 2)) / numSamples; 

     case 41 

      % Optimoitu 

      Y = X' * B; 

      Gskew = Y .^ 2; 

      Beta = sum(Y .* Gskew); 

      D = diag(1 ./ (Beta)); 

      B = B + myy * B * (Y' * Gskew - diag(Beta)) * D; 

     case 42 

      Xsub=X(:, getSamples(numSamples, sampleSize)); 

      B = (Xsub * ((Xsub' * B) .^ 2)) / size(Xsub,2); 

     case 43 

      % Uusi optimoitu 

      Y = X(:, getSamples(numSamples, sampleSize))' * B; 

      Gskew = Y .^ 2; 

      Beta = sum(Y .* Gskew); 

      D = diag(1 ./ (Beta)); 

      B = B + myy * B * (Y' * Gskew - diag(Beta)) * D; 

  

     otherwise 

      error('Code for desired nonlinearity not found!'); 

    end 

  end 

  

   

  % Calculate ICA filters. 

  W = B' * whiteningMatrix; 

   

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Also plot the last one... 
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  switch usedDisplay 

   case 1  

    % There was and may still be other displaymodes... 

    % 1D signals 

    icaplot('dispsig',(X'*B)'); 

    drawnow; 

   case 2 

    % ... and now there are :-) 

    % 1D basis 

    icaplot('dispsig',A'); 

    drawnow; 

   case 3 

    % ... and now there are :-) 

    % 1D filters 

    icaplot('dispsig',W); 

    drawnow; 

   otherwise 

  end 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% DEFLATION APPROACH 

if approachMode == 2 

   

  B = zeros(vectorSize); 

   

  % The search for a basis vector is repeated numOfIC 

times. 

  round = 1; 

   

  numFailures = 0; 

   

  while round <= numOfIC, 

    myy = myyOrig; 

    usedNlinearity = gOrig; 

    stroke = 0; 

    notFine = 1; 

    long = 0; 

    endFinetuning = 0; 

     

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    % Show the progress... 

    if b_verbose, fprintf('IC %d ', round); end 

     

    % Take a random initial vector of lenght 1 and 

orthogonalize it 

    % with respect to the other vectors. 

    if initialStateMode == 0 

      w = randn (vectorSize, 1); 

    elseif initialStateMode == 1 
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      w=whiteningMatrix*guess(:,round); 

    end 

    w = w - B * B' * w; 

    w = w / norm(w); 

     

    wOld = zeros(size(w)); 

    wOld2 = zeros(size(w)); 

     

    % This is the actual fixed-point iteration loop. 

    %    for i = 1 : maxNumIterations + 1 

    i = 1; 

    gabba = 1; 

    while i <= maxNumIterations + gabba 

      if (usedDisplay > 0) 

    drawnow; 

      end 

      if (interruptible & g_FastICA_interrupt) 

        if b_verbose  

          fprintf('\n\nCalculation interrupted by the 

user\n'); 

        end 

        return; 

      end 

       

      % Project the vector into the space orthogonal to 

the space 

      % spanned by the earlier found basis vectors. Note 

that we can do 

      % the projection with matrix B, since the zero 

entries do not 

      % contribute to the projection. 

      w = w - B * B' * w; 

      w = w / norm(w); 

       

      if notFine 

    if i == maxNumIterations + 1 

      if b_verbose 

        fprintf('\nComponent number %d did not converge 

in %d iterations.\n', round, maxNumIterations); 

      end 

      round = round - 1; 

      numFailures = numFailures + 1; 

      if numFailures > failureLimit 

        if b_verbose 

          fprintf('Too many failures to converge (%d). 

Giving up.\n', numFailures); 

        end 

        if round == 0 

          A=[]; 

          W=[]; 

        end 
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        return; 

      end 

      % numFailures > failurelimit 

      break; 

    end 

    % i == maxNumIterations + 1 

      else 

    % if notFine 

    if i >= endFinetuning 

      wOld = w; % So the algorithm will stop on the next 

test... 

    end 

      end 

      % if notFine 

       

      %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

      % Show the progress... 

      if b_verbose, fprintf('.'); end; 

       

       

      % Test for termination condition. Note that the 

algorithm has 

      % converged if the direction of w and wOld is the 

same, this 

      % is why we test the two cases. 

      if norm(w - wOld) < epsilon | norm(w + wOld) < 

epsilon 

        if finetuningEnabled & notFine 

          if b_verbose, fprintf('Initial convergence, 

fine-tuning: '); end; 

          notFine = 0; 

      gabba = maxFinetune; 

          wOld = zeros(size(w)); 

          wOld2 = zeros(size(w)); 

          usedNlinearity = gFine; 

          myy = myyK * myyOrig; 

       

      endFinetuning = maxFinetune + i; 

       

        else 

          numFailures = 0; 

          % Save the vector 

          B(:, round) = w; 

       

          % Calculate the de-whitened vector. 

          A(:,round) = dewhiteningMatrix * w; 

          % Calculate ICA filter. 

          W(round,:) = w' * whiteningMatrix; 

       

          %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

          % Show the progress... 
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          if b_verbose, fprintf('computed ( %d steps ) 

\n', i); end 

       

          %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

          % Also plot the current state... 

          switch usedDisplay 

       case 1 

        if rem(round, displayInterval) == 0, 

          % There was and may still be other 

displaymodes...    

          % 1D signals 

          temp = X'*B; 

          icaplot('dispsig',temp(:,1:numOfIC)'); 

          drawnow; 

        end 

       case 2 

        if rem(round, displayInterval) == 0, 

          % ... and now there are :-)  

          % 1D basis 

          icaplot('dispsig',A'); 

          drawnow; 

        end 

       case 3 

        if rem(round, displayInterval) == 0, 

          % ... and now there are :-)  

          % 1D filters 

          icaplot('dispsig',W); 

          drawnow; 

        end 

          end 

      % switch usedDisplay 

      break; % IC ready - next... 

        end 

    %if finetuningEnabled & notFine 

      elseif stabilizationEnabled 

    if (~stroke) & (norm(w - wOld2) < epsilon | norm(w + 

wOld2) < ... 

            epsilon) 

      stroke = myy; 

      if b_verbose, fprintf('Stroke!'); end; 

      myy = .5*myy; 

      if mod(usedNlinearity,2) == 0 

        usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 

      end 

    elseif stroke 

      myy = stroke; 

      stroke = 0; 

      if (myy == 1) & (mod(usedNlinearity,2) ~= 0) 

        usedNlinearity = usedNlinearity - 1; 

      end 
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    elseif (notFine) & (~long) & (i > maxNumIterations / 

2) 

      if b_verbose, fprintf('Taking long (reducing step 

size) '); end; 

      long = 1; 

      myy = .5*myy; 

      if mod(usedNlinearity,2) == 0 

        usedNlinearity = usedNlinearity + 1; 

      end 

    end 

      end 

       

      wOld2 = wOld; 

      wOld = w; 

       

      switch usedNlinearity 

    % pow3 

       case 10 

    w = (X * ((X' * w) .^ 3)) / numSamples - 3 * w; 

       case 11 

    EXGpow3 = (X * ((X' * w) .^ 3)) / numSamples; 

    Beta = w' * EXGpow3; 

    w = w - myy * (EXGpow3 - Beta * w) / (3 - Beta); 

       case 12 

    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    w = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 3)) / size(Xsub, 2) - 3 * 

w; 

       case 13 

    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    EXGpow3 = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 3)) / size(Xsub, 

2); 

    Beta = w' * EXGpow3; 

    w = w - myy * (EXGpow3 - Beta * w) / (3 - Beta); 

    % tanh 

       case 20 

    hypTan = tanh(a1 * X' * w); 

    w = (X * hypTan - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2)' * w) / 

numSamples; 

       case 21 

    hypTan = tanh(a1 * X' * w); 

    Beta = w' * X * hypTan; 

    w = w - myy * ((X * hypTan - Beta * w) / ... 

               (a1 * sum((1-hypTan .^2)') - Beta)); 

       case 22 

    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    hypTan = tanh(a1 * Xsub' * w); 

    w = (Xsub * hypTan - a1 * sum(1 - hypTan .^ 2)' * w) 

/ size(Xsub, 2); 

       case 23 

    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    hypTan = tanh(a1 * Xsub' * w); 
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    Beta = w' * Xsub * hypTan; 

    w = w - myy * ((Xsub * hypTan - Beta * w) / ... 

               (a1 * sum((1-hypTan .^2)') - Beta)); 

    % gauss 

       case 30 

    % This has been split for performance reasons. 

    u = X' * w; 

    u2=u.^2; 

    ex=exp(-a2 * u2/2); 

    gauss =  u.*ex; 

    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 

    w = (X * gauss - sum(dGauss)' * w) / numSamples; 

       case 31 

    u = X' * w; 

    u2=u.^2; 

    ex=exp(-a2 * u2/2); 

    gauss =  u.*ex; 

    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 

    Beta = w' * X * gauss; 

    w = w - myy * ((X * gauss - Beta * w) / ... 

               (sum(dGauss)' - Beta)); 

       case 32 

    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    u = Xsub' * w; 

    u2=u.^2; 

    ex=exp(-a2 * u2/2); 

    gauss =  u.*ex; 

    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 

    w = (Xsub * gauss - sum(dGauss)' * w) / size(Xsub, 

2); 

       case 33 

    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    u = Xsub' * w; 

    u2=u.^2; 

    ex=exp(-a2 * u2/2); 

    gauss =  u.*ex; 

    dGauss = (1 - a2 * u2) .*ex; 

    Beta = w' * Xsub * gauss; 

    w = w - myy * ((Xsub * gauss - Beta * w) / ... 

               (sum(dGauss)' - Beta)); 

    % skew 

       case 40 

    w = (X * ((X' * w) .^ 2)) / numSamples; 

       case 41 

    EXGskew = (X * ((X' * w) .^ 2)) / numSamples; 

    Beta = w' * EXGskew; 

    w = w - myy * (EXGskew - Beta*w)/(-Beta); 

       case 42 

    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    w = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 2)) / size(Xsub, 2); 

       case 43 
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    Xsub=X(:,getSamples(numSamples, sampleSize)); 

    EXGskew = (Xsub * ((Xsub' * w) .^ 2)) / size(Xsub, 

2); 

    Beta = w' * EXGskew; 

    w = w - myy * (EXGskew - Beta*w)/(-Beta); 

     

       otherwise 

    error('Code for desired nonlinearity not found!'); 

      end 

       

      % Normalize the new w. 

      w = w / norm(w); 

      i = i + 1; 

    end 

    round = round + 1; 

  end 

  if b_verbose, fprintf('Done.\n'); end 

   

  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  % Also plot the ones that may not have been plotted. 

  if (usedDisplay > 0) & (rem(round-1, displayInterval) 

~= 0) 

    switch usedDisplay 

     case 1 

      % There was and may still be other displaymodes... 

      % 1D signals 

      temp = X'*B; 

      icaplot('dispsig',temp(:,1:numOfIC)'); 

      drawnow; 

     case 2 

      % ... and now there are :-) 

      % 1D basis 

      icaplot('dispsig',A'); 

      drawnow; 

     case 3 

      % ... and now there are :-) 

      % 1D filters 

      icaplot('dispsig',W); 

      drawnow; 

     otherwise 

    end 

  end 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% In the end let's check the data for some security 

if ~isreal(A) 

  if b_verbose, fprintf('Warning: removing the imaginary 

part from the result.\n'); end 

  A = real(A); 

  W = real(W); 
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end 

  

  

  

 

% Subfunction 

% Calculates tanh simplier and faster than Matlab tanh. 

function y=tanh(x) 

y = 1 - 2 ./ (exp(2 * x) + 1); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function Samples = getSamples(max, percentage) 

Samples = find(rand(1, max) < percentage); 

 

   

function [newVectors, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix] 

= whitenv ... 

    (vectors, E, D, s_verbose); 

%WHITENV - Whitenv vectors. 

% 

% [newVectors, whiteningMatrix, dewhiteningMatrix] = ... 

%                               whitenv(vectors, E, D, 

verbose); 

% 

% Whitens the data (row vectors) and reduces dimension. 

Returns 

% the whitened vectors (row vectors), whitening and 

dewhitening matrices. 

% 

% ARGUMENTS 

% 

% vectors       Data in row vectors. 

% E             Eigenvector matrix from function 'pcamat' 

% D             Diagonal eigenvalue matrix from function 

'pcamat' 

% verbose       Optional. Default is 'on' 

% 

% EXAMPLE 

%       [E, D] = pcamat(vectors); 

%       [nv, wm, dwm] = whitenv(vectors, E, D); 

% 

% 

% This function is needed by FASTICA and FASTICAG 

% 

%   See also PCAMAT 

  

% @(#)$Id: whitenv.m,v 1.3 2003/10/12 09:04:43 jarmo Exp 

$ 
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% 

======================================================== 

% Default value for 'verbose' 

if nargin < 4, s_verbose = 'on'; end 

  

% Check the optional parameter verbose; 

switch lower(s_verbose) 

 case 'on' 

  b_verbose = 1; 

 case 'off' 

  b_verbose = 0; 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''verbose''\n', s_verbose)); 

end 

  

% 

======================================================== 

% In some cases, rounding errors in Matlab cause negative 

% eigenvalues (elements in the diagonal of D). Since it 

% is difficult to know when this happens, it is difficult 

% to correct it automatically. Therefore an error is  

% signalled and the correction is left to the user. 

if any (diag (D) < 0), 

  error (sprintf (['[ %d ] negative eigenvalues computed 

from the' ... 

           ' covariance matrix.\nThese are due to 

rounding' ... 

           ' errors in Matlab (the correct eigenvalues 

are\n' ... 

           'probably very small).\nTo correct the 

situation,' ... 

           ' please reduce the number of dimensions in 

the' ... 

           ' data\nby using the ''lastEig'' argument in' 

... 

           ' function FASTICA, or ''Reduce dim.'' 

button\nin' ... 

           ' the graphical user interface.'], ... 

          sum (diag (D) < 0))); 

end 

  

% 

======================================================== 

% Calculate the whitening and dewhitening matrices (these 

handle 

% dimensionality simultaneously). 

whiteningMatrix = inv (sqrt (D)) * E'; 

dewhiteningMatrix = E * sqrt (D); 

  

% Project to the eigenvectors of the covariance matrix. 
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% Whiten the samples and reduce dimension simultaneously. 

if b_verbose, fprintf ('Whitening...\n'); end 

newVectors =  whiteningMatrix * vectors; 

  

% 

======================================================== 

% Just some security... 

if ~isreal(newVectors) 

  error ('Whitened vectors have imaginary values.'); 

end 

  

% Print some information to user 

if b_verbose 

  fprintf ('Check: covariance differs from identity by [ 

%g ].\n', ... 

    max (max (abs (cov (newVectors', 1) - eye (size 

(newVectors, 1)))))); 

end 

 

   

function [E, D] = pcamat(vectors, firstEig, lastEig, 

s_interactive, ... 

    s_verbose); 

%PCAMAT - Calculates the pca for data 

% 

% [E, D] = pcamat(vectors, firstEig, lastEig, ...  

%                 interactive, verbose); 

% 

% Calculates the PCA matrices for given data (row) 

vectors. Returns 

% the eigenvector (E) and diagonal eigenvalue (D) 

matrices containing the 

% selected subspaces. Dimensionality reduction is 

controlled with 

% the parameters 'firstEig' and 'lastEig' - but it can 

also be done 

% interactively by setting parameter 'interactive' to 

'on' or 'gui'. 

% 

% ARGUMENTS 

% 

% vectors       Data in row vectors. 

% firstEig      Index of the largest eigenvalue to keep. 

%               Default is 1. 

% lastEig       Index of the smallest eigenvalue to keep. 

%               Default is equal to dimension of vectors. 

% interactive   Specify eigenvalues to keep 

interactively. Note that if 
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%               you set 'interactive' to 'on' or 'gui' 

then the values 

%               for 'firstEig' and 'lastEig' will be 

ignored, but they 

%               still have to be entered. If the value is 

'gui' then the 

%               same graphical user interface as in 

FASTICAG will be 

%               used. Default is 'off'. 

% verbose       Default is 'on'. 

% 

% 

% EXAMPLE 

%       [E, D] = pcamat(vectors); 

% 

% Note  

%       The eigenvalues and eigenvectors returned by 

PCAMAT are not sorted. 

% 

% This function is needed by FASTICA and FASTICAG 

  

% For historical reasons this version does not sort the 

eigenvalues or 

% the eigen vectors in any ways. Therefore neither does 

the FASTICA or 

% FASTICAG. Generally it seams that the components 

returned from 

% whitening is almost in reversed order. (That means, 

they usually are, 

% but sometime they are not - depends on the EIG-command 

of matlab.) 

  

% @(#)$Id: pcamat.m,v 1.5 2003/12/15 18:24:32 jarmo Exp $ 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Default values: 

if nargin < 5, s_verbose = 'on'; end 

if nargin < 4, s_interactive = 'off'; end 

if nargin < 3, lastEig = size(vectors, 1); end 

if nargin < 2, firstEig = 1; end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Check the optional parameters; 

switch lower(s_verbose) 

 case 'on' 

  b_verbose = 1; 

 case 'off' 

  b_verbose = 0; 

 otherwise 
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  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''verbose''\n', s_verbose)); 

end 

  

switch lower(s_interactive) 

 case 'on' 

  b_interactive = 1; 

 case 'off' 

  b_interactive = 0; 

 case 'gui' 

  b_interactive = 2; 

 otherwise 

  error(sprintf('Illegal value [ %s ] for parameter: 

''interactive''\n', ... 

        s_interactive)); 

end 

  

oldDimension = size (vectors, 1); 

if ~(b_interactive) 

  if lastEig < 1 | lastEig > oldDimension 

    error(sprintf('Illegal value [ %d ] for parameter: 

''lastEig''\n', lastEig)); 

  end 

  if firstEig < 1 | firstEig > lastEig 

    error(sprintf('Illegal value [ %d ] for parameter: 

''firstEig''\n', firstEig)); 

  end 

end 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Calculate PCA 

  

% Calculate the covariance matrix. 

if b_verbose, fprintf ('Calculating covariance...\n'); 

end 

covarianceMatrix = cov(vectors', 1); 

  

% Calculate the eigenvalues and eigenvectors of 

covariance 

% matrix. 

[E, D] = eig (covarianceMatrix); 

  

% The rank is determined from the eigenvalues - and not 

directly by 

% using the function rank - because function rank uses 

svd, which 

% in some cases gives a higher dimensionality than what 

can be used 



 

 159 

% with eig later on (eig then gives negative 

eigenvalues). 

rankTolerance = 1e-7; 

maxLastEig = sum (diag (D) > rankTolerance); 

if maxLastEig == 0, 

  fprintf (['Eigenvalues of the covariance matrix are' 

... 

        ' all smaller than tolerance [ %g ].\n' ... 

        'Please make sure that your data matrix contains' 

... 

        ' nonzero values.\nIf the values are very small,' 

... 

        ' try rescaling the data matrix.\n'], 

rankTolerance); 

  error ('Unable to continue, aborting.'); 

end 

  

% Sort the eigenvalues - decending. 

eigenvalues = flipud(sort(diag(D))); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Interactive part - command-line 

if b_interactive == 1 

  

  % Show the eigenvalues to the user 

  hndl_win=figure; 

  bar(eigenvalues); 

  title('Eigenvalues'); 

  

  % ask the range from the user... 

  % ... and keep on asking until the range is valid :-) 

  areValuesOK=0; 

  while areValuesOK == 0 

    firstEig = input('The index of the largest eigenvalue 

to keep? (1) '); 

    lastEig = input(['The index of the smallest 

eigenvalue to keep? (' ... 

                    int2str(oldDimension) ') ']); 

    % Check the new values... 

    % if they are empty then use default values 

    if isempty(firstEig), firstEig = 1;end 

    if isempty(lastEig), lastEig = oldDimension;end 

    % Check that the entered values are within the range 

    areValuesOK = 1; 

    if lastEig < 1 | lastEig > oldDimension 

      fprintf('Illegal number for the last 

eigenvalue.\n'); 

      areValuesOK = 0; 

    end 

    if firstEig < 1 | firstEig > lastEig 
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      fprintf('Illegal number for the first 

eigenvalue.\n'); 

      areValuesOK = 0; 

    end 

  end 

  % close the window 

  close(hndl_win); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Interactive part - GUI 

if b_interactive == 2 

  

  % Show the eigenvalues to the user 

  hndl_win = figure('Color',[0.8 0.8 0.8], ... 

    'PaperType','a4letter', ... 

    'Units', 'normalized', ... 

    'Name', 'FastICA: Reduce dimension', ... 

    'NumberTitle','off', ... 

    'Tag', 'f_eig'); 

  h_frame = uicontrol('Parent', hndl_win, ... 

    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 

    'Units', 'normalized', ... 

    'Position',[0.13 0.05 0.775 0.17], ... 

    'Style','frame', ... 

    'Tag','f_frame'); 

  

b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 

    'Units','normalized', ... 

    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 

    'HorizontalAlignment','left', ... 

    'Position',[0.142415 0.0949436 0.712077 0.108507], 

... 

    'String','Give the indices of the largest and 

smallest eigenvalues of the covariance matrix to be 

included in the reduced data.', ... 

    'Style','text', ... 

    'Tag','StaticText1'); 

e_first = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 

    'Units','normalized', ... 

    'Callback',[ ... 

          'f=round(str2num(get(gcbo, ''String'')));' ... 

          'if (f < 1), f=1; end;' ... 

          'l=str2num(get(findobj(''Tag'',''e_last''), 

''String''));' ... 

          'if (f > l), f=l; end;' ... 

          'set(gcbo, ''String'', int2str(f));' ... 

          ], ... 

    'BackgroundColor',[1 1 1], ... 

    'HorizontalAlignment','right', ... 
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    'Position',[0.284831 0.0678168 0.12207 0.0542535], 

... 

    'Style','edit', ... 

        'String', '1', ... 

    'Tag','e_first'); 

b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 

    'Units','normalized', ... 

    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 

    'HorizontalAlignment','left', ... 

    'Position',[0.142415 0.0678168 0.12207 0.0542535], 

... 

    'String','Range from', ... 

    'Style','text', ... 

    'Tag','StaticText2'); 

e_last = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 

    'Units','normalized', ... 

    'Callback',[ ... 

          'l=round(str2num(get(gcbo, ''String'')));' ... 

          'lmax = get(gcbo, ''UserData'');' ... 

          'if (l > lmax), l=lmax; fprintf([''The selected 

value was too large, or the selected eigenvalues were 

close to zero\n'']); end;' ... 

          'f=str2num(get(findobj(''Tag'',''e_first''), 

''String''));' ... 

          'if (l < f), l=f; end;' ... 

          'set(gcbo, ''String'', int2str(l));' ... 

          ], ... 

    'BackgroundColor',[1 1 1], ... 

    'HorizontalAlignment','right', ... 

    'Position',[0.467936 0.0678168 0.12207 0.0542535], 

... 

    'Style','edit', ... 

        'String', int2str(maxLastEig), ... 

        'UserData', maxLastEig, ... 

    'Tag','e_last'); 

% in the first version oldDimension was used instead of  

% maxLastEig, but since the program would automatically 

% drop the eigenvalues afte maxLastEig... 

b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 

    'Units','normalized', ... 

    'BackgroundColor',[0.701961 0.701961 0.701961], ... 

    'HorizontalAlignment','left', ... 

    'Position',[0.427246 0.0678168 0.0406901 0.0542535], 

... 

    'String','to', ... 

    'Style','text', ... 

    'Tag','StaticText3'); 

b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 

    'Units','normalized', ... 

    'Callback','uiresume(gcbf)', ... 
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    'Position',[0.630697 0.0678168 0.12207 0.0542535], 

... 

    'String','OK', ... 

    'Tag','Pushbutton1'); 

b = uicontrol('Parent',hndl_win, ... 

    'Units','normalized', ... 

    'Callback',[ ... 

          'gui_help(''pcamat'');' ... 

          ], ... 

    'Position',[0.767008 0.0678168 0.12207 0.0542535], 

... 

    'String','Help', ... 

    'Tag','Pushbutton2'); 

  

  h_axes = axes('Position' ,[0.13 0.3 0.775 0.6]); 

  set(hndl_win, 'currentaxes',h_axes); 

  bar(eigenvalues); 

  title('Eigenvalues'); 

  

  uiwait(hndl_win); 

  firstEig = str2num(get(e_first, 'String')); 

  lastEig = str2num(get(e_last, 'String')); 

  

  % close the window 

  close(hndl_win); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% See if the user has reduced the dimension enought 

  

if lastEig > maxLastEig 

  lastEig = maxLastEig; 

  if b_verbose 

    fprintf('Dimension reduced to %d due to the 

singularity of covariance matrix\n',... 

           lastEig-firstEig+1); 

  end 

else 

  % Reduce the dimensionality of the problem. 

  if b_verbose 

    if oldDimension == (lastEig - firstEig + 1) 

      fprintf ('Dimension not reduced.\n'); 

    else 

      fprintf ('Reducing dimension...\n'); 

    end 

  end 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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% Drop the smaller eigenvalues 

if lastEig < oldDimension 

  lowerLimitValue = (eigenvalues(lastEig) + 

eigenvalues(lastEig + 1)) / 2; 

else 

  lowerLimitValue = eigenvalues(oldDimension) - 1; 

end 

  

lowerColumns = diag(D) > lowerLimitValue; 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Drop the larger eigenvalues 

if firstEig > 1 

  higherLimitValue = (eigenvalues(firstEig - 1) + 

eigenvalues(firstEig)) / 2; 

else 

  higherLimitValue = eigenvalues(1) + 1; 

end 

higherColumns = diag(D) < higherLimitValue; 

  

% Combine the results from above 

selectedColumns = lowerColumns & higherColumns; 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% print some info for the user 

if b_verbose 

  fprintf ('Selected [ %d ] dimensions.\n', sum 

(selectedColumns)); 

end 

if sum (selectedColumns) ~= (lastEig - firstEig + 1), 

  error ('Selected a wrong number of dimensions.'); 

end 

  

if b_verbose 

  fprintf ('Smallest remaining (non-zero) eigenvalue [ %g 

]\n', eigenvalues(lastEig)); 

  fprintf ('Largest remaining (non-zero) eigenvalue [ %g 

]\n', eigenvalues(firstEig)); 

  fprintf ('Sum of removed eigenvalues [ %g ]\n', 

sum(diag(D) .* ... 

    (~selectedColumns))); 

end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Select the colums which correspond to the desired range 

% of eigenvalues. 

E = selcol(E, selectedColumns); 

D = selcol(selcol(D, selectedColumns)', selectedColumns); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Some more information 

if b_verbose 

  sumAll=sum(eigenvalues); 

  sumUsed=sum(diag(D)); 

  retained = (sumUsed / sumAll) * 100; 

  fprintf('[ %g ] %% of (non-zero) eigenvalues 

retained.\n', retained); 

end 

  

  

  

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function newMatrix = selcol(oldMatrix, maskVector); 

  

% newMatrix = selcol(oldMatrix, maskVector); 

% 

% Selects the columns of the matrix that marked by one in 

the given vector. 

% The maskVector is a column vector. 

  

% 15.3.1998 

  

if size(maskVector, 1) ~= size(oldMatrix, 2), 

  error ('The mask vector and matrix are of uncompatible 

size.'); 

end 

  

numTaken = 0; 

  

for i = 1 : size (maskVector, 1), 

  if maskVector(i, 1) == 1, 

    takingMask(1, numTaken + 1) = i; 

    numTaken = numTaken + 1; 

  end 

end 

  

newMatrix = oldMatrix(:, takingMask); 

   

function [newVectors, meanValue] = remmean(vectors); 
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%REMMEAN - remove the mean from vectors 

% 

% [newVectors, meanValue] = remmean(vectors); 

% 

% Removes the mean of row vectors. 

% Returns the new vectors and the mean. 

% 

% This function is needed by FASTICA and FASTICAG 

  

% @(#)$Id: remmean.m,v 1.2 2003/04/05 14:23:58 jarmo Exp 

$ 

  

newVectors = zeros (size (vectors)); 

meanValue = mean (vectors')'; 

newVectors = vectors - meanValue * ones (1,size (vectors, 

2)); 

 

%Texnhta shmata 

 

clear all; 

close all; 

t=1:0.01:30; 

s1=3+square(2*t); 

s2=1+4*sin(t); 

s3 = 0.5 + 0.1 * randn(size(t, 2), 1); 

s3=s3'; 

s=[s1;s2;s3]; 

w=[0.1 0.9 0.1;0.7 0.2 0.3 ; 0.4 0.4 0.6]; 

x=w*s; 

subplot(3,1,1) 

plot(s1) 

subplot(3,1,2) 

plot(s2,'r') 

subplot(3,1,3) 

plot(s3,'g') 

  

figure 

subplot(3,1,1) 

plot(x(1,:)) 

subplot(3,1,2) 

plot(x(2,:),'r') 

subplot(3,1,3) 

plot(x(3,:),'g') 

  

  

  

coeff = pca(x'); 

S2 = coeff'*x;  

figure 

subplot(3,1,1) 

plot(S2(1,:)) 
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subplot(3,1,2) 

plot(S2(2,:),'r') 

subplot(3,1,3) 

plot(S2(3,:),'g') 

  

coeff1 = pca(x','Algorithm','eig'); 

S1 = coeff1'*x;  

figure 

subplot(3,1,1) 

plot(S1(1,:)) 

subplot(3,1,2) 

plot(S1(2,:),'r') 

subplot(3,1,3) 

plot(S1(3,:),'g') 

 

   

%Pragmatika shmata 

 

   

clear all; 

close all; 

  

  

s1=wavread('C:\Users\betty\Desktop\C2\C22',[850000 

900000-1]); 

s2=wavread('C:\Users\betty\Desktop\C2\C24',[850000 

900000-1]); 

x1=[s1 s2]; 

figure  

plot(s1,s2) 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(x1(:,1)) 

subplot(2,1,2) 

plot(x1(:,2)) 

  

figure 

fs=2000; 

aa=(fft(x1)); 

N=length(aa); 

f=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N; 

plot(f,fftshift(abs(aa))) 

axis([-10,10,0,10000]) 

  

  

Wp = 10/1000; Ws = 35/1000; 

[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,3,60); 

[b,a] = butter(n,Wn,'low'); 
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out1 = filter(b,a,x1); 

fvtool(b,a) 

xd=out1; 

  

  

figure 

plot(xd(:,1),xd(:,2)) 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(xd(:,1)) 

subplot(2,1,2) 

plot(xd(:,2)) 

  

figure 

fs=2000; 

aa1=(fft(xd)); 

N=length(aa1); 

f=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N; 

plot(f,fftshift(abs(aa1))) 

axis([-5,5,0,10000]) 

  

  

Wp = 100/1000; Ws = 10/1000; 

[nup,Wnup] = buttord(Wp,Ws,3,60); 

[b1,a1] = butter(nup,Wnup,'high'); 

out2 = filter(b1,a1,x1); 

fvtool(b1,a1) 

xup=out2; 

  

fs=2000; 

aa2=(fft(xup)); 

N=length(aa1); 

f=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N; 

plot(f,fftshift(abs(aa2))) 

  

  

figure 

plot(xup(:,1),xup(:,2)) 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(xup(:,1)) 

subplot(2,1,2) 

plot(xup(:,2),'r') 

  

  

  

coeff = pca(xd); 

S2 = coeff*xd';  

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(S2(1,:)) 
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subplot(2,1,2) 

plot(S2(2,:),'r') 

figure  

plot(S2(1,:),S2(2,:)) 

  

  

  

coeff = pca(xup); 

S = coeff*xup';  

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(S(1,:)) 

subplot(2,1,2) 

plot(S(2,:),'r') 

figure  

plot(S(1,:),S(2,:)) 

  

yd=downsample(xd,100); 

k=fft(yd); 

  

fs=2000; 

aa3=(k); 

N=length(aa3); 

f=-fs/2:fs/N:fs/2-fs/N; 

plot(f,fftshift(abs(aa3))) 

axis([-100,100,0,100]) 

  

fsnew=500; 

Wp = 50/(fsnew/2); Ws = 200/(fsnew/2); 

[nn1,Wnn] = buttord(Wp,Ws,3,60); 

[b1,a1] = butter(nn1,Wnn,'low'); 

out3 = filter(b1,a1,yd); 

fvtool(b1,a1) 

p=out3; 

  

figure 

plot(p(:,1),p(:,2)) 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(p(:,1)) 

subplot(2,1,2) 

plot(p(:,2),'r') 

  

figure 

aa4=(p); 

N=length(aa4); 

f=-fsnew/2:fsnew/N:fsnew/2-fsnew/N; 

plot(f,fftshift(abs(aa4))) 

axis([-300,300,0,3]) 
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coeff = pca(yd); 

S = coeff*yd';  

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(S(1,:)) 

subplot(2,1,2) 

plot(S(2,:),'r') 

figure  

plot(S(1,:),S(2,:)) 

  

  

  

fsnew=500; 

Wp = 100/(fsnew/2); Ws = 45/(fsnew/2); 

[nn,Wnn] = buttord(Wp,Ws,3,60); 

[b1,a1] = butter(nn,Wnn,'high'); 

out3 = filter(b1,a1,yd); 

fvtool(b1,a1) 

p1=out3; 

  

figure 

plot(p1(:,1),p1(:,2)) 

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(p1(:,1)) 

subplot(2,1,2) 

plot(p1(:,2),'r') 

  

figure 

aa4=(p1); 

N=length(aa4); 

f=-fsnew/2:fsnew/N:fsnew/2-fsnew/N; 

plot(f,fftshift(abs(aa4))) 

axis([-300,300,0,0.5]) 

  

  

coeff = pca(p); 

S = coeff*p';  

figure 

subplot(2,1,1) 

plot(S(1,:)) 

subplot(2,1,2) 

plot(S(2,:),'r') 

figure  

plot(S(1,:),S(2,:)) 
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