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Περίληψη
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε μια εφαρμογή, η
οποία μπορεί να ελέγχει τη φθορά των αναρτήσεων του αυτοκινήτου και
να ειδοποιεί τον οδηγό όταν αυτές έχουν φθαρεί. Θα εξομοιώσουμε τα
σήματα που στέλνουν τέσσερις αισθητήρες πιεζοκρυστάλλων,
προσαρμοσμένοι στις αναρτήσεις του αυτοκινήτου, τα οποία μετά από
κατάλληλη προεπεξεργασία (κεντροθέτηση και λεύκανση) και διαχωρισμό
με τη μέθοδο της ανάλυσης σε ανεξάρτητες συνιστώσες (ICA), θα μας
δώσουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την κατάσταση των
αναρτήσεων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο περιβάλλον μVision της Keil,
σε γλώσσα προγραμματισμού C, για το μικροελεγκτή STM32F103RB της
ST Microelectronics.
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Abstract
In the context of this thesis an application was developed, that is capable
of checking the wear of vehicle suspensions and informing the driver of
their status. We simulated the signals that four specifically built sensors, fit
into the suspension system sent, which after proper preprocessing
(centering and whitening) and separation using Independent Component
Analysis (ICA), will give us the information we need about the state of the
suspensions. This application was developed in Keil’s μVision, in C
programming language, for the STM32F103RB microcontroller by ST
Microelectronics.
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Στόχος και δομή της εργασίας
Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής, στο περιβάλλον
μVision της Keil, σε γλώσσα προγραμματισμού C, για το μικροελεγκτή STM32F103RB, η οποία
θα ελέγχει τη φθορά των αναρτήσεων του αυτοκινήτου και θα ειδοποιεί τον οδηγό όταν αυτές
έχουν φθαρεί. Θα εξομοιώσουμε τα σήματα που στέλνουν τέσσερις αισθητήρες πιεζοκρυστάλλων
προσαρμοσμένοι στις αναρτήσεις του αυτοκινήτου, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία και
διαχωρισμό με τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες θα μας δώσουν τις πληροφορίες που
χρειαζόμαστε για την κατάσταση των αναρτήσεων.
Η διπλωματική εργασία έχει αναπτυχθεί σε 9 κεφάλαια.
Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται κάποιοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα για
τον έλεγχο της φθοράς των αναρτήσεων σε ένα αυτοκίνητο και χρησιμοποιώντας το μοντέλο του
«ενός τετάρτου αυτοκινήτου» για μια δοκιμαστική διαδρομή σε αυτοκινητόδρομο δείξαμε ποιοι
από αυτούς είναι πιο αποτελεσματικοί για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και σε ποιες περιπτώσεις
διέγερσης.
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το πρόβλημα του τυφλού διαχωρισμού σημάτων ή αλλιώς η
ανάλυση σε ανεξάρτητες συνιστώσες και ορισμένες εφαρμογές της ICA μεθόδου.
Στο κεφάλαιο 3 δίνεται ο βασικός ορισμός του ICA προτύπου και ιδιότητές του, καθώς και
ορισμένοι περιορισμοί που υπάρχουν στην εφαρμογή της μεθόδου ICA.
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται διάφορες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για
την προσέγγιση του προβλήματος, της εκτίμησης δηλαδή της μη γκαουσσιανότητας των
δεδομένων, όπως η κύρτωση και η νεγεντροπία, καθώς και μέθοδοι ελαχιστοποίησης της αμοιβαίας
πληροφορίας και εκτίμησης της μέγιστης πιθανότητας.
Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται τεχνικές προεπεξεργασίας των δεδομένων, όπως η κεντροθέτηση
και η λεύκανση, με σκοπό να απλοποιήσουν την εφαρμογή του αλγόριθμου επεξεργασίας σε αυτά.
Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται ένας από τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται ευρέως
σήμερα, ο αλγόριθμος FastICA, για μία αλλά και για αρκετές μονάδες καθώς και οι ιδιότητές του.
Στο κεφάλαιο 7 γίνεται μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του ολοκληρωμένου κυκλώματος
STM32F103RB που χρησιμοποιήθηκε, με λεπτομερή περιγραφή των περιφερειακών που τέθηκαν
σε λειτουργία για τους σκοπούς αυτής της εργασίας.
Στο κεφάλαιο 8 γίνεται μια ανασκόπηση των διαφόρων εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών για
ολοκληρωμένα κυκλώματα που υπάρχουν στο εμπόριο, καθώς και μια πιο λεπτομερής περιγραφή
του εργαλείου μVision της Keil που χρησιμοποιήθηκε.
Στο κεφάλαιο 9 περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε ο στόχος αυτής
της εργασίας, με λεπτομέρειες επάνω στο πρακτικό κομμάτι της υλοποίησης. Παρουσιάζονται
επίσης γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν πειραματικά σήματα εισόδου και τα αντίστοιχα
σήματα εξόδου τους.

-7-

Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Η ανίχνευση σφαλμάτων αποτελεί όλο και περισσότερο ένα σημαντικό κομμάτι της κατασκευής
οχημάτων. Ενσωματώνοντας τέτοιου είδους υποσυστήματα ανίχνευσης σφαλμάτων αυξάνεται η
αξιοπιστία, η ευκολία συντήρησης και η ασφάλεια των εξαρτημάτων του οχήματος. Εώς τώρα, το
σύστημα αναρτήσεων δε θεωρούνταν τόσο κρίσιμο για την ασφάλεια εξάρτημα, με την εισαγωγή
όμως των συστημάτων ελέγχου του συνόλου του αμαξώματος, η σημαντικότητά του όλο και
αυξάνεται. Θα δούμε λοιπόν αρχικά μερικούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούνταν έως τώρα για
τον έλεγχο της φθοράς στις αναρτήσεις του αυτοκινήτου και θα τους συγκρίνουμε
χρησιμοποιώντας πραγματικές μετρήσεις από ένα όχημα.
Τα οχήματα παρουσιάζουν έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ενσωματωμένων συναρτήσεων
μηχανικής και ευφυούς ελέγχου. Εισάγοντας τέτοιου είδους τεχνολογίες στα συστήματα χειρισμού
ενός οχήματος απαιτεί ένα καλό σύστημα ανίχνευσης σφαλμάτων και διάγνωσης. Τα ηλεκτρονικά
συστήματα είναι πολύπλοκα εξαιτίας των αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολλών συστημάτων, όπως το
σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης, το σύστημα πέδησης και το σύστημα αναρτήσεων.
Απ’ τα νεότερα επιτεύγματα αποτελούν το σύστημα ελέγχου του συνόλου του αμαξώματος
(Global Chassis Control System, GCC), το ενεργό σύστημα ελέγχου του αυτοκινήτου (Active
Body Control System, ABC) και το ηλεκτρονικό σύστημα ανάρτησης (Electronic Suspension
system, ESS) που συνδυάζουν τα συστήματα ενός οχήματος και στον κάθετο αλλά και στον
οριζόντιο άξονα. Στόχος αυτού του συστήματος είναι να ισορροπήσει τις οδηγικές επιδόσεις, την
άνεση και την ασφάλεια σε αποδεκτό επίπεδο.
Μέχρι τώρα, το σύστημα της ανάρτησης δεν αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας
του οχήματος εξαιτίας του παθητικού χαρακτήρα του. Με την ενσωμάτωση όμως των συστημάτων
ελέγχου του συνόλου του αμαξώματος, τα ημι-ενεργά και ενεργά συστήματα ανάρτησης (Σχήμα
1.1) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οχημάτων. Τώρα πλέον στο σύστημα ανάρτησης είναι
απαραίτητο να τοποθετείται ένα εξάρτημα για τον έλεγχο της ασφάλειας του συστήματος. Αυτό
απαιτεί καλή γνώση επάνω στα προβλήματα ανίχνευσης σφαλμάτων και στους κατάλληλους
αλγόριθμους για ανίχνευση σφαλμάτων.
Θα χρησιμοποιήσουμε αναλυτικά και στατιστικά μοντέλα της ανάρτησης ενός αυτοκινήτου για
να ανιχνεύσουμε αλλαγές στις ρυθμίσεις απόσβεσης κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής οδήγησης σε
αυτοκινητόδρομο. Η ανίχνευση σφαλμάτων με βάση ένα αναλυτικό μοντέλο περιλαμβάνει
εκτίμηση των παραμέτρων όπου ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αποτελεί η περίπτωση της
πολύ μικρής διέγερσης. Οι Bertin D., Bittanti S., Bolzem P. [4] έδειξαν το 1986 ότι υπάρχουν
πολλοί τρόποι για εκτίμηση παραμέτρων με τη βοήθεια μελετών σε προσομοίωση στην περίπτωση
πολύ μικρής διέγερσης. Μια σύγκριση ωστόσο διαφορετικών αναδρομικών εκτιμήσεων σε μια
πραγματική διεργασία, στην προκειμένη περίπτωση στο σύστημα ανάρτησης, για εκτίμηση των
χρονικά μεταβαλλόμενων παραμέτρων δε μπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία.
Όπως είναι γνωστό, οι καθιερωμένες τεχνικές μπορεί να οδηγήσουν σε ακραία φαινόμενα κάτω
από ανεπαρκή πληροφοριακά δεδομένα ([2]). Το κύριο πρόβλημα που σχετίζεται με την εκθετική
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στάθμιση των προηγούμενων δεδομένων είναι η κατάρρευση της μήτρας συνδιακύμανσης
εκτιμήσεων (φαινόμενο blow-up) κατά τις περιόδους πολύ μικρής διέγερσης.

Σχήμα 1.1: Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανάρτησης
Αρκετοί αλγόριθμοι εμφανίζονται να έχουν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα των προσομοιωμένων
δεδομένων, π.χ. Fortescue, Kershenbaum και Ydstie (1981) [10], Hagglund (1985) [11], Kulhavy
και Karny (1984) [19]. Kulhavy (1987) [18], Han (1998) [12].
Το στατιστικό μοντέλο των δυνάμεων στον κάθετο άξονα του αυτοκινήτου φτιάχνεται με τη
μέθοδο της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA).Πολλές
επιτυχημένες εφαρμογές ανίχνευσης σφαλμάτων βασισμένες σε στατιστικά μοντέλα ανάλυσης των
κυρίων συνιστωσών (PCA) αναφέρονται στη βιβλιογραφία ([22], [17], [21]). Ένας από τους
λόγους γιατι την ευρεία χρήση της είναι η απλότητά της : οι πληροφορίες για την κατάσταση
λειτουργίας της διεργασίας εξάγονται απ’ευθείας απ’ τις μετρήσεις. Η ανάλυση κυρίων
συνιστωσών των δεδομένων λειτουργίας καταλήγει σε ένα “μοντέλο ανάλυσης κυρίων
συνιστωσών”, το οποίο χαρακτηρίζει τις αναμενόμενες αποκλίσεις των μεταβλητών της διεργασίας.
Οποιαδήποτε διαφορά από την κανονική απόκλιση που ανιχνεύεται από τις στατιστικές δοκιμές
υποδεικνύει μια αλλαγή στη διεργασία ή στον εξοπλισμό.
Αρχικά θα μελετήσουμε ένα απλοποιημένο μοντέλο «ενός τετάρτου αυτοκινήτου» με όλες τις
δυνάμεις που εμφανίζονται στον κάθετο άξονα αυτού. Στο επόμενο κομμάτι θα κάνουμε μια
ανασκόπηση των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου
«ενός τετάρτου αυτοκινήτου». Έπειτα θα εξηγήσουμε συνοπτικά τα βασικά της ανίχνευσης
αλλαγών με τη μέθοδο της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών των μετρήσεων. Τέλος, θα
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ανίχνευσης σφαλμάτων της ανάρτησης του αυτοκινήτου
βασισμένα σε αναλυτικά και στατιστικά μοντέλα.
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Σχήμα 1.2: Μοντέλο «ενός τετάρτου αυτοκινήτου»

1.1 Μοντέλο της ανάρτησης του αυτοκινήτου
Για να προσομοιώσουμε τη δυναμική του κάθετου άξονα του αυτοκινήτου χρησιμοποιούμε
συχνά το μοντέλο «ενός τετάρτου αυτοκινήτου» (Σχήμα 1.2). Το απλοποιημένο αυτό μοντέλο είναι
πολύ χρήσιμο για τις έρευνες, όπως για παράδειγμα για τη δοκιμή ιδεών επάνω στις ημι-ενεργές
αναρτήσεις ([16]).

Πίνακας 1: Μεταβλητές και παράμετροι συστήματος του οχήματος
Σύμβολο
FC
cB
dB
mB
mW
cW
FZ
zW-zΒ
r-zW

Μονάδα
N
N/m
Ns/m
kg
kg
N/m
kg/m2
m
m

Περιγραφή
Τριβή Coulomb
Σταθερά ακαμψίας αμαξιού
Σταθερά απόσβεσης αμαξιού
Μάζα αμαξιού
Μάζα τροχού
Δυσκαμψία τροχού
Δυναμικό φορτίο ελαστικών
Εκτροπή ανάρτησης
Απόσταση δρόμου-τροχού
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Από τις πρώτες αρχές προκύπτουν οι εξής εξισώσεις κίνησης :

όπου db ο συντελεστής απόσβεσης. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση αυτή, η καμπύλη απόσβεσης
μπορεί να εκτιμηθεί μετρώντας την επιτάχυνση του οχήματος

και την εκτροπή της ανάρτησης

. Η ταχύτητα του αποσβεστήρα
μπορεί να υπολογιστεί με αριθμητική
διαφοροποίηση. Το FC συμβολίζει την τριβή Coulomb. Αυτός ο όρος προστίθεται για την εκτίμηση
των τιμών μετατόπισης για την ανίχνευση τυχόν σφαλμάτων μετατόπισης, ή αυξημένη τριβή. Τα
πρώτα αποτελέσματα έρχονται από ένα πάγκο δοκιμών (Σχήμα 1.3), εξοπλισμένο με ένα συνεχώς
ρυθμιζόμενο αποσβεστήρα.

Σχήμα 1.3: Πάγκος δοκιμών «ενός τετάρτου αυτοκινήτου» του Ινστιτούτου
Αυτομάτου Ελέγχου (IAT),Darmstadt
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1.2 Προσέγγιση βασισμένη στο αναλυτικό μοντέλο
1.2.1 Μη-αναδρομικός αλγόριθμος για εκτίμηση παραμέτρων
Πολλές διεργασίες μπορούν να περιγραφούν από την συνήθη διαφορική εξίσωση :

Το μοντέλο σε διανυσματική μορφή είναι :

Το διάνυσμα των παραμέτρων

και το διάνυσμα των δεδομένων

είναι γνωστά. Για να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων e(t), η μέθοδος
ελαχίστων τετραγώνων (Σχήμα 1.4) χρησιμοποιείται και οδηγεί στη σχέση :

Σχήμα 1.4: Εκτίμηση παραμέτρων για αναγνώριση σφαλμάτων με τη μέθοδο
ελαχιστοποίησης σφάλματος εκτίμησης
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Ο μη-αναδρομικός αλγόριθμος ελαχίστων τετραγώνων υποθέτει ότι τα σήματα αποθηκεύονται
κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Μετέπειτα, οι παράμετροι υπολογίζονται με μία κίνηση. Η μηαναδρομική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ταιριαστή για μη-συνδεδεμένη αναγνώριση. Οι αλγόριθμοι
που θ’αναγνωρίσουν τη διεργασία σε πραγματικό χρόνο και στην προκειμένη περίπτωση επάνω
στην πλακέτα και διασυνδεδεμένοι σ’ένα όχημα είναι οι αναδρομικοί αλγόριθμοι ελαχίστων
τετραγώνων που παρουσιάζονται παρακάτω.

1.2.2 Αναδρομικοί αλγόριθμοι ελαχίστων τετραγώνων με
παράγοντα παράλειψης
Ο συνήθης αναδρομικός αλγόριθμος ελαχίστων τετραγώνων (RLS) με παράγοντα παράλειψης
είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος εκτίμησης παραμέτρων ([20]). Ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται σε
μια απλή υπόθεση, ότι “όσο πιο παλιό είναι ένα μπλόκ δεδομένων, τόσο πιο αναξιόπιστες είναι οι
πληροφορίες που εμπεριέχει”.

Οι εξισώσεις αυτές ονομάζονται και αλγόριθμος εκθετικής παράλειψης (exponential forgetting
algorithm, EF), καθώς ανταποκρίνονται σε μια εκθετική παράλειψη των παλαιών δεδομένων με
ρυθμό λ (0<λ<1). Η σταθερά Ν=(1-λ)-1 ορίζεται ως το μήκος μνήμης του αλγόριθμου. Υπό
ορισμένες συνθήκες (λ<1 και ψ=0 κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου), ο μέσος όρος της
μήτρας P(t) μπορεί να αυξηθεί πάνω από τα αποδεκτά όρια (φαινόμενο blow-up) και να οδηγήσει
σε μια ανεπιθύμητη τεχνητή επανεκκίνηση του αλγορίθμου.
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1.2.3 Αλγόριθμος πρόγνωσης-ρύθμισης λαθών
Οι Fortescue, Kershenbuam και Ydstie έδειξαν το 1981 ([10]) μια εναλλακτική μέθοδο
εκτίμησης παραμέτρων με τον ακόλουθο αλγόριθμο πρόγνωσης-ρύθμισης λαθών (prediction-error
tuning algorithm, PEF). Κίνητρο αποτέλεσε μία ευαισθησία στις παρεκλίσεις των παραμέτρων
αυξάνοντας / μειώνοντας το ενεργό μήκος μνήμης όταν το λάθος της πρόγνωσης είναι μεγάλο /
μικρό.

Η θετική σταθερά Γ είναι η παράγωγος του Ν0σ2(e), όπου Ν0 είναι το ονομαστικό ασυμπτωτικό
μήκος μνήμης. Η ταχύτητα της προσαρμογής εξαρτάται από την επιλογή του Γ ή αντίστοιχα του
Ν0. Όπως έχει αποδειχθεί από τους Saelid και Foss το 1983 ([23]), το φαινόμενο blow-up δεν
υφίσταται παρά μόνο σε σχεδόν ντετερμινιστικές περιπτώσεις (πολύ μεγάλη αναλογία σήματοςθορύβου, SNR).

1.2.4 Κατευθυντική μέθοδος παράλειψης
Όπως έχει αναφερθεί από τους Kulhavy και Karny το 1984 ([19]), η ουσία του κατευθυντικού
αλγόριθμου με παράλειψη (directional forgetting algorithm, DF) αποτελείται από τη μείωση της
εκθετικής παράλειψης στο μικρότερο δυνατό υποσύνολο του συνόλου των παραμέτρων που
επηρρεάζεται από τα τωρινά δεδομένα. Με αυτή την τεχνική είναι δυνατόν να αποφύγουμε τα
φαινόμενα της "διάρρηξης" και της "εκκαθάρισης της συνδιακύμανσης" ("bursting" και
"covariance windup").
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1.2.5 Περιορισμένος εκθετικός αλγόριθμος με παράλειψη
Μια άμεση συνέχιση της ιδέας του κατευθυντικού αλγόριθμου με παράλειψη αποτελεί ο
περιορισμένος εκθετικός αλγόριθμος με παράλειψη (restricted exponential forgetting algorithm,
REF). Η κύρια συνεισφορά αυτού του αλγόριθμου βρίσκεται στην αυξημένη αριθμητική
αξιοπιστία της αναγνώρισης.
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1.2.6 Εκθετικός αλγόριθμος με επαναφορά και παράλειψη
Το 1988 ο Salgado παρουσίασε τον εκθετικό αλγόριθμο με επαναφορά και παράλειψη
(exponential resetting and forgetting algorithm, EFRA). Στόχος είναι να λαμβάνουμε μια
απροκατάλειπτη μεταχείριση των δεδομένων όταν η διέγερση είναι πολύ μικρή. Ο αλγόριθμος είναι
ιδανικός για παρακολούθηση χρονικά μεταβαλλόμενων παραμέτρων και είναι παρόμοιος σε
υπολογιστική πολυπλοκότητα με τον πρότυπο αναδρομικό αλγόριθμο ελαχίστων τετραγώνων.

όπου α,β,λ και δ είναι σταθερές που πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες ([24], [13],
[12]):

1.3 Στατιστική παρακολούθηση διεργασίας με βάση
τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες
Η ανίχνευση σφαλμάτων με τη μέθοδο της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (Principal Component
Analysis, PCA) εκτελείται συγκρίνοντας τις τωρινές μετρήσεις με τα συνήθη δεδομένα λειτουργίας
στον χώρο μειωμένων διαστάσεων ([21], [22]).
Μερικές από τις μετρήσεις συσχετίζονται και η πληθώρα των πληροφοριών μπορεί να
εκφραστεί με έναν μικρό αριθμό από μη-συσχετιζόμενες ”αδρανείς” μεταβλητές. Η ανάλυση
κυρίων συνιστωσών είναι μια τεχνική που προβάλει τα δεδομένα σε έναν νέο, μειωμένων
διαστάσεων χώρο. Το νέο σύστημα συντεταγμένων καθορίζεται από τις κύριες συνιστώσες, που
υποδεικνύουν τις κατευθύνσεις του μεγαλύτερου εύρους δεδομένων. Έστω Χ μία (nxm
διαστάσεων) μήτρα δεδομένων της διεργασίας που περιέχει m μεταβλητές της διεργασίας
μετρημένες σε n χρονικές στιγμές (xkj ; k=1,….,n ; j=1,…,m), τότε κύριες συνιστώσες είναι τα
ιδιοδιανύσματα (vj , j=1,…,m) του XTX , ενώ οι ιδιοτιμές (σ2j , j=1,…,m) αντιπροσωπεύουν το
μέγεθος της διακύμανσης δεδομένων που εκφράζεται από κάθε κύρια συνιστώσα. Η προβολή της
μήτρας δεδομένων στο νέο σύστημα συντεταγμένων καταλήγει στη μήτρα αποτελεσμάτων Τ.
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όπου η μήτρα V αποτελείται από τα ιδιοδιανύσματα (vj , j=1,…,m). Η μήτρα δεδομένων μπορεί
τώρα να επανακατασκευαστεί ως

όπου tj είναι η j-στή στήλη του T. Στην περίπτωση συσχετιζόμενων μετρήσεων οι πρώτες (Μ)
κύριες συνιστώσες συνήθως είναι αρκετές για να περιγράψουν επαρκώς το μεγαλύτερο κομμάτι της
διακύμανσης των δεδομένων ([21], [17]). Η μήτρα δεδομένων έπειτα μπορεί να εκφραστεί όσον
αφορά τις Μ κύριες συνιστώσες ως

όπου
είναι μια εκτίμηση της μήτρας δεδομένων και Ε είναι η nxm μήτρα των υπολοίπων. Οι
Μ κύριες συνιστώσες πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε η μήτρα Ε να είναι ένα τυχαίο σήμα.
Για τους σκοπούς της ανίχνευσης σφαλμάτων, οι κύριες συνιστώσες και οι αντίστοιχες ιδιοτιμές
καθορίζονται από τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της συνήθης λειτουργίας της
διεργασίας. Αυτές αντιπροσωπεύουν ένα ”μοντέλο ανάλυσης κυρίων συνιστωσών” ή ”μοντέλο
PCA” που περιγράφει τις παρεκκλίσεις των ”κανονικών” δεδομένων μεταξύ τους. Μια αλλαγή στη
διεργασία ανιχνεύεται προβάλλοντας πρώτα μια νέα παρατήρηση x=[xk1,xk2,…,xkm]T στο χώρο
μειωμένων διαστάσεων όπου οι συντεταγμένες καθορίζονται ([21], [6], [14]) ως

όπου tkj είναι η προβολή της παρατήρησης x στην j-στή κύρια συνιστώσα.
Κατά τη διάρκεια της συνήθης λειτουργίας της διεργασίας οι μετρούμενες μεταβλητές
συνεχίζουν να προβάλλονται στην ίδια περιοχή του χώρου μειωμένων διαστάσεων. Αν συμβεί μια
αλλαγή στη διεργασία, τα αποτελέσματα απομακρύνονται από την περιοχή που ορίζεται από τα
συνήθη λειτουργικά δεδομένα. Ένα σφάλμα λοιπόν μπορεί να ανιχνευθεί παρατηρώντας τη
στατιστική απόσταση Τ2 που υπολογίζεται από τις Μ πρώτες κύριες συνιστώσες

όπου σ2j είναι η διακύμανση της j-στής κύριας συνιστώσας.
- 17 -

1.4 Αποτελέσματα
Παράδειγμα 1
Όλα τα αποτελέσματα της προσομοίωσης λαμβάνονται χρησιμοποιώντας πραγματικές μετρήσεις
και το μοντέλο της ανάρτησης του αυτοκινήτου που ήδη παρουσιάστηκε.

Σχήμα 1.5: Μετρούμενο σήμα σε έναν αυτοκινητόδρομο με
παραλλαγές στις ρυθμίσεις του αποσβεστήρα
Το σχήμα (Σχήμα 1.5) παρουσιάζει την εκτροπή της ανάρτησης (suspension deflection)
, την
πρώτη παράγωγο της εκτροπής της ανάρτησης (deriv. suspension deflection) υπολογισμένη με ένα
φίλτρο μεταβλητής κατάστασης

και την επιτάχυνση του οχήματος (body acceleration)

για τον δεξιά πίσω τροχό κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο.
Ύστερα από 30, 60, 90 και 120 δευτερόλεπτα έγινε μία επαναρύθμιση του αποσβεστήρα για να
εισάγουμε ένα σφάλμα διεργασίας. Η αλλαγή μιας παραμέτρου απόσβεσης μπορεί να προκληθεί
από καταπόνηση των υλικών εξαιτίας της φθοράς του λαδιού του αποσβεστήρα ή των λαστιχένιων
σφραγισμάτων. Αρκετές εκτιμήσεις έχουν δείξει ότι ο αναδρομικός αλγόριθμος ελαχίστων
τετραγώνων με εκθετικό παράγοντα παράλειψης και οι αλγόριθμοι πρόγνωσης-ρύθμισης λαθών
είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε διαφορες διαμορφώσεις
απόσβεσης. Περαιτέρω, είναι εφικτό να ανιχνεύσουν ένα σφάλμα στα αμορτισέρ (Σχήμα 1.6).
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Σχήμα 1.6: Σύγκριση του αλγόριθμου RLS με παράλειψη και
του PEF σε μετρούμενα δεδομένα για αναγνώριση σφαλμάτων
0<t<30: μαλακή ρύθμιση αποσβεστήρα
30<t<60 και 90<t<120: μέση ρύθμιση αποσβεστήρα
60<t<90 και 120<t<150: σκληρή ρύθμιση αποσβεστήρα
Ο κατευθυντικός αλγόριθμος με παράλειψη δε μπορούσε να προσαρμοστεί στη σκληρή
διαμόρφωση του αποσβεστήρα (Σχήμα 1.7) και δεν είναι κατάλληλος για ανίχνευση σφαλμάτων.

Σχήμα 1.7: Ο αλγόριθμος DF σε μετρούμενα δεδομένα για αναγνώριση
σφαλμάτων
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Παράδειγμα 2
Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες εφαρμόζεται πρώτα στα μετρούμενα δεδομένα σε μια συνήθη
κατάσταση, π.χ. τη μέση διαμόρφωση απόσβεσης (30<t<60 και 90<t< 120). Οι μετρήσεις όλων των
μεταβλητών που είτε χαρακτηρίζουν είτε επηρρεάζουν τις δυνάμεις στον κάθετο άξονα του
συστήματος ανάρτησης του τροχού συμπεριλαμβάνονται στη μήτρα δεδομένων αναφοράς Χ (π.χ. η
εκτροπή ανάρτησης τεσσάρων μονάδων ανάρτησης, η επιτάχυνση του οχήματος που μετριέται σε
τέσσερις μονάδες ανάρτησης, η γωνιακή ταχύτητα κύλισης, η γωνιακή ταχύτητα κλίσης, η γωνιακή
ταχύτητα εκτροπής, η διαμήκης επιτάχυνση, η πλευρική επιτάχυνση και η επιτάχυνση κάθετου
άξονα). Από τη στιγμή που η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες εφαρμόζεται σε δυναμικό σύστημα, η
μήτρα δεδομένων Χ επεκτείνεται για να περιλαμβάνει τις μεταβλητές με χρονική υστέρηση
,
,
και
και των τεσσάρων μονάδων
ανάρτησης. Η μήτρα δεδομένων Χ λοιπόν αποτελείται από 30 μετρημένες μεταβλητές στα χρονικά
διαστήματα 30<t<60 και 90<t<120. Όταν εφαρμόζουμε τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες
συνιστώσες αποδεικνύεται ότι 24 κύριες συνιστώσες είναι αρκετές για να περιγράψουν επαρκώς τη
δυναμική συμπεριφορά του συστήματος ανάρτησης του αυτοκινήτου.
Μια αλλαγή στη διαμόρφωση της απόσβεσης αλλάζει τις σχέσεις μεταξύ των σημάτων. Είναι
συνεπώς αναμενόμενο ότι οι μετρήσεις δεν προβάλλονται στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια
εμφάνισης ενός σφάλματος. Το σχήμα (Σχήμα 1.8) δείχνει Τ2 στατιστικές τιμές υπολογισμένες για
όλο το σετ δεδομένων. Κατά τη διάρκεια περιόδων ανώμαλης λειτουργίας της διεργασίας (μεσαίες
και σκληρές διαμορφώσεις της απόσβεσης) η τιμή των Τ2 στατιστικών στοιχείων σπάνια ξεπερνάει
το κατώφλι, υποδεικνύοντας έτσι ανώμαλη συμπεριφορά (οι περιοχές όπου οι τελείες ξεπερνούν τη
διακεκομμένη γραμμή σε ύψος στο σχήμα 1.8). Ο λόγος για μια τέτοια συμπεριφορά των Τ2
στατιστικών στοιχείων είναι η πολύ μικρή διέγερση του συστήματος απόσβεσης κατά τη διάρκεια
της δοκιμαστικής οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο. Παρ’όλα αυτά, δεν υπάρχουν λανθασμένοι
συναγερμοί (τα Τ2 στατιστικά στοιχεία παραμένουν κάτω από το κατώφλι όταν η διαμόρφωση της
απόσβεσης είναι κανονική).

Σχήμα 1.8: Η στατιστική απόσταση Τ2 (κουκίδες) και το κατώφλι
(διακεκομμένη γραμμή)
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1.5 Συμπεράσματα
Παρουσιάσαμε ορισμένους διαφορετικούς αλγόριθμους βασισμένους σ’ένα συγκεκριμένο
μοντέλο για την ανίχνευση σφαλμάτων στο σύστημα ανάρτησης ενός αυτοκινήτου κατά τη
διάρκεια μιας δοκιμαστικής οδήγησης σ’έναν αυτοκινητόδρομο. Αποδείχθηκε πως οι αλλαγές στη
διαμορφωση της απόσβεσης μπορούν να ανιχνευθούν επιτυχημένα παρακολουθώντας τον
εκτιμώμενο συντελεστή απόσβεσης του μοντέλου “ενός τετάρτου αυτοκινήτου”. Υποκινούμενοι
από την απλότητα της κατασκευής μοντέλου ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες χρησιμοποιήσαμε
επίσης την προσέγγιση της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες για να ανιχνεύσουμε σφάλματα στο
σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου. Τα αποτελέσματα που πήραμε από τα δεδομένα της
δοκιμαστικής οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο δείχνουν ότι εξαιτίας της πολύ μικρής διέγερσης το
μοντέλο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες μπορεί να ανιχνεύσει μια αλλαγή στις παραμέτρους
απόσβεσης μόνο για κάποια δείγματα.
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Κεφάλαιο 2
Εισαγωγή στην ανάλυση σε ανεξάρτητες
συνιστώσες
2.1 Τί είναι η ανάλυση σε ανεξάρτητες συνιστώσες
Ο τυφλός διαχωρισμός σημάτων (BSS) ή αλλιώς ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών (ICA)
είναι τεχνικές επεξεργασίας πινάκων και ανάλυσης στοιχείων που στοχεύουν να ανακτήσουν
απαρατήρητα σήματα ή «πηγές» από τα παρατηρούμενα μίγματα, εκμεταλλευόμενες μόνο την
υπόθεση της αμοιβαίας ανεξαρτησίας μεταξύ των σημάτων. Ουσιαστικά οι παρατηρήσεις
λαμβάνονται στην έξοδο ενός συνόλου αισθητήρων, όπου κάθε αισθητήρας λαμβάνει έναν
διαφορετικό συνδυασμό των σημάτων πηγής. Ο χαρακτηρισμός «τυφλές πηγές» δηλώνει το
γεγονός ότι 1) τα σήματα πηγής δεν παρατηρούνται και 2) καμία πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη
για το μίγμα.
Έστω ότι βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου δύο άνθρωποι μιλούν ταυτόχρονα. Έχουμε δύο
μικρόφωνα, τα οποία κρατάμε σε διαφορετικές θέσεις. Τα μικρόφωνα μας δίνουν δύο
ηχογραφημένα χρονικά σήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να παραστήσουμε ως x1(t) και x2(t), με
x1 και x2 τα εύρη, και t ο χρονικός δείκτης. Κάθε ένα από αυτά τα ηχογραφημένα σήματα είναι ένα
σταθμισμένο άθροισμα των σημάτων ομιλίας που εκπέμπονται από τους δύο ομιλητές, τα οποία
παριστάνουμε με s1(t) και s2(t). Θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε αυτό ως γραμμική εξίσωση:

όπου α11, α12, α21, και α22 είναι μερικές παράμετροι που εξαρτώνται από τις αποστάσεις των
μικροφώνων από τους ομιλητές. Θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν θα μπορούσαμε τώρα να υπολογίσουμε
τα δύο αρχικά λεκτικά σήματα s1(t) και s2(t), χρησιμοποιώντας μόνο τα ηχογραφημένα σήματα
x1(t) και x2(t). Αυτό καλείται πρόβλημα κοκτέιλ-πάρτυ.
Πράγματι, εάν γνωρίζαμε τις παραμέτρους αij, θα μπορούσαμε να λύσουμε το παραπάνω
σύστημα γραμμικών εξισώσεων με τις κλασσικές μεθόδους. Το αξιοσημείωτο είναι, εντούτοις, ότι
εάν δεν γνωρίζουμε τα αij, το πρόβλημα είναι σημαντικά πιο δύσκολο.
Μια προσέγγιση στην επίλυση αυτού του προβλήματος θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε κάποιες
πληροφορίες για τις στατιστικές ιδιότητες των si(t) σημάτων για να υπολογίσουμε τα αii.
Ουσιαστικά, θεωρείται ότι είναι αρκετό να υποθέσουμε ότι τα s1(t) και s2(t), σε κάθε στιγμιαίο t,
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είναι στατιστικώς ανεξάρτητα. Αυτό δεν είναι μια φανταστική υπόθεση σε πολλές περιπτώσεις, και
δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς αληθινή στην πράξη. Η πρόσφατα αναπτυγμένη τεχνική
ανεξάρτητης ανάλυσης συνιστωσών, ή ICA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει τα αij
βασιζόμενη στις πληροφορίες της ανεξαρτησίας τους, η οποία μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε τα
δύο αρχικά σήματα της πηγής s1(t) και s2(t) από τα μίγματά τους x1(t) και x2(t).
Επίσης, είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων στην
επεξεργασία σήματος και έτσι χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή των αρχικών σημάτων πηγής. Ο
στόχος είναι να βρεθεί ένα αντίστροφο νευρωνικό σύστημα (που καλείται επίσης σύστημα
αναδημιουργίας), για να δούμε εάν υπάρχει και είναι σταθερό και να υπολογιστούν τα αρχικά
σήματα εισαγωγής με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η εκτίμηση εκτελείται βάσει μόνο των
παρατηρούμενων σημάτων εξόδου όπου κάποια προγενέστερη γνώση για το σύστημα και τις
στοχαστικές ιδιότητες των σημάτων πηγής είναι διαθέσιμη.
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν τέσσερα θεμελιώδη προβλήματα:
1) η επίλυση του προβλήματος (στην πραγματικότητα, αυτό υπονοεί την ύπαρξη του
αντίστροφου συστήματος ή/και αναγνωρισιμότητα του συστήματος).
2) η σταθερότητα του αντίστροφου προτύπου [60].
3) η σύγκλιση του αλγορίθμου εκμάθησης και της ταχύτητάς του με το σχετικό πρόβλημα για το
πώς να αποφύγει παγίδευση στα τοπικά ελάχιστα
4) η ακρίβεια των αναδημιουργημένων σημάτων πηγής [68], [74].
Αν και πρόσφατα πολλοί αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί που είναι σε θέση να χωρίσουν επιτυχώς
τα σήματα πηγής, υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που μελετώνται.
1) Ανάπτυξη των αλγορίθμων εκμάθησης που λειτουργούν:
α) στο πλαίσιο των μη γεωστατικών περιβαλλόντων
b) όταν ο αριθμός των σημάτων πηγής είναι άγνωστος
γ) όταν αλλάζει δυναμικά ο αριθμός σημάτων πηγής, όπου οι ιδιότητες των μη γεωστατικών
δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων.
2) Οι βέλτιστες επιλογές της μη γραμμικής ενεργοποίησης λειτουργούν όταν οι κατανομές των
πηγών είναι άγνωστες και τα μίγματα περιέχουν υπό-γκαουσσιανές και υπέρ-γκαουσσιανές
πηγές.
3) Επιρροή των πρόσθετων θορύβων και των μεθόδων για την ακύρωση ή τη μείωσή του.
4) Σφαιρική ανάλυση σταθερότητας και σύγκλισης των αλγορίθμων εκμάθησης.
5) Στατιστική αποδοτικότητα των αλγορίθμων εκμάθησης.
6) Βέλτιστη στρατηγική για την παράμετρο ποσοστού εκμάθησης, ειδικά σε ένα μη γεωστατικό
περιβάλλον.
Μια άμεση προσέγγιση για να λύσει το πρόβλημα είναι η ακόλουθη:
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1) Σχεδιασμός κατάλληλων προτύπων νευρωνικών δικτύων για το αντίστροφο (χωρισμού)
πρόβλημα.
2) Διατύπωση μιας κατάλληλης συνάρτησης απώλειας (που καλείται επίσης αντίθεσης, κόστους,
ή συνάρτηση ενέργειας) έτσι ώστε η σφαιρική ελαχιστοποίηση ή η μεγιστοποίηση αυτής της
συνάρτησης εγγυάται το σωστό χωρισμό ή την αποσυνέλιξη. Πιο συγκεκριμένα, αυτό εγγυάται
τη στατιστική ανεξαρτησία των σημάτων εξόδου ή/και του χωρικού και χρονικού
αποσυντονισμού των σημάτων.
3) Εφαρμογή μιας διαδικασίας βελτιστοποίησης για να παραγάγουμε τους αλγόριθμους
εκμάθησης. Υπάρχουν πολλές τεχνικές βελτιστοποίησης βασισμένες στον στοχαστικό
αλγόριθμο καθόδου κλίσης, όπως ο συζευγμένος αλγόριθμος κλίσης, quasi-Newton μέθοδος,
και ούτω καθεξής.

2.2 Εφαρμογές της ICA μεθόδου
Η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών αναπτύχθηκε αρχικά για να εξετάσει τα προβλήματα που
είναι στενά συνδεδεμένα με το πρόβλημα κοκτέιλ-πάρτυ. Από την πρόσφατη αύξηση
ενδιαφέροντος για την ICA όμως, έχει γίνει σαφές ότι αυτή η μέθοδος έχει επίσης πολλές άλλες
ενδιαφέρουσες εφαρμογές.
Θεωρούμε, παραδείγματος χάριν, τις ηλεκτρικές καταγραφές της δραστηριότητας εγκεφάλου
όπως δίνονται από ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG). Το στοιχείο EEG αποτελείται από τις
καταγραφές των ηλεκτρικών δυναμικών σε πολλές διαφορετικές θέσεις στο κρανίο. Αυτά τα
δυναμικά παράγονται πιθανώς με τη μίξη μερικών ελλοχευόντων συνιστωσών της δραστηριότητας
του εγκεφάλου. Αυτή η κατάσταση είναι αρκετά παρόμοια με το πρόβλημα κοκτέιλ-πάρτυ: θα
επιθυμούσαμε να βρούμε τις αρχικές συνιστώσες της δραστηριότητας του εγκεφάλου, αλλά
μπορούμε μόνο να παρατηρήσουμε τα μίγματα των συνιστωσών. Η ICA μπορεί να αποκαλύψει
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του εγκεφάλου δίνοντας πρόσβαση στις
ανεξάρτητες συνιστώσες του.
Άλλη μία πολύ διαφορετική εφαρμογή της ICA είναι στην εξαγωγή χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων. Ένα θεμελιώδες πρόβλημα στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος είναι να βρεθούν
κατάλληλες απεικονίσεις για την εικόνα, τον ήχο ή άλλο είδος δεδομένων για στόχους όπως η
συμπίεση και η απαλοιφή του θορύβου. Οι απεικονίσεις δεδομένων είναι συχνά βασισμένες σε
(διακριτούς) γραμμικούς μετασχηματισμούς. Οι τυποποιημένοι γραμμικοί μετασχηματισμοί που
χρησιμοποιούνται ευρέως στην επεξεργασία εικόνας είναι οι Fourier, Haar, μετατροπές
συνημιτόνου κλπ. Κάθε ένας από αυτούς έχει τις ευνοϊκές ιδιότητές του [36].
Όσον αφορά την ψηφιακή επεξεργασία ήχου, έχουμε εφαρμογή της ICA στο διαχωρισμό του
χαρακτηριστικού ήχου της μηχανής αυτοκινήτου από διαστρεβλωμένες μετρήσεις. Αυτές
οφείλονται τόσο στην δόνηση των κινούμενων τμημάτων της περιστρεφόμενης μηχανής όσο και σε
θορύβους από το περιβάλλον που λαμβάνουν χώρα οι μετρήσεις. Ο διαχωρισμός τους
πραγματοποιείται με βάση μια bilinear μορφή που είναι βασισμένη στο στιγμιαίο διαχωρισμό
πηγής όσον αφορά την ακουστική μίξη, ενώ για την δονητική μίξη χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος
των Nguyen Thi και Jutten [60].
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2.3 Συμπεράσματα
Η ICA ή BSS μέθοδος είναι μια πολύ γενικής χρήσης στατιστική τεχνική στην οποία τα
παρατηρούμενα τυχαία δεδομένα μετασχηματίζονται γραμμικά στις συνιστώσες που είναι κατά το
μέγιστο δυνατό τρόπο ανεξάρτητες μεταξύ τους, και ταυτόχρονα έχουν «ενδιαφέρουσες»
κατανομές. Με το πέρασμα των χρόνων έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι και τεχνικές
τυφλού διαχωρισμού πηγών για την εξυπηρέτηση διαφόρων εφαρμογών. Η ανάγκη χρήσης τέτοιων
μεθόδων προήλθε από εφαρμογές σε πρακτικά προβλήματα διαφόρων επιστημονικών πεδίων,
μερικά από τα οποία αναφέραμε προηγουμένως.
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Κεφάλαιο 3
Ανάλυση Σε Ανεξάρτητες Συνιστώσες
3.1 Ορισμός της ICA
Για να ορίσουμε αυστηρά την ICA ([31]) υποθέτουμε ότι παρατηρούμε n γραμμικά μίγματα
x1,…, xn των ανεξάρτητων συνιστωσών n

Στο ICA μοντέλο, υποθέτουμε ότι κάθε μίγμα xj καθώς επίσης και κάθε ανεξάρτητη συνιστώσα
sk είναι μια τυχαία μεταβλητή, αντί ενός κατάλληλου χρονικού σήματος. Οι παρατηρούμενες τιμές
xj(t), π.χ., τα σήματα μικροφώνων στο πρόβλημα κοκτέιλ-πάρτυ, είναι τώρα ένα δείγμα αυτής της
τυχαίας μεταβλητής. Χωρίς να βλάψουμε τη γενικότητα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι και οι
μεταβλητές μιγμάτων και οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν μέση τιμή μηδέν. Εάν αυτό δεν ισχύει,
τότε οι παρατηρούμενες μεταβλητές xi μπορούν πάντα να κεντροθετηθούν με την αφαίρεση του
δείγματος μέσης τιμής, το οποίο κάνει το πρότυπο μηδενικού-μέσου όρου.
Το ανωτέρω μοντέλο μίξης γράφεται σε μορφή πινάκων ως ακολούθως

x=As
όπου Α η μήτρα με στοιχεία αij.
Το ICA πρότυπο είναι ένα παραγωγικό πρότυπο, που σημαίνει ότι περιγράφει πώς τα
παρατηρούμενα δεδομένα παράγονται με μια διαδικασία μίξης των συνιστωσών si. Οι ανεξάρτητες
συνιστώσες είναι αφανείς μεταβλητές, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα.
Επίσης η μήτρα μίξης υποτίθεται ότι είναι άγνωστη. Ό, τι παρατηρούμε είναι το τυχαίο διάνυσμα x
και πρέπει να υπολογίσουμε και το Α και το s χρησιμοποιώντας το. Αυτό πρέπει να γίνει με όσο το
δυνατόν γενικότερες υποθέσεις.
Η αφετηρία για την ICA είναι η πολύ απλή υπόθεση ότι οι συνιστώσες si είναι στατιστικώς
ανεξάρτητες. Επίσης, για απλότητα, υποθέτουμε ότι η άγνωστη μήτρα μίξης είναι τετράγωνη.
Κατόπιν, μετά τον υπολογισμό της μήτρας Α, μπορούμε να υπολογίσουμε τον αντίστροφό της,
έστω W, και να λάβουμε την ανεξάρτητη συνιστώσα απλά από τον τύπο:

s=Wx
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Σε πολλές εφαρμογές, θα ήταν ρεαλιστικότερο να υποτεθεί ότι υπάρχει κάποιος θόρυβος στις
μετρήσεις ([38], [42]), το οποίο θα σήμαινε έναν προστιθέμενο όρο θορύβου στο πρότυπο. Για
απλότητα, παραλείπουμε οποιουσδήποτε όρους θορύβου, δεδομένου ότι η εκτίμηση του χωρίς
θόρυβο προτύπου είναι αρκετά δύσκολη από μόνη της, και φαίνεται να είναι ικανοποιητική για
πολλές εφαρμογές.

3.2 Ασάφειες της ICA
Στο ICA πρότυπο ισχύουν οι ακόλουθες ασάφειες:
1. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τις διασπορές (ενέργειες) των ανεξάρτητων συνιστωσών.
Ο λόγος είναι ότι, και το s και το Α είναι άγνωστα, οποιοσδήποτε βαθμωτός πολλαπλασιαστής
σε μία από τις πηγές si θα μπορούσε πάντα να ακυρωθεί με τη διαίρεση της αντίστοιχης στήλης ai
του A από τον ίδιο. Κατά συνέπεια, μπορούμε να διορθώσουμε αρκετά τα μεγέθη των ανεξάρτητων
συνιστωσών δεδομένου ότι είναι τυχαίες μεταβλητές. Ο φυσικότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να
υποτεθεί ότι κάθε μία έχει διασπορά μονάδα: Ε{si2}=1. Κατόπιν η μήτρα A προσαρμόζεται στις
ICA μεθόδους λύσης λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον περιορισμό. Αυτή η ασάφεια είναι, ευτυχώς,
ασήμαντη στις περισσότερες εφαρμογές.
2. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε την σειρά των ανεξάρτητων συνιστωσών.
Ο λόγος είναι ότι, πάλι s και Α είναι άγνωστα. Μπορούμε ελεύθερα να αλλάξουμε την σειρά των
ανεξάρτητων συνιστωσών και να καλέσουμε οποιαδήποτε από αυτές ως πρώτη. Τυπικά, μια μήτρα
παραλλαγής Ρ και το αντίστροφό της μπορούν να αντικατασταθούν στο πρότυπο που δίνει

x=AP-1Ps
Τα στοιχεία των Ρs είναι οι αρχικές ανεξάρτητες μεταβλητές sj, αλλά σε άλλη σειρά. Η μήτρα
ΑΡ είναι ακριβώς μια νέα άγνωστη μήτρα μίξης, που λύνεται από τους αλγόριθμους ICA.
-1

3.3 Απεικόνιση της ICA
Για να παραστήσουμε το ICA πρότυπο με στατιστικούς όρους, θεωρούμε δύο ανεξάρτητες
συνιστώσες που έχουν τις ακόλουθες ομοιόμορφες κατανομές:

Η σειρά των τιμών για αυτήν την ομοιόμορφη κατανομή επιλέχτηκε ώστε να καταστήσει το
μέσο όρο μηδέν και τη διασπορά ίση με ένα, ώστε να απλοποιηθεί το μοντέλο μίξης. Η κοινή
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πυκνότητα των s1 και s2 είναι τότε ομοιόμορφη σε ένα τετράγωνο. Αυτό προκύπτει από το βασικό
ορισμό ότι η κοινή πυκνότητα δύο ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ακριβώς το γινόμενο των
ξεχωριστών πυκνοτήτων τους, δηλαδή πρέπει να υπολογίσουμε απλά το γινόμενό τους.
Αναμιγνύουμε τώρα αυτές τις δύο ανεξάρτητες συνιστώσες. Έστω ότι παίρνουμε την παρακάτω
μήτρα μίξης Α0

Έτσι παίρνουμε δύο μεμειγμένες μεταβλητές, x1 και x2. Όπως φαίνεται από το παρακάτω σχήμα
οι τυχαίες μεταβλητές x1 και x2 δεν είναι ανεξάρτητες και ένας εύκολος τρόπος να το δει κανείς
αυτό είναι να εξετάσει, εάν είναι δυνατό να προβλεφθεί η τιμή μιας εξ αυτών, έστω της x2, από την
τιμή της άλλης. Σαφώς εάν η x1 τείνει σε μια από τις μέγιστες ή ελάχιστες τιμές της, κατόπιν αυτό
καθορίζει απόλυτα την τιμή της x2. Δεν είναι επομένως ανεξάρτητες. (Για τις μεταβλητές s1 και s2
συμβαίνει το αντίθετο. Από το σχήμα μπορεί να φανεί ότι η γνώση της τιμής της s1 δεν
προσδιορίζει με κάποιο τρόπο την τιμή της s2).
Το πρόβλημα του υπολογισμού του μοντέλου δεδομένων ICA είναι τώρα να υπολογιστεί η
μήτρα μίξης A0 χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μίγματα x1 και x2.
Αυτή η εκτίμηση μπορεί να γίνει διαισθητικά από το παρακάτω σχήμα. Οι άκρες του
παραλληλογράμμου είναι στις κατευθύνσεις των στηλών του Α. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε,
σε γενικές γραμμές, να υπολογίσουμε το ICA πρότυπο εκτιμώντας πρώτα την κοινή πυκνότητα των
x1 και x2, και έπειτα να εντοπίσουμε τις άκρες. Έτσι, το πρόβλημα φαίνεται να έχει μια λύση.
Ωστόσο, μια τέτοια μέθοδος λειτουργεί μόνο για μεταβλητές με ομοιόμορφες κατανομές και έχει
πολύ υπολογιστικό φόρτο. Για αυτό ακριβώς το λόγο, αναπτύσσουμε πιο γενικές μεθόδους για την
εκτίμηση του ICA προτύπου στη συνέχεια.

Σχήμα 3.1: Η κοινή κατανομή των ανεξάρτητων συνιστωσών s1 και s2
με ομοιόμορφες κατανομές. Οριζόντιος άξονας: s1. Κάθετος άξονας: s2.
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Σχήμα 3.2: Η κοινή κατανομή των παρατηρούμενων μίξεων x1 και x2.
Οριζόντιος άξονας: x1. Κάθετος άξονας: x2.

3.4 Οι γκαουσσιανές μεταβλητές είναι απαγορευμένες
Για να είναι δυνατή η ICA πρέπει οι ανεξάρτητες συνιστώσες να είναι μη γκαουσσιανές. Για να
δούμε γιατί ισχύει αυτό, υποθέτουμε ότι η μήτρα μίξης είναι ορθογώνια και τα si είναι
γκαουσσιανά. Κατόπιν τα x1 και x2 είναι γκαουσσιανά, ασυσχέτιστα, και μοναδιαίας διασποράς. Η
κοινή πυκνότητά τους δίνεται από τον τύπο

Το παρακάτω σχήμα δείχνει ότι η πυκνότητα είναι απολύτως συμμετρική. Επομένως, δεν
περιέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τις κατευθύνσεις των στηλών της μήτρας μίξης Α. Γι αυτό
η Α δεν μπορεί να υπολογιστεί και η ICA δεν έχει λύση.
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Σχήμα 3.3: Η πολυμεταβλητή κατανομή των δύο ανεξάρτητων
γκαουσσιανών μεταβλητών.
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Κεφάλαιο 4
Μέθοδοι για την εκτίμηση του ICA
προτύπου
4.1 Τυφλός διαχωρισμός σημάτων χρησιμοποιώντας
την ιδιότητα της μη γκαουσσιανότητας
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χωρίς τη μη-γκαουσσιανότητα η εκτίμηση του ICA προτύπου δεν
είναι δυνατή, αλλά αυτή η ιδιότητα είναι βασική προϋπόθεση για τον υπολογισμό του. Στο
μεγαλύτερο μέρος της κλασσικής στατιστικής θεωρίας, οι τυχαίες μεταβλητές υποτίθεται ότι έχουν
γκαουσσιανές κατανομές, αποκλείοντας κατά συνέπεια οποιεσδήποτε μεθόδους σχετικές με ICA.
Το κεντρικό θεώρημα ορίου, ένα κλασσικό αποτέλεσμα στη θεωρία πιθανοτήτων, λέει ότι η
κατανομή ενός αθροίσματος ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών τείνει προς μια γκαουσσιανή
κατανομή, υπό ορισμένες συνθήκες. Κατά συνέπεια, ένα άθροισμα δύο ανεξάρτητων τυχαίων
μεταβλητών έχει συνήθως μια κατανομή που είναι πιο κοντά σε γκαουσσιανή από οποιεσδήποτε
από τις δύο αρχικές τυχαίες μεταβλητές.
Τώρα υποθέτουμε ότι το διάνυσμα δεδομένων x κατανέμεται σύμφωνα με την εξίσωση x=As,
δηλαδή είναι ένα μίγμα ανεξάρτητων συνιστωσών. Για απλότητα, υποθέτουμε σε αυτό το σημείο
ότι όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν τις ίδιες κατανομές. Για να υπολογίσουμε μία από τις
ανεξάρτητες συνιστώσες, θεωρούμε έναν γραμμικό συνδυασμό των xi που τον συμβολίζουμε με
, όπου το w είναι ένα διάνυσμα που καθορίζεται. Εάν το w ήταν μια από τις
σειρές του αντιστρόφου του Α, αυτός ο γραμμικός συνδυασμός θα ήταν πραγματικά ίσος με μία
από τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Η ερώτηση είναι τώρα: Πώς θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε το κεντρικό θεώρημα ορίου για να καθορίσουμε το w έτσι ώστε να ήταν ίσο με
μια από τις σειρές του αντιστρόφου του Α; Στην πράξη, δεν μπορούμε να καθορίσουμε ένα τέτοιο
w ακριβώς, επειδή δεν έχουμε καμία γνώση της μήτρας Α, αλλά μπορούμε να βρούμε έναν
εκτιμητή που δίνει μια καλή προσέγγιση.
Για να δούμε πώς αυτό οδηγεί στη βασική αρχή της ICA εκτίμησης, κάνουμε μια αλλαγή των
μεταβλητών, καθορίζοντας z=ATw. Κατόπιν έχουμε y=wTx=wTAs=zTs. Το y είναι έτσι ένας
γραμμικός συνδυασμός των si, με βάρη που δίνονται από τα zi. Δεδομένου ότι ένα άθροισμα ακόμη
και δύο ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών είναι πιο γκαουσσιανό από τις αρχικές μεταβλητές, το
zTs είναι πιο γκαουσσιανό από οποιαδήποτε από τα si και γίνεται λιγότερο γκαουσσιανό όταν είναι
ίσο με ένα από τα si. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς μόνο ένα από τα στοιχεία zi του z είναι
διαφορετικό από το μηδέν (Τα si υποτίθεται ότι εδώ είχαν τις ίδιες κατανομές).
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Επομένως, θα μπορούσαμε να πάρουμε ως w ένα διάνυσμα που μεγιστοποιεί την μη
γκαουσσιανότητα του wTx. Ένα τέτοιο διάνυσμα θα αντιστοιχούσε απαραιτήτως σε ένα z που έχει
μόνο μία μη μηδενική συνιστώσα. Αυτό σημαίνει ότι το wTx = zTs είναι ίσο με μία από τις
ανεξάρτητες συνιστώσες.
Η μεγιστοποίηση της μη γκαουσσιανότητας του wTx μας δίνει μία από τις ανεξάρτητες
συνιστώσες. Στην πραγματικότητα, το γράφημα βελτιστοποίησης για τη μη γκαουσσιανότητα στο
n-διάστατο χώρο των διανυσμάτων w έχει 2n τοπικά μέγιστα, δύο για κάθε ανεξάρτητη συνιστώσα,
που αντιστοιχεί στο si και −si. Για να βρούμε διάφορες ανεξάρτητες συνιστώσες, πρέπει να βρούμε
όλα αυτά τα τοπικά μέγιστα. Αυτό δεν είναι δύσκολο, επειδή οι διαφορετικές ανεξάρτητες
συνιστώσες είναι ασυσχέτιστες. Ως εκ τούτου μπορούμε πάντα να περιορίσουμε την αναζήτηση
στο διάστημα που δίνει εκτιμήσεις ασυσχέτιστες με τις προηγούμενες. Αυτό αντιστοιχεί σε
ορθογωνοποίηση σε ένα κατάλληλα μετασχηματισμένο (δηλ. λευκασμένο) διάστημα.

4.2 Μέτρα για την εκτίμηση της μη γκαουσσιανότητας
Για να χρησιμοποιήσουμε την μη γκαουσσιανότητα στην ICA εκτίμηση, πρέπει να έχουμε ένα
ποσοτικό μέτρο της μη γκαουσσιανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής, έστω y. Για να απλοποιήσουμε
τα πράγματα, υποθέτουμε ότι το y είναι κεντροθετημένο (μηδενικός μέσος όρος) και έχει διασπορά
ίση με ένα.

4.2.1 Κύρτωση
Το κλασσικό μέτρο της μη γκαουσσιανότητας είναι η κύρτωση ή cumulant τέταρτης τάξης. Η
κύρτωση του y καθορίζεται κλασσικά από τον τύπο:

Πραγματικά, δεδομένου ότι υποθέσαμε ότι το y έχει διασπορά μονάδα, η δεξιά πλευρά
απλοποιείται στο E{y4}− 3. Αυτό δείχνει ότι η κύρτωση είναι απλά μια ομαλοποιημένη έκδοση της
τέταρτης στιγμής E{y4}. Για ένα γκαουσσιανό y, η τέταρτη στιγμή είναι ίση με 3(E{y2})2. Κατά
συνέπεια, η κύρτωση είναι μηδέν για μια γκαουσσιανή τυχαία μεταβλητή. Για τις περισσότερες
(αλλά όχι όλες) τις μη γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές, η κύρτωση είναι διάφορη του μηδενός.
Η κύρτωση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Οι τυχαίες μεταβλητές που έχουν αρνητική
κύρτωση καλούνται υπό-γκαουσσιανές, και εκείνες με θετική κύρτωση καλούνται υπέργκαουσσιανές. Στη στατιστική βιβλιογραφία, οι αντίστοιχες εκφράσεις platykurtic και leptokurtic
χρησιμοποιούνται επίσης. Οι υπέρ-γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές έχουν χαρακτηριστικά μία
«ακιδωτή» σ.π.π με βαριές ουρές, δηλ. η σ.π.π είναι σχετικά μεγάλη στο μηδέν και στις μεγάλες
τιμές της μεταβλητής, ενώ είναι μικρή για τις ενδιάμεσες τιμές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η κατανομή Laplace της οποίας η σ.π.π (κανονικοποιημένη σε μοναδιαία διασπορά) δίνεται
από τον τύπο:
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Αυτή η σ.π.π απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 4.1: Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της σχέσης (2).
Η συνάρτηση πυκνότητας της κατανομής Laplace, που είναι μια τυπική υπέρ-γκαουσσιανή
κατανομή. Για σύγκριση, η γκαουσσιανή πυκνότητα δίνεται από την διακεκομμένη γραμμή. Και οι
δύο πυκνότητες είναι κανονικοποιημένες σε μοναδιαία διασπορά.
Οι υπό-γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές, αφετέρου, έχουν χαρακτηριστικά μια «επίπεδη»
σ.π.π, η οποία είναι μάλλον σταθερή κοντά στο μηδέν, και πολύ μικρή για μεγαλύτερες τιμές της
μεταβλητής. Χαρακτηριστικά η μη γκαουσσιανότητα μετριέται από την απόλυτη τιμή της
κύρτωσης. Το τετράγωνο της κύρτωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι μηδέν για
μια γκαουσσιανή μεταβλητή, και μεγαλύτερο από μηδέν για περισσότερες μη γκαουσσιανές
τυχαίες μεταβλητές. Υπάρχουν μη γκαουσσιανές τυχαίες μεταβλητές που έχουν κύρτωση μηδέν,
αλλά μπορούν να θεωρηθούν πολύ σπάνιες.
Η κύρτωση, ή μάλλον η απόλυτη τιμή της, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μέτρο μη
γκαουσσιανότητας στην ICA και σε σχετικά πεδία. Ο κύριος λόγος είναι η απλότητά της, και
υπολογιστική και θεωρητική. Υπολογιστικά, η κύρτωση μπορεί να υπολογιστεί απλά με τη
χρησιμοποίηση τις τέταρτης στιγμής των δειγμάτων δεδομένων. Η θεωρητική ανάλυση
απλοποιείται λόγω τις ακόλουθης ιδιότητας γραμμικότητας. Εάν x1 και x2 είναι δύο ανεξάρτητες
τυχαίες μεταβλητές, ισχύει ότι

και
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όπου το α είναι βαθμωτό μέγεθος. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να αποδειχθούν. Για να
επεξηγήσουμε με ένα απλό παράδειγμα πώς μοιάζει το γράφημα βελτιστοποίησης για την κύρτωση
και πώς οι ανεξάρτητες συνιστώσες θα μπορούσαν να βρεθούν από την ελαχιστοποίηση ή τη
μεγιστοποίηση της κύρτωσης, εξετάζουμε το 2-διάστατο πρότυπο x=As. Υποθέτουμε ότι οι
ανεξάρτητες συνιστώσες s1, s2 έχουν τιμές κύρτωσης kurt(s1), kurt(s2), αντίστοιχα, και οι δύο
διαφορετικές από το μηδέν. Υποθέτουμε ότι έχουμε μοναδιαίες διασπορές για τα s1, s2. Ψάχνουμε
για μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες της y =wTx.
Κάνουμε πάλι το μετασχηματισμό z=ATw. Κατόπιν έχουμε

.
Τώρα, με βάση την προσθετική ιδιότητα της κύρτωσης, έχουμε

.
Αφετέρου, κάναμε τον περιορισμό ότι η διασπορά του y είναι ίση με 1, βασισμένοι στην ίδια
υπόθεση σχετικά με τα s1, s2. Αυτό υπονοεί έναν περιορισμό στο z: E{y2}= z12 + z22 =1.
Γεωμετρικά, αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα z είναι περιορισμένο στον μοναδιαίο κύκλο στο 2διάστατο χώρο. Το πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι τώρα: που είναι τα μέγιστα της συνάρτησης

στον μοναδιαίο κύκλο; Για απλότητα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κύρτωση είναι του ίδιου
πρόσημου, οπότε σε αυτή την περίπτωση οι απόλυτης τιμής τελεστές μπορούν να παραλειφθούν. Η
γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι το «γράφημα βελτιστοποίησης» για το πρόβλημα.
Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς [33], ότι τα μέγιστα είναι στα σημεία όπου ακριβώς ένα από
τα στοιχεία του διανύσματος z είναι μηδέν και τα άλλα διαφορετικά από το μηδέν λόγω του
περιορισμού του μοναδιαίου κύκλου, τα διαφορετικά από το μηδέν στοιχεία πρέπει να είναι ίσα με
1 ή -1. Αλλά αυτά τα σημεία είναι ακριβώς αυτά όταν το y είναι ίσο με μία από τις ανεξάρτητες
συνιστώσες ±si, και το πρόβλημα έχει λυθεί.
Στην πράξη θα αρχίζαμε από κάποιο διάνυσμα βάρους w, θα υπολογίζαμε την κατεύθυνση στην
οποία η κύρτωση του y = wTx αυξάνεται εντονότερα (εάν η κύρτωση είναι θετική) ή μειώνεται
εντονότερα (εάν η κύρτωση είναι αρνητική) βασισμένοι στο διαθέσιμο δείγμα x(1),...,x(T) του
διανύσματος μιγμάτων x, και θα χρησιμοποιούσαμε μια μέθοδο βάθμωσης ή μια από τις επεκτάσεις
της για την εύρεση του νέου διανύσματος w. Το παράδειγμα μπορεί να γενικευτεί για αυθαίρετες
διαστάσεις, που δείχνουν ότι η κύρτωση μπορεί θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο
βελτιστοποίησης για το ICA πρόβλημα.
Εντούτοις, η κύρτωση έχει μερικά μειονεκτήματα στην πράξη, όταν πρέπει η τιμή της να
υπολογιστεί από ένα μετρημένο δείγμα [37]. Η τιμή της μπορεί να εξαρτηθεί μόνο από τις
παρατηρήσεις στις ουρές της κατανομής, οι οποίες μπορεί να είναι λανθασμένες ή άσχετες
παρατηρήσεις. Με άλλα λόγια, η κύρτωση δεν είναι ένα γερό μέτρο της μη γκαουσσιανότητας.
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Κατά συνέπεια, άλλα μέτρα της μη γκαουσσιανότητας μπορεί να είναι καλύτερα από την
κύρτωση σε τέτοιες καταστάσεις. Παρακάτω θα θεωρήσουμε την negentropy της οποίας οι
ιδιότητες είναι μάλλον αντίθετες από εκείνες της κύρτωσης, και θα εισάγουμε τελικά τις
προσεγγίσεις negentropy που συνδυάζουν λίγο πολύ τις καλές ιδιότητες και των δύο μέτρων.

4.2.2 Negentropy
Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό μέτρο της μη γκαουσσιανότητας δίνεται από τη νεγεντροπία
(negentropy). Η Negentropy είναι βασισμένη στην πληροφορία-θεωρητική ποσότητα της
(διαφορικής) εντροπίας.
Η εντροπία είναι η βασική ιδέα της θεωρίας πληροφοριών. Η εντροπία μιας τυχαίας μεταβλητής
μπορεί να ερμηνευθεί ως ο βαθμός των πληροφοριών που η παρατήρηση της μεταβλητής δίνει.
Όσο πιο «τυχαία», δηλ. απρόβλεπτη και μη δομημένη είναι η μεταβλητή, τόσο μεγαλύτερη η
εντροπία της. Πιο αυστηρά, η εντροπία είναι στενά συνδεδεμένη στο μήκος κωδικοποίησης της
τυχαίας μεταβλητής, στην πραγματικότητα, με τις απλοποιημένες υποθέσεις, η εντροπία είναι το
μήκος κωδικοποίησης της τυχαίας μεταβλητής. Για μια εισαγωγή στην θεωρία πληροφοριών ([32],
[50]).
Η εντροπία H καθορίζεται για μια διακριτή τυχαία μεταβλητή Y ως

όπου τα αi είναι οι πιθανές τιμές του Y. Αυτός ο πολύ γνωστός ορισμός μπορεί να γενικευτεί για
συνεχώς εκτιμημένες τυχαίες μεταβλητές και διανύσματα, οπότε σε αυτή την περίπτωση καλείται
συχνά διαφορική εντροπία. Η διαφορική εντροπία Η ενός τυχαίου διανύσματος y με πυκνότητα f(y)
([32], [50]) ορίζεται ως

Ένα θεμελιώδες αποτέλεσμα της θεωρίας πληροφοριών είναι ότι μια γκαουσσιανή μεταβλητή
έχει τη μεγαλύτερη εντροπία μεταξύ όλων των τυχαίων μεταβλητών της ίσης διασποράς ([32],[50]).
Αυτό σημαίνει ότι η εντροπία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο μη γκαουσσιανότητας.
Στην πραγματικότητα, αυτό δείχνει ότι η γκαουσσιανή κατανομή είναι «η πιο τυχαία» ή η πιο
ελάχιστα δομημένη από όλες τις κατανομές. Η εντροπία είναι μικρή για τις κατανομές που
συγκεντρώνονται σαφώς σε ορισμένες τιμές, δηλ., όταν η μεταβλητή είναι σαφώς συγκεντρωμένη,
ή έχει μια σ.π.π που είναι πολύ «ακιδωτή».
Για να λάβουμε ένα μέτρο της μη γκαουσσιανότητας που είναι μηδέν για μια γκαουσσιανή
μεταβλητή και πάντα μη αρνητικό, συχνά χρησιμοποιούμε μία ελαφρώς τροποποιημένη έκδοση του
καθορισμού της διαφορικής εντροπίας, αποκαλούμενη ως negentropy. Η Negentropy J καθορίζεται
ως εξής
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όπου ygauss είναι μια γκαουσσιανή τυχαία μεταβλητή της ίδιας μήτρας συνδιασποράς με το y. Λόγω
των προαναφερθεισών ιδιοτήτων, η negentropy είναι πάντα μη αρνητική, και είναι μηδέν εάν και
μόνο εάν το y έχει μια γκαουσσιανή κατανομή. Η Negentropy έχει την πρόσθετη ενδιαφέρουσα
ιδιότητα ότι είναι αμετάβλητη για τους αντιστρέψιμους γραμμικούς μετασχηματισμούς ([31], [44]).
Το πλεονέκτημα της χρήσης της negentropy, ή, ισοδύναμα, διαφορικής εντροπίας, ως μέτρο της
μη γκαουσσιανότητας είναι ότι αιτιολογείται καλά από τη στατιστική θεωρία. Στην
πραγματικότητα, negentropy είναι υπό κάποια έννοια ο βέλτιστος εκτιμητής της μη
γκαουσσιανότητας, όσον αφορά στις στατιστικές ιδιότητες. Το πρόβλημα στη χρήση της
negentropy είναι, εντούτοις, ότι είναι υπολογιστικά πολύ δύσκολη. Ο υπολογισμός της negentropy
χρησιμοποιώντας τον ορισμό θα απαιτούσε μια εκτίμηση (ενδεχομένως μη παραμετρική) της σ.π.π.
Επομένως, απλούστερες προσεγγίσεις της negentropy είναι πολύ χρήσιμες, όπως θα συζητηθεί
παρακάτω.

4.2.3 Προσεγγίσεις της negentropy
Η εκτίμηση της negentropy είναι δύσκολη, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, και επομένως αυτή η
συνάρτηση αντίθεσης παραμένει κυρίως θεωρητική. Στην πράξη, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια
προσέγγιση. Εδώ εισάγουμε προσεγγίσεις που έχουν πολύ ελπιδοφόρες ιδιότητες, και που θα
χρησιμοποιηθούν στο εξής για να παραγάγουν μια αποδοτική μέθοδο για ICA.
Η κλασσική μέθοδος της προσεγγιστικής negentropy χρησιμοποιεί τις στιγμές υψηλής τάξης,
παραδείγματος χάριν ([46]) ως εξής

Η τυχαία μεταβλητή y υποτίθεται ότι ήταν μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας διασποράς.
Εντούτοις, η ισχύς τέτοιων προσεγγίσεων μπορεί να περιοριστεί μάλλον. Ειδικότερα, αυτές οι
προσεγγίσεις πάσχουν από τη μη ευρωστία που αντιμετωπίζεται με την κύρτωση.
Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν με τις προηγούμενες προσεγγίσεις
της negentropy, νέες προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν [39]. Τέτοιες προσεγγίσεις βασίστηκαν στην
αρχή μέγιστης εντροπίας. Γενικά λαμβάνουμε την ακόλουθη προσέγγιση

όπου ki είναι μερικές θετικές σταθερές, και ν είναι μια γκαουσσιανή μεταβλητή μηδενικής μέσης
τιμής και μοναδιαίας διασποράς.
Η μεταβλητή y υποτίθεται ότι είναι μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας διασποράς, και οι
συναρτήσεις Gi είναι μερικές μη τετραγωνικές συναρτήσεις [39]. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου
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αυτή η προσέγγιση δεν είναι πολύ ακριβής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευάσει ένα
μέτρο μη γκαουσσιανότητας που είναι συνεπές υπό την έννοια ότι είναι πάντα μη αρνητικό, και ίσο
με μηδέν εάν το y έχει μια γκαουσσιανή κατανομή.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μόνο μια μη τετραγωνική συνάρτηση G, η προσέγγιση
γίνεται

για σχεδόν οποιαδήποτε μη-τετραγωνική συνάρτηση G. Αυτό είναι σαφώς μια γενίκευση της
προηγούμενης περίπτωσης, εάν το y είναι συμμετρικό. Πράγματι, θεωρώντας G(y)=y4 παίρνουμε
μια βασισμένη στην κύρτωση προσέγγιση.
Αλλά το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι επιλέγοντας το G σοφά, λαμβάνουμε προσεγγίσεις της
negentropy που είναι πολύ καλύτερες. Ειδικότερα, επιλέγοντας το G που δεν αυξάνεται πάρα πολύ
γρήγορα, λαμβάνουμε πιο γερούς εκτιμητές. Οι ακόλουθες επιλογές του G έχουν αποδειχθεί πολύ
χρήσιμες:

όπου 1≤α1≤2 είναι κάποια κατάλληλη σταθερά.
Κατά συνέπεια λαμβάνουμε τις προσεγγίσεις της negentropy που δίνουν έναν πολύ καλό
συμβιβασμό μεταξύ των ιδιοτήτων των δύο κλασσικών μέτρων μη γκαουσσιανότητας που δίνονται
από κύρτωση και negentropy. Είναι εννοιολογικά απλές, γρήγορες να υπολογιστούν, ακόμα έχουν
ελκυστικές στατιστικές ιδιότητες, ειδικά ευρωστία. Επομένως, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις
συναρτήσεις αντίθεσης στις ICA μεθόδους μας. Δεδομένου ότι η κύρτωση μπορεί να εκφραστεί σε
αυτό το ίδιο πλαίσιο, μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί από τις ICA μεθόδους μας.

4.3 Ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας
Μια άλλη προσέγγιση για την ICA εκτίμηση, που εμπνέεται από τη θεωρία πληροφοριών, είναι
η ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας. Θα εξηγήσουμε αυτήν την προσέγγιση εδώ, και θα
δείξουμε ότι οδηγεί στην ίδια αρχή εύρεσης περισσότερων μη γκαουσσιανών κατευθύνσεων όπως
περιγράφηκε ανωτέρω. Ειδικότερα, αυτή η προσέγγιση δίνει μια πιο αυστηρή αιτιολόγηση για τις
αρχές που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω.

4.3.1 Αμοιβαία πληροφορία
Χρησιμοποιώντας την έννοια της διαφορικής εντροπίας, καθορίζουμε την αμοιβαία πληροφορία
I μεταξύ m (βαθμιδωτών) τυχαίων μεταβλητών, yi, i=1…m ως εξής
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Η αμοιβαία πληροφορία είναι ένα φυσικό μέτρο της εξάρτησης μεταξύ των τυχαίων
μεταβλητών. Στην πραγματικότητα, είναι ισοδύναμο με την γνωστή απόκλιση kullback-Leibler
μεταξύ της κοινής πυκνότητας f(y) και του γινομένου των οριακών πυκνοτήτων του, ένα πολύ
φυσικό μέτρο για την ανεξαρτησία. Είναι πάντα μη αρνητικό, και μηδέν εάν και μόνο εάν οι
μεταβλητές είναι στατιστικώς ανεξάρτητες. Κατά συνέπεια, η αμοιβαία πληροφορία λαμβάνει
υπόψη ολόκληρη τη δομή εξάρτησης των μεταβλητών, και όχι μόνο τη συνδιασπορά, όπως η PCA
και σχετικές μέθοδοι.
Η αμοιβαία πληροφορία μπορεί να ερμηνευθεί με τη χρησιμοποίηση της ερμηνείας της
εντροπίας ως μήκος κώδικα. Οι όροι H(yi) δίνουν τα μήκη κώδικα για το yi όταν αυτά
κωδικοποιούνται χωριστά, και το H(y) δίνει το μήκος κώδικα όταν το y κωδικοποιείται ως τυχαίο
διάνυσμα, δηλ. όλες οι συνιστώσες κωδικοποιούνται στον ίδιο κώδικα. Η αμοιβαία πληροφορία
παρουσιάζει έτσι ποιά μείωση μήκους κώδικα λαμβάνεται με την κωδικοποίηση ολόκληρου του
διανύσματος αντί των χωριστών συνιστωσών. Γενικά, καλύτεροι κώδικες μπορούν να ληφθούν με
την κωδικοποίηση ολόκληρου του διανύσματος. Εντούτοις, εάν τα yi είναι ανεξάρτητα, δεν δίνουν
καμία πληροφορία το ένα για το άλλο, και κάποιο θα μπορούσε εξίσου καλά να κωδικοποιήσει τις
μεταβλητές χωριστά χωρίς να αυξάνει το μήκος κώδικα. Μια σημαντική ιδιότητα της αμοιβαίας
πληροφορίας ([32], [50]) είναι ότι έχουμε για έναν αντιστρέψιμο γραμμικό μετασχηματισμό y=Wx:

Τώρα, εξετάζουμε τι συμβαίνει εάν περιορίσουμε τα yi για να είναι ασύνδετα και μοναδιαίας
διασποράς. Αυτό σημαίνει ότι E{yyT}=WE{xxT}WT = I , το οποίο υπονοεί

και αυτό υπονοεί ότι το detW πρέπει να είναι σταθερό. Επιπλέον, για το yi της μοναδιαίας
διασποράς, η εντροπία και negentropy διαφέρουν μόνο από μια σταθερά, και το πρόσημο. Κατά
συνέπεια λαμβάνουμε,

όπου C είναι μια σταθερά που δεν εξαρτάται από το W. Αυτό παρουσιάζει τη θεμελιώδη σχέση
μεταξύ negentropy και αμοιβαίας πληροφορίας.

4.3.2 Προσδιορισμός ICA από την αμοιβαία πληροφορία
Δεδομένου ότι η αμοιβαία πληροφορία είναι η φυσική πληροφορία-θεωρητικό μέτρο της
ανεξαρτησίας των τυχαίων μεταβλητών, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο για
την εύρεση του μετασχηματισμού ICA. Σε αυτήν την προσέγγιση που είναι μια εναλλακτική
προσέγγιση στην εκτίμηση του προτύπου, ορίζουμε την ICA ενός τυχαίου διανύσματος x ως έναν
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αντιστρέψιμο μετασχηματισμό, όπου η μήτρα W ορίστηκε έτσι ώστε η αμοιβαία πληροφορία των
μετασχηματισμένων συνιστωσών si να ελαχιστοποιείται.
Είναι τώρα προφανές ότι το να βρούμε αντιστρέψιμο μετασχηματισμό W που ελαχιστοποιεί τις
αμοιβαίες πληροφορίες είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμο με την εύρεση των κατευθύνσεων στις
οποίες το negentropy μεγιστοποιείται. Ακριβέστερα, είναι κατά προσέγγιση ισοδύναμο με την
εύρεση 1-D υποδιαστημάτων έτσι ώστε οι προβολές σε εκείνα τα υποδιαστήματα να έχουν μέγιστο
negentropy. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ICA εκτίμηση από την ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας
πληροφορίας είναι ισοδύναμη με τη μεγιστοποίηση του αθροίσματος των μη γκαουσσιανοτήτων
των εκτιμήσεων, όταν οι εκτιμήσεις περιορίζονται για να είναι ασυσχέτιστες. Ο περιορισμός της μη
συσχέτισης δεν είναι στην πραγματικότητα απαραίτητος, αλλά απλοποιεί τους υπολογισμούς
αρκετά.

4.4 Εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας
4.4.1 Η πιθανότητα
Μια πολύ δημοφιλής προσέγγιση για τον υπολογισμό του ICA προτύπου είναι η εκτίμηση της
μέγιστης πιθανότητας, η οποία συνδέεται πολύ με την αρχή infomax. Εδώ συζητάμε αυτή την
προσέγγιση και δείχνουμε ότι είναι ουσιαστικά ισοδύναμη με την ελαχιστοποίηση των αμοιβαίων
πληροφοριών.
Είναι δυνατό να σχηματισθεί άμεσα η πιθανότητα στο χωρίς θόρυβο ICA πρότυπο [55], και
υπολογίζει έπειτα το πρότυπο με μια μέθοδο μέγιστης πιθανότητας. Συμβολίζοντας με W=(w1,…,
wn)T την μήτρα Α-1, η λογαριθμική-πιθανότητα λαμβάνει τη μορφή ([55])

όπου τα fi είναι οι συναρτήσεις πυκνότητας των si (που υποτίθεται ότι εδώ ήταν γνωστά), και τα
x(t), t=1,…,T είναι οι πραγματοποιήσεις του x. Ο όρος log |detW| στην πιθανότητα προέρχεται από
τον κλασικό κανόνα για (γραμμικώς) μετασχηματισμένες τυχαίες μεταβλητές και τις πυκνότητές
τους [50]. Γενικά, για οποιοδήποτε τυχαίο διάνυσμα x με πυκνότητα px και για οποιαδήποτε μήτρα
W, η πυκνότητα του y=Wx δίνεται από το px(Wx) |detW| .

4.4.2 Η αρχή Infomax
Μια άλλη σχετική συνάρτηση αντίθεσης προήλθε από μια επισκόπηση των νευρωνικών δικτύων
([28], [49]). Αυτό βασίστηκε στη μεγιστοποίηση της εντροπίας εξόδου (ή της ροής πληροφοριών)
ενός νευρωνικού δικτύου με μη γραμμικές εξόδους. Υποθέτουμε ότι το x είναι η είσοδος στο
νευρωνικό δίκτυο του οποίου οι έξοδοι είναι της μορφής φi(wiTx) όπου τα φi είναι μερικές μη
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γραμμικές βαθμωτές συναρτήσεις, και τα w i είναι τα διανύσματα βάρους των νευρώνων. Έπειτα
θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την εντροπία των εξόδων:

Εάν τα φi είναι καλώς επιλεγμένα, αυτό το πλαίσιο επιτρέπει επίσης την εκτίμηση του ICA
προτύπου. Πράγματι, διάφοροι συγγραφείς, απέδειξαν το εκπληκτικό αποτέλεσμα ότι η αρχή της
μεγιστοποίησης της εντροπίας δικτύων, ή «infomax», είναι ισοδύναμη με την εκτίμηση μέγιστης
πιθανότητας ([29], [51]). Αυτή η ισοδυναμία απαιτεί ότι τα μη γραμμικά φi που χρησιμοποιούνται
στο νευρικό δίκτυο επιλέγονται ως οι συναρτήσεις συσσωρευτικής κατανομής που αντιστοιχούν
στις πυκνότητες fi , δηλ., φ΄i (.) = fi (.) .

4.4.3 Σύνδεση με την αμοιβαία πληροφορία
Για να δούμε τη σύνδεση μεταξύ της πιθανότητας και της αμοιβαίας πληροφορίας, θεωρούμε
την προσδοκία της log-πιθανότητας:

Ουσιαστικά, εάν τα fi ήταν ίσα με τις πραγματικές κατανομές του wiTx, ο πρώτος όρος θα ήταν
ίσος με

.

Ουσιαστικά, στην πράξη η σύνδεση είναι ακόμα ισχυρότερη. Αυτό ισχύει επειδή στην πράξη δεν
ξέρουμε τις κατανομές των ανεξάρτητων συνιστωσών. Μια λογική προσέγγιση θα ήταν να
υπολογιστεί η πυκνότητα του wiTx ως τμήμα της ML μεθόδου εκτίμησης και να χρησιμοποιηθεί
αυτή ως προσέγγιση της πυκνότητας των si. Σε αυτή την περίπτωση, η μέγιστη πιθανότητα και η
αμοιβαία πληροφορία είναι, για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, ισοδύναμες.
Εντούτοις, υπάρχει μια μικρή διαφορά που μπορεί να είναι πολύ σημαντική στην πράξη. Το
πρόβλημα με την εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας είναι ότι οι πυκνότητες fi πρέπει να υπολογιστούν
σωστά. Δεν χρειάζονται να υπολογιστούν με οποιαδήποτε μεγάλη ακρίβεια: στην πραγματικότητα
είναι αρκετό να υπολογιστεί εάν είναι υπό- ή υπέρ-γκαουσσιανές ([30], [48], [53]). Σε αυτές τις
περιπτώσεις, στην πραγματικότητα, έχουμε αρκετή προγενέστερη γνώση σχετικά με τις
ανεξάρτητες συνιστώσες και δε χρειάζεται να υπολογίσουμε τη φύση τους από τα δεδομένα. Εν
πάση περιπτώσει, εάν η πληροφορία στη φύση των ανεξάρτητων συνιστωσών δεν είναι σωστή, η
ML εκτίμηση θα δώσει εντελώς λανθασμένα αποτελέσματα. Κάποια προσοχή πρέπει να ληφθεί με
την ML εκτίμηση, επομένως. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας λογικά μέτρα μη γκαουσσιανότητας,
αυτό το πρόβλημα δεν προκύπτει συνήθως.
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4.5 ICA και αναζήτηση προβολής
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πώς η προσέγγισή μας στην ICA καθιστά σαφή τη σύνδεση
μεταξύ ICA και αναζήτησης προβολής. Η αναζήτηση προβολής ([34], [35], [37], [46]) είναι μια
τεχνική που αναπτύσσεται στη στατιστική για την εύρεση των «ενδιαφερουσών» προβολών των
πολυδιάστατων δεδομένων. Τέτοιες προβολές μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για τη βέλτιστη
απεικόνιση των δεδομένων, και για τέτοιους σκοπούς όπως η εκτίμηση πυκνότητας και η
απόκλιση. Στη βασική αναζήτηση προβολής (1-D), προσπαθούμε να βρούμε κατευθύνσεις έτσι
ώστε οι προβολές των στοιχείων σε εκείνες τις κατευθύνσεις να έχουν ενδιαφέρουσες κατανομές,
δηλαδή να επιδείξουν κάποια δομή. Έχει υποστηριχτεί ([37], [46]) ότι η γκαουσσιανή κατανομή
είναι η λιγότερο ενδιαφέρουσα, και ότι οι πιο ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις είναι εκείνες που
παρουσιάζουν λιγότερο γκαουσσιανή κατανομή.
Αυτό είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε για να υπολογίσουμε το ICA πρότυπο. Η χρησιμότητα
της εύρεσης τέτοιων προβολών μπορεί να φανεί στο παρακάτω σχήμα, όπου η προβολή στην
κατεύθυνση αναζήτησης προβολής, που είναι οριζόντια, παρουσιάζει σαφώς συγκεντρωμένη δομή
των δεδομένων. Η προβολή στην πρώτη κύρια συνιστώσα (κάθετη), αφετέρου, αποτυγχάνει να
παρουσιάσει αυτήν την δομή.

Σχήμα 4.2 : Μια απεικόνιση της αναζήτησης προβολής και των
«ενδιαφερουσών» μη γκαουσσιανών προβολών.
Κατά συνέπεια, στη γενική διατύπωση, η ICA μπορεί να θεωρηθεί παραλλαγή της αναζήτησης
προβολής. Όλα τα μέτρα μη γκαουσσιανότητας και οι αντίστοιχοι ICA αλγόριθμοι που
παρουσιάστηκαν εδώ θα μπορούσαν να ονομαστούν «δείκτες» και αλγόριθμοι αναζήτησης
προβολής. Ειδικότερα, η αναζήτηση προβολής μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση
όπου υπάρχουν λιγότερες ανεξάρτητες συνιστώσες si από τις αρχικές μεταβλητές xi. Υποθέτοντας
ότι εκείνες οι διαστάσεις του διαστήματος που δεν εκτείνονται από τις ανεξάρτητες συνιστώσες
γεμίζουν από γκαουσσιανό θόρυβο, βλέπουμε ότι υπολογίζοντας τις μη γκαουσσιανές κατευθύνσεις
αναζήτησης προβολής, υπολογίζουμε αποτελεσματικά τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Όταν όλες οι
μη γκαουσσιανές κατευθύνσεις βρεθούν, όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες έχουν υπολογιστεί. Μια
τέτοια διαδικασία μπορεί να ερμηνευθεί ως υβρίδιο της αναζήτησης προβολής και της ICA.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στη διατύπωση της αναζήτησης προβολής, δε γίνεται κάποιο
μοντέλο δεδομένων ή κάποια υπόθεση για τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Εάν το ICA πρότυπο
κρατά, βελτιστοποιώντας τα ICA μέτρα μη γκαουσσιανότητας παράγονται ανεξάρτητες
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συνιστώσες. Εάν το πρότυπο δεν κρατά, τότε αυτό που παίρνουμε είναι οι κατευθύνσεις
αναζήτησης προβολής.

4.6 Συνελικτική μίξη και ο αλγόριθμος των Nguyen
Thi και Jutten
Έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι σε δονούμενες δομές όπως είναι για παράδειγμα οι
περιστρεφόμενες μηχανές, το συνελικτικό πρότυπο μιγμάτων είναι πιο κατάλληλο και δίνεται από
τον τύπο

όπου το Α είναι τώρα μια μήτρα των FIR-φίλτρων Aji και οι πηγές και τα μίγματα θεωρούνται
πάλι πραγματικών-τιμών τυχαίες μεταβλητές. Ένας πρόσθετος όρος θορύβου μπορεί εύκολα να
περιληφθεί στο μοντέλο. Ο στόχος είναι να βρεθεί η μήτρα των FIR-φίλτρων που από κοινού
απομιγνύει τις μετρήσεις και εξισώνει τις πηγές. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και στο πεδίο
του χρόνου ([60], [61]) και στο πεδίο της συχνότητας ([58], [59]). Οι μέθοδοι πεδίου συχνότητας
χρησιμοποιούν συχνά το γεγονός ότι ένα συνελικτικό μίγμα αντιστοιχεί σε ένα στιγμιαίο μίγμα σε
κάθε (αρκετά στενή) ζώνη συχνότητας.
Ένα παράδειγμα της προσέγγισης στο πεδίο του χρόνου της συνελικτικής απόμιξης είναι ο
αλγόριθμος των Nguyen Thi και Jutten [60]. Σε αυτόν τον αλγόριθμο, ένα συνελικτικό μίγμα δύο
πηγών s1,s2 μετρημένο με δύο αισθητήρες x1,x2 (επίσης καλούμενο ως 2×2 συνελικτικό μίγμα)
διαμορφώνεται στο Z-πεδίο από τις σχέσεις

όπου τα φίλτρα Aji(z) είναι γραμμικά και αιτιατά FIR φίλτρα τάξης Μ:

⋅
Το μοντέλο απλοποιείται με την υπόθεση ότι κάθε αισθητήρας είναι κοντινός σε μια πηγή, η
οποία οδηγεί σε φίλτρα με A11(z)=A22(z) =1. Ο στόχος είναι τώρα να υπολογιστεί η αντίστροφη
μήτρα φίλτρων
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τέτοια ώστε

Σημειώνουμε ότι η λύση μπορεί να καθοριστεί τυφλά μόνο μέχρι μια παραλλαγή και ένα
φιλτράρισμα, δηλαδή μια μήτρα Β(z) που οδηγεί σε μια παράγωγη μήτρα Β(z)A(z) με μηδενικά και
FIR φίλτρα Hii αντιμετατιθέμενη σε σχέση με την ανωτέρω μήτρα που χωρίζει επίσης τις πηγές,
όταν οποιοδήποτε υπόλοιπο FIR φίλτρο Hii επαρκεί. Η αντίστροφη μήτρα προς προσδιορισμό
αποτελείται από FIR φίλτρα μόνο και ο αλγόριθμος εκτελεί μια προσαρμοστική ακύρωση των
υψηλής-τάξης διαγώνιων-στατιστικών, π.χ. με την εύρεση των μηδενικών του

με τον ενημερωτικό κανόνα

όπου cij(t,k) είναι ο κατ' εκτίμηση συντελεστής απόμιξης φίλτρων στην κρούση k και το χρόνο t
(χρησιμοποιώντας μια επαναλαμβανόμενης απόμιξης αρχιτεκτονική [60]) και μ είναι το (θετικό)
μέγεθος βημάτων.

- 43 -

Κεφάλαιο 5
Προεπεξεργασία των σημάτων
5.1 Κεντροθέτηση
Η πιο βασική και απαραίτητη προεπεξεργασία είναι να κεντροθετηθεί το x, δηλ. να αφαιρεθεί το
μέσο διάνυσμά του m=Ε{x} ώστε να γίνει το x μια μεταβλητή μηδενικού-μέσου όρου. Αυτό
υπονοεί ότι το s είναι μηδενικού-μέσου όρου επίσης, όπως μπορεί να δειχθεί από τις παραπάνω
εξισώσεις.
Αυτή η προεπεξεργασία γίνεται απλώς για να απλοποιήσει τον ICA αλγόριθμο. Δεν σημαίνει ότι
ο μέσος όρος δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί. Μετά τον υπολογισμό της μήτρας μίξης Α με τα
κεντροθετημένα δεδομένα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκτίμηση με την προσθήκη του
μέσου διανύσματος του s πίσω στις κεντροθετημένες εκτιμήσεις του. Το μέσο διάνυσμα του s
δίνεται από τον όρο A-1m, όπου το m είναι ο μέσος όρος που αφαιρέθηκε στην προεπεξεργασία.

5.2 Λεύκανση
Μια άλλη χρήσιμη στρατηγική προεπεξεργασίας στην ICA είναι να λευκάνουμε αρχικά τις
παρατηρούμενες μεταβλητές. Αυτό σημαίνει ότι πριν την εφαρμογή του ICA αλγορίθμου (και μετά
την κεντροθέτηση), μετασχηματίζουμε το παρατηρούμενο διάνυσμα x γραμμικά έτσι ώστε
λαμβάνουμε ένα νέο διάνυσμα

που είναι λευκό, δηλ. οι συνιστώσες του είναι ασυσχέτιστες και

οι διασπορές τους μοναδιαίες. Με άλλα λόγια, η μήτρα συνδιασποράς του
μοναδιαία μήτρα:

είναι ίση με τη

Ο μετασχηματισμός λεύκανσης είναι πάντα δυνατός. Μια δημοφιλής μέθοδος λεύκανσης είναι
να χρησιμοποιηθεί η αποσύνθεση ιδιοτιμών (EVD) της μήτρας συνδιασποράς E{xxT}=EDET, όπου
το Ε είναι η ορθογώνια μήτρα ιδιοδιανυσμάτων του E{xxT} και το D είναι η διαγώνια μήτρα
ιδιοτιμών του, D=diag(d1,…, dn). Σημειώστε ότι το E{xxT} μπορεί να υπολογιστεί με έναν
τυποποιημένο τρόπο από το διαθέσιμο δείγμα x(1),…, x(Τ). Η λεύκανση μπορεί τώρα να γίνει από
τη σχέση
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όπου η μήτρα D-1/2 υπολογίζεται από μια απλή συνάρτηση ως D-1/2 =diag (d1-1/2,…, dn-1/2). Είναι
εύκολο να ελέγξουμε τώρα ότι ισχύει

.

Η λεύκανση μετασχηματίζει τη μήτρα μίξης σε μια νέα,

. Έχουμε ακόμα ότι

Η χρησιμότητα της λεύκανσης οφείλεται στο γεγονός ότι η νέα μήτρα μίξης
Αυτό μπορεί να δειχθεί από τον τύπο

είναι ορθογώνια.

Εδώ βλέπουμε ότι η λεύκανση μειώνει τον αριθμό των παραμέτρων που υπολογίζονται. Αντί να
πρέπει να υπολογιστούν οι n2 παράμετροι που είναι τα στοιχεία της αρχικής μήτρας Α, πρέπει μόνο
να υπολογίσουμε τη νέα, ορθογώνια μήτρα μίξης
. Μια ορθογώνια μήτρα περιέχει n(n-1)/2
βαθμούς ελευθερίας. Παραδείγματος χάριν, σε δύο διαστάσεις, ένας ορθογώνιος μετασχηματισμός
καθορίζεται από μια και μόνο παράμετρο γωνίας. Σε μεγαλύτερες διαστάσεις, μια ορθογώνια μήτρα
περιέχει μόνο περίπου το μισό από τον αριθμό των παραμέτρων από μια αυθαίρετη μήτρα. Κατά
συνέπεια κάποιος μπορεί να πει ότι η λεύκανση λύνει το μισό από το πρόβλημα ICA. Επειδή η
λεύκανση είναι μια πολύ απλή και τυποποιημένη διαδικασία, πολύ απλούστερη από οποιουσδήποτε
ICA αλγορίθμους, είναι μια καλή ιδέα να μειωθεί η πολυπλοκότητα του προβλήματος με αυτόν τον
τρόπο.
Μπορεί επίσης να είναι αρκετά χρήσιμο να μειώσουμε τη διάσταση των δεδομένων την ίδια
στιγμή που κάνουμε τη λεύκανση. Κατόπιν εξετάζουμε τις ιδιοτιμές dj του Ε{xxT} και
απορρίπτουμε εκείνες που είναι πάρα πολύ μικρές, όπως γίνεται συχνά στη στατιστική τεχνική
ανάλυσης κύριων συνιστωσών. Αυτό έχει συχνά την επίδραση της μείωσης του θορύβου. Μια
γραφική απεικόνιση της επίδρασης της λεύκανσης μπορεί να δειχθεί στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 5.1: Η κοινή κατανομή των λευκών μιγμάτων
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5.3 Περαιτέρω προεπεξεργασία
Η επιτυχία της ICA για ένα δεδομένο σύνολο στοιχείων μπορεί να εξαρτάται αποφασιστικά από
την εκτέλεση μερικών εφαρμογών-εξαρτημένων βημάτων προεπεξεργασίας. Παραδείγματος χάριν,
εάν τα δεδομένα αποτελούνται από σήματα χρόνου, κάποιο ζωνοδιαβατό φιλτράρισμα μπορεί να
είναι πολύ χρήσιμο. Σημειώστε ότι εάν φιλτράρουμε γραμμικά τα παρατηρούμενα σήματα xi(t) για
να λάβουμε νέα σήματα, έστω xi*(t), το ICA πρότυπο ισχύει ακόμα για το xi*(t), με την ίδια μήτρα
μίξης. Αυτό μπορεί να δειχθεί ως εξής. Συμβολίζουμε με X τη μήτρα που περιέχει τις παρατηρήσεις
x(1),…,x(Τ) ως στήλες του, και ομοίως για το S. Τότε το ICA πρότυπο μπορεί να εκφραστεί ως:
X=AS
Τώρα, το χρονικό φιλτράρισμα του Χ αντιστοιχεί στον πολλαπλασιασμό του Χ από δεξιά με μια
μήτρα, που την καλούμε Μ. Αυτό δίνει
X*=XM=ASM=AS*,
το οποίο δείχνει ότι το ICA πρότυπο παραμένει ακόμα έγκυρο.
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Κεφάλαιο 6
Αλγόριθμοι και διαδικασίες εξαγωγής
αποτελεσμάτων
6.1 Ο αλγόριθμος FastICA
Παραπάνω παρουσιάσαμε διάφορες μεθόδους για την ICA εκτίμηση. Στην πράξη χρειαζόμαστε
να ορίσουμε μια συνάρτηση αντίθεσης και έναν αλγόριθμο που θα μεγιστοποιεί αυτή τη
συνάρτηση. Σε αυτό το κεφάλαιο εισάγουμε έναν πολύ αποδοτικό αλγόριθμο για το σκοπό αυτό.
Θεωρούμε ότι τα μεμειγμένα δεδομένα υπόκεινται αρχικά σε προεπεξεργασία, δηλαδή
κεντροθέτηση και λεύκανση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

6.2 Ο αλγόριθμος για μια μονάδα
Αρχικά, θα παρουσιάσουμε την μιας-μονάδας έκδοση του FastICA. Με τον όρο «μονάδα»
αναφερόμαστε σε μια υπολογιστική μονάδα, ουσιαστικά σε έναν τεχνητό νευρώνα, που έχει ένα
διάνυσμα βάρους w, το οποίο ο νευρώνας είναι σε θέση να ενημερώσει με έναν κανόνα εκμάθησης.
Ο κανόνας εκμάθησης FastICA βρίσκει μια κατεύθυνση, δηλ. ένα μοναδιαίο διάνυσμα w τέτοιο
ώστε η προβολή wTx να μεγιστοποιεί την μη γκαουσσιανότητα. Η μη γκαουσσιανότητα μετράται
εδώ από την προσέγγιση του negentropy J(y)∝[E{G(y)}− E{G(v)}]2 , όπου y=wTx.
Επαναλαμβάνουμε ότι η διασπορά του wTx πρέπει να περιοριστεί στη μονάδα, κάτι που για τα
λευκά στοιχεία είναι ισοδύναμο με τον περιορισμό της νόρμας του w στη μονάδα.
Το FastICA είναι βασισμένο σε ένα σχέδιο επανάληψης σταθερών σημείων για την εύρεση ενός
μεγίστου της μη γκαουσσιανότητας του wTx, όπως μετράται από την παραπάνω σχέση ([40], [45]).
Μπορεί να βρεθεί επίσης ως προσεγγιστική επανάληψη Newton ([45]). Συμβολίζουμε με g την
παράγωγο της μη τετραγωνικής συνάρτησης G που χρησιμοποιείται στην προσέγγιση του
negentropy και επομένως οι παράγωγοι είναι:

όπου 1≤α1≤2 είναι κάποια κατάλληλη σταθερά, συχνά παρμένη ως α1=1. Η βασική μορφή του
αλγορίθμου FastICA είναι η ακόλουθη:
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1. Επιλέγουμε ένα αρχικό (π.χ. τυχαίο) διάνυσμα βάρους w
2. Έστω w+=E{xg(wTx)}− E{g΄(wTx)}w
3. Έστω w= w+ / ||w+||
4. Εάν δεν έχουμε σύγκλιση, πηγαίνουμε πίσω στο βήμα 2.
Σημειώνουμε ότι σύγκλιση σημαίνει ότι παλαιές και νέες τιμές του σημείου w στην ίδια
κατεύθυνση, δηλ. το εσωτερικό γινόμενό τους είναι (σχεδόν) ίσο με 1. Δεν είναι απαραίτητο ότι το
διάνυσμα συγκλίνει σε ένα ενιαίο σημείο, δεδομένου ότι το w και το −w καθορίζουν την ίδια
κατεύθυνση. Αυτό ισχύει επειδή οι ανεξάρτητες συνιστώσες μπορούν να καθοριστούν μόνο μέχρι
ένα πολλαπλάσιο σημείο. Σημειώνουμε επίσης ότι εδώ υποτίθεται ότι τα δεδομένα είναι
προλευκασμένα.
Επομένως, η διαδικασία του FastICA είναι η ακόλουθη. Πρώτα σημειώνουμε ότι τα μέγιστα της
προσέγγισης του negentropy του wTx λαμβάνονται σε ορισμένα βέλτιστα του E{G(wTx)}. Σύμφωνα
με τις συνθήκες kuhn-Tucker ([47]), τα βέλτιστα του E{G(wTx)} κάτω από τον περιορισμό
E{(wTx)2} = ||w||2 =1 λαμβάνονται στα σημεία όπου

Προσπαθούμε να λύσουμε αυτήν την εξίσωση με τη μέθοδο Newton. Συμβολίζοντας τη
συνάρτηση στην αριστερή πλευρά της παραπάνω εξίσωσης με F, λαμβάνουμε τη Jacobian μήτρα
της JF(w) ως

Για να απλοποιήσουμε την αντιστροφή αυτής της μήτρας, αποφασίζουμε να προσεγγίσουμε τον
πρώτο όρο της εξίσωσης. Δεδομένου ότι τα δεδομένα είναι σφαιρικά, μια λογική προσέγγιση
φαίνεται να είναι E{xxTg'(wTx)}≈ E{xxT}E{g'(wTx)}=E{g'(wTx)}I . Κατά συνέπεια η μήτρα
Jacobian γίνεται διαγώνια, και μπορεί εύκολα να αντιστραφεί. Κατά συνέπεια λαμβάνουμε την
ακόλουθη προσεγγιστική επανάληψη Newton:

Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω με τον πολλαπλασιασμό και των δύο
πλευρών της παραπάνω εξίσωσης με β-E{g'(wTx)}. Αυτό δίνει, μετά από αλγεβρική απλοποίηση,
την επανάληψη FastICA.

6.3 Ο αλγόριθμος για αρκετές μονάδες
Ο αλγόριθμος μιας-μονάδας της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζει ακριβώς μία από τις
ανεξάρτητες συνιστώσες, ή μια κατεύθυνση αναζήτησης προβολής. Για να υπολογίσουμε διάφορες
ανεξάρτητες συνιστώσες, πρέπει να τρέξουμε τον αλγόριθμο FastICA μιας-μονάδας
χρησιμοποιώντας αρκετές μονάδες (π.χ. νευρώνες) με διανύσματα βάρους w1,…,wn.
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Για να αποτρέψουμε τα διαφορετικά διανύσματα από τη σύγκλιση στα ίδια μέγιστα πρέπει να
αποσυνδέσουμε τις εξόδους w1Tx,…,wnTx μετά από κάθε επανάληψη. Παρουσιάζουμε εδώ τρεις
μεθόδους για να το πετύχουμε αυτό.
Ένας απλός τρόπος αποσυσχέτισης είναι ένα σχέδιο αντιπληθωρισμού βασισμένο σε μια
ομοιάζουσα στην Gram-Schmidt αποσυσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζουμε τις ανεξάρτητες
συνιστώσες μία προς μία. Όταν έχουμε υπολογίσει p ανεξάρτητες συνιστώσες, ή p διανύσματα
w1,…,wp, τρέχουμε τον αλγόριθμο σταθερών σημείων μιας-μονάδας για wp+1 , και μετά από κάθε
βήμα επανάληψης αφαιρούμε από τα wp+1 τις «προβολές» wTp+1 wjwj, j=1,…,p των προηγουμένως
εκτιμημένων διανυσμάτων p, και έπειτα κανονικοποιούμε τα wp+1 :

Σε ορισμένες εφαρμογές, εντούτοις, μπορεί να επιδιώκουμε να χρησιμοποιήσουμε μια
συμμετρική αποσυσχέτιση, στην οποία κανένα διάνυσμα δεν είναι «προνομιούχο» έναντι των
άλλων [44]. Αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί, π.χ., με την κλασσική μέθοδο που περιλαμβάνει τις
τετραγωνικές ρίζες μητρών,
T -1/2

Έστω w=(ww )

w

όπου το W είναι η μήτρα (w1,…, wn)T των διανυσμάτων, και η αντίστροφη τετραγωνική ρίζα
(wwT)-1/2 λαμβάνεται από την αποσυσχέτιση των ιδιοτιμών των wwT=FDFT ως (wwT)-1/2=FD-1/2FT.
Μια απλούστερη εναλλακτική λύση είναι ο ακόλουθος επαναληπτικός αλγόριθμος [40],

Επαναλαμβάνουμε το 2 μέχρι την σύγκλιση.

6.4 Αλγόριθμος και μέγιστη πιθανότητα
Τέλος, δίνουμε μια έκδοση FastICA που παρουσιάζει ρητά τη σύνδεση με τον γνωστό
αλγόριθμο infomax ή μέγιστης πιθανότητας ([28], [30], [52]). Εάν εκφράζουμε τον FastICA
χρησιμοποιώντας τον τύπο w+ =w− [E{xg(wTx)}− βw]/[E{g'(wTx)}− β] και τον γράψουμε σε
μορφή μητρών ([68]), βλέπουμε ότι ο FastICA λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:
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Όπου y=Wx, βi = - E{ yi g(yi )} και ai = -1 / (βi - E{g’(yi )}) . Η μήτρα W πρέπει να
ορθογωνιοποιείται μετά από κάθε βήμα. Σε αυτή την έκδοση μητρών, το W ορθογωνιοποιείται
συμμετρικά. Η ανωτέρω έκδοση του FastICA θα μπορούσε να συγκριθεί με τη στοχαστική μέθοδο
κλίσης για τη μεγιστοποίηση της πιθανότητας ([28], [30], [52]),

όπου μ είναι το ποσοστό εκμάθησης, όχι απαραιτήτως σταθερό στο χρόνο. Εδώ, g είναι μια
συνάρτηση της σ.π.π των ανεξάρτητων συνιστωσών: g= fi' /fi όπου το fi είναι η σ.π.π μιας
ανεξάρτητης συνιστώσας.
Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο FastICA μπορεί να θεωρηθεί ως αλγόριθμος σταθερών
σημείων για την εκτίμηση της μέγιστης πιθανότητας του ICA μοντέλου δεδομένων [41]. Επίσης, η
ταχύτητα σύγκλισης βελτιστοποιείται από την επιλογή των μητρών diag (αi) και diag (βi). Ένα άλλο
πλεονέκτημα του FastICA είναι ότι μπορεί να υπολογίσει και τις υπό- και τις υπέρ-γκαουσσιανές
ανεξάρτητες συνιστώσες, κάτι που είναι σε αντίθεση με τους συνηθισμένους ML αλγορίθμους, οι
οποίοι εργάζονται μόνο για μια δεδομένη κατηγορία κατανομών.

6.5 Ιδιότητες
Ο FastICA αλγόριθμος και οι ελλοχεύουσες συναρτήσεις αντίθεσης έχουν διάφορες επιθυμητές
ιδιότητες συγκρινόμενες με τις υπάρχουσες μεθόδους για ICA.
1. Η σύγκλιση είναι κυβική (ή τουλάχιστον τετραγωνική), στις περιπτώσεις του ICA προτύπου
δεδομένων [40]. Αυτό είναι σε αντίθεση με τους συνηθισμένους ICA αλγορίθμους
βασισμένους στις (στοχαστικές) μεθόδους καθόδου κλίσης, όπου η σύγκλιση είναι μόνο
γραμμική. Αυτό σημαίνει μια πολύ γρήγορη σύγκλιση, όπως έχει επιβεβαιωθεί από τις
προσομοιώσεις και τα πειράματα στα πραγματικά δεδομένα [56].
2. Αντίθετα με τους βασισμένους στην κλίση αλγόριθμους, δεν υπάρχουν παράμετροι μεγέθους
βημάτων για να επιλεχθούν. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος είναι εύχρηστος.
3. Ο αλγόριθμος βρίσκει απευθείας τις ανεξάρτητες συνιστώσες (σχεδόν) οποιασδήποτε μη
γκαουσσιανής κατανομής χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μη γραμμικότητα g. Αυτό είναι σε
αντίθεση με πολλούς αλγορίθμους, όπου κάποια εκτίμηση της συνάρτησης κατανομής
πιθανότητας πρέπει να είναι πρώτα διαθέσιμη, και η μη γραμμικότητα πρέπει να επιλεχτεί
αναλόγως.
4. Η απόδοση της μεθόδου μπορεί να βελτιστοποιηθεί με την επιλογή μιας κατάλληλης μη
γραμμικότητας g. Ειδικότερα, κάποιος μπορεί να λάβει αλγορίθμους που είναι σθεναροί ή/και
της ελάχιστης διασποράς. Στην πραγματικότητα, οι δύο μη γραμμικότητες g1(u) = tanh(a1u)
και g2(u)=uexp(-u2 /2) έχουν μερικές βέλτιστες ιδιότητες [40].
5. Οι ανεξάρτητες συνιστώσες μπορούν να υπολογιστούν μία προς μία, το οποίο είναι κατά
προσέγγιση ισοδύναμο με το να κάνουμε αναζήτηση προβολής. Αυτή η τεχνική είναι χρήσιμη
στη διερευνητική ανάλυση στοιχείων και μειώνει τον υπολογιστικό φόρτο της μεθόδου σε
περιπτώσεις όπου μόνο μερικές από τις ανεξάρτητες συνιστώσες πρέπει να υπολογιστούν.
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6. Το FastICA έχει τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματα των νευρωνικών αλγορίθμων. Είναι
παράλληλο, κατανεμημένο, υπολογιστικά απλό, και απαιτεί λίγο χώρο μνήμης. Οι
στοχαστικές μέθοδοι κλίσης φαίνονται να είναι προτιμητέες μόνο εάν απαιτείται γρήγορη
προσαρμοστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
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Κεφάλαιο 7
Χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή
7.1 Ο πυρήνας Cortex-M3
Η οικογένεια επεξεργαστών STM 32 είναι βασισμένη στον πυρήνα ARM Cortex-M3, ο οποίος
αναπτύχθηκε ειδικά για να εξυπηρετήσει εφαρμογές με ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία
απαιτούν ένα συνδυασμό κάποιων –μερικώς αντικρουόμενων- χαρακτηριστικών: υψηλή απόδοση,
χαμηλό κόστος λειτουργίας, και βέβαια, χαμηλή κατανάλωση. Όπως θα γίνει αντιληπτό παρακάτω,
οι διαδικασίες επιταχύνονται αρκετά σε σχέση με παλαιότερες αρχιτεκτονικές ARM. Εν αντιθέσει,
δηλαδή, με τον πυρήνα ARM7, ο οποίος χρησιμοποιείτο τα τελευταία χρόνια, ο πυρήνας Cortex
έχει πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας, κάνοντας έτσι δυνατή την παράλληλη εκτέλεση
λειτουργιών, κάτι που όπως είναι φυσικό, αυξάνει κατά πολύ τη συνολική απόδοση του
συστήματος.
Όσον αφορά στον πυρήνα Cortex-M3, αυτός είναι ο λόγος που είναι εφικτή η υψηλή απόδοση,
λόγω κυρίως της αρχιτεκτονικής Harvard στην οποία στηρίζεται. Η αρχιτεκτονική αυτή ουσιαστικά
επιτρέπει το διαχωρισμό της μνήμης των εντολών από τη μνήμη δεδομένων, καθιστώντας δυνατή
την ανεξάρτητη και παράλληλη πρόσβαση στις δύο αυτές μνήμες μέσω διαφορετικών διαύλων
επικοινωνίας.
Αναλύοντας περαιτέρω την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή βλέπουμε ότι ο πυρήνας Cortex
είναι συνδεδεμένος απευθείας με τη μνήμη Flash (εκεί όπου αποθηκεύονται οι εντολές) μέσω του
Διαύλου των Εντολών (Instruction bus). Εδώ γίνεται το prefetching των εντολών, το οποίο είναι μία
διαδικασία που επιταχύνει τη λειτουργία του συστήματος. Ταυτόχρονα ο επεξεργαστής είναι
συνδεδεμένος με το υπόλοιπο σύστημα μέσω του Διαύλου των Δεδομένων (Data bus), ο οποίος
συνδέεται στο Δίαυλο Υψηλής Ταχύτητας (Advanced High Speed Bus - AHSB). Τα περιφερειακά
εξυπηρετούνται από δύο αφιερωμένους σε αυτά διαύλους που ονομάζονται Προηγμένοι Δίαυλοι
Περιφερειακών (Advanced Peripheral Bus - APB), που συνδέονται και αυτοί στο Δίκτυο των
Δίαυλων (Bus Matrix). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δύο δίαυλοι επικοινωνίας που εξυπηρετούν τα
περιφερειακά (APB1 και APB2) είναι ανενεργοί μετά από κάθε reset που γίνεται στο σύστημα και
έτσι για τη χρήση ενός περιφερειακού πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί το ρολόι του. Επίσης οι
APB1 και APB2 διαφέρουν στη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας, αφού ο πρώτος δίαυλος μπορεί να
λειτουργήσει με συχνότητα τριάντα έξι (36) MHz, ενώ ο δεύτερος μπορεί να φθάσει σε συχνότητα
εβδομήντα δύο (72) MHz. Όσον αφορά στη συχνότητα λειτουργίας του δικτύου διαύλων υψηλής
ταχύτητας (AHB), αυτή ακολουθεί συνήθως τη συχνότητα του πυρήνα Cortex εκτός από
περιπτώσεις όπου προγραμματίζεται να λειτουργεί σε χαμηλότερες συχνότητες ώστε να
εξοικονομείται ενέργεια. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αν ζητηθεί πρόσβαση εύρους δεκαέξι
(16) ή οχτώ (8) bits σε έναν επεξεργαστή του APB, τότε αυτή η πρόσβαση μετατρέπεται αυτόματα
σε 32-bit επαναλαμβάνοντας τη ζητούμενη πληροφορία τόσες φορές ώστε το μέγεθος των
μεταφερόμενων δεδομένων να είναι τριάντα δύο (32) bits.
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Συνεχίζοντας, πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη του Διαύλου του Συστήματος (system bus) που
συνδέει τον πυρήνα Cortex και τον ελεγκτή DMA με το Δίκτυο των Διαύλων (Bus Matrix). Το Bus
Matrix, είναι υπεύθυνο για την ανάθεση του ελέγχου των διαύλων σε μία από τις δύο
προαναφερθείσες συσκευές. Η ανάθεση αυτή γίνεται κυκλικά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μίας
συσκευής για χρησιμοποίηση των διαθέσιμων διαύλων. Αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω,
παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί:

Σχήμα 7.1: Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή Cortex-M3.
Όπως γράφηκε και παραπάνω, ο πυρήνας Cortex συνδέεται απευθείας στην εσωτερική μνήμη
Flash μέσω του Διαύλου των Εντολών (Instruction Bus). Ο δίαυλος αυτός έχει συχνότητα ίδια με τη
συχνότητα της CPU, δηλαδή φθάνει μέχρι και τα 72MHz. Σε αυτή τη συχνότητα κάθε ενάμισι (1,5)
περίπου νάνο-δευτερόλεπτο, ζητούνται δεδομένα από τη μνήμη, κάτι που δε θα έπρεπε να γίνεται
διότι ο χρόνος προσπέλασης αυτού του τύπου μνήμης είναι πολύ μεγαλύτερος. (περίπου 35 νάνοδευτερόλεπτα) Το γεγονός αυτό αποτελεί τροχοπέδη στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης
του συστήματος. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η CPU στην
υψηλότερη ταχύτητα, δίνεται μέσω μίας μεθόδου που ονομάζεται prefetching. Η μέθοδος αυτή
προϋποθέτει την ύπαρξη της μονάδας Prefetch στη μνήμη Flash, η οποία ουσιαστικά αποτελείται
από δύο καταχωρητές εύρους εξήντα-τεσσάρων (64) bit. Οι δύο αυτοί καταχωρητές διαβάζουν από
τη μνήμη εξήντα τέσσερα (64) bits τη φορά και δίνουν, όποτε τους ζητηθεί, την 16-bit ή 32-bit
εντολή στη CPU για εκτέλεση. Έτσι εκμεταλλευόμενη το σετ εντολών Thumb2, που περιγράφεται
παρακάτω, και τον χρόνο που χρειάζεται η εκτέλεση των εντολών, η τεχνική αυτή με τους δύο 64bit καταχωρητές συμβάλει στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος.

7.2 Διαχείριση μνήμης
Όσον αφορά στη διαχείριση της μνήμης, ο επεξεργαστής Cortex-M3, παρά την ύπαρξη
διαφορετικών και ανεξάρτητων διαύλων, χρησιμοποιεί ένα γραμμικό μοντέλο μνήμης, μεγέθους
τεσσάρων (4) GigaBytes. Μέσα σε αυτά τα GBytes, προσδιορίζονται οι περιοχές μνήμης όπου
γράφεται ο κώδικας, η περιοχή της μνήμης SRAM , οι θέσεις μνήμης που αφορούν στις
περιφερειακές συσκευές, καθώς και οι καταχωρητές του συστήματος. Η κωδικοποίηση των Bytes
είναι σε μορφή Little Endian, δηλαδή το σημαντικότερο bit μίας λέξης βρίσκεται στην αριστερή
πλευρά της. Στην παρακάτω εικόνα δίδεται αυτός ο χάρτης μνήμης:
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Σχήμα 7.2: Ο χάρτης μνήμης του επεξεργαστή Cortex-M3.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο GByte της μνήμης περιλαμβάνονται δύο ξεχωριστές περιοχές: η
περιοχή για τον κώδικα και η περιοχή SRAM. Ο χώρος που καταλαμβάνουν οι δύο αυτές περιοχές
είναι ίδιος, όπως άλλωστε φαίνεται και στη σχετική εικόνα. Τα επόμενα πεντακόσια (500) ΜBytes
μνήμης είναι αφιερωμένα στα διαθέσιμα περιφερειακά που βρίσκονται πάνω στο chip. Στη
συνέχεια, τα επόμενα δύο (2) GBytes διατίθενται στην εξωτερική SRAM και στα περιφερειακά.
Τέλος, τα τελευταία πεντακόσια (500) ΜBytes μνήμης είναι αφιερωμένα στα εσωτερικά
περιφερειακά του πυρήνα Cortex. Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα συστήματα που είναι
βασισμένα στον Cortex έχουν συγκεκριμένες διευθύνσεις για τους καταχωρητές τους, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα εύκολης μετάβασης από έναν Cortex επεξεργαστή σε άλλον.
Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από την κύρια μνήμη Flash, η διαδικασία που εκτελείται
κατά την εκκίνηση του συστήματος που έχει ως αποτέλεσμα τη φόρτωση των απαραίτητων
διαδικασιών ώστε να λειτουργεί το STM32 σε κανονική λειτουργία, μπορεί να εκκινήσει είτε από
τη μνήμη του συστήματος είτε από την ενσωματωμένη SRAM. Η διαδικασία που περιγράφηκε
παραπάνω είναι πιο γνωστή με τον αγγλικό όρο booting. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του
επεξεργαστή Cortex που αφορά στη διαχείριση της μνήμης του, είναι η δυνατότητα που έχει να
προσπελαύνει τη μνήμη με μη-ευθύγραμμο τρόπο (unaligned memory access). Οι παλιότεροι ARM
επεξεργαστές είχαν το χαρακτηριστικό ότι η εγγραφή και η ανάγνωση προς και από την μνήμη
γινόταν με κομμάτια μήκους μίας λέξης (word) δηλαδή τριάντα-δύο (32) bits ή με κομμάτια
μήκους μισής λέξης (half-word) δηλαδή δεκαέξι (16) bits. Επίσης, τα δεδομένα εγγράφονταν σε
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θέσεις μνήμης με διεύθυνση κάποιο πολλαπλάσιο του μήκους μίας λέξης. Παρότι αυτό συμβάλλει
στην αύξηση της απόδοσης του συστήματος, εισάγει ένα σημαντικό μειονέκτημα: στην περίπτωση
που το μέγεθος κάποιων δεδομένων είναι μικρότερο από το μήκος μίας λέξης, ο χώρος μεταξύ του
τέλους των δεδομένων αυτών και της αρχής των επόμενων δεδομένων μένει κενός. Αυτό γίνεται
πιο κατανοητό με τη βοήθεια του παρακάτω σχήματος το οποίο απεικονίζει τη χρήση της μνήμης
σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί ευθύγραμμη προσπέλαση μνήμης (aligned memory access):

Σχήμα 7.3: Η χρήση της μνήμης ενός συστήματος με ευθύγραμμη
προσπέλαση μνήμης.
Όμως, ο επεξεργαστής Cortex δεν χρησιμοποιεί τον προαναφερθέντα ευθύγραμμο τρόπο
προσπέλασης μνήμης και αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα του προγράμματος στην SRAM μπορούν
να διατάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο μέσα σε αυτήν, διαφυλάσσοντας έτσι ότι η (πολύτιμη)
SRAM χρησιμοποιείται αποδοτικά.

7.3 Ενσωματωμένος Ελεγκτής Διακοπών (NVIC)
Βασικό κομμάτι του πυρήνα Cortex-M3, είναι ένας Ενσωματωμένος Ελεγκτής Διακοπών (Nested
Vector Interrupt Controller - NVIC), ο οποίος είναι σχεδιασμένος για ταχύτατο χειρισμό των
διακοπών που φθάνουν στον επεξεργαστή. Ο Ελεγκτής αυτός δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης
μέχρι και διακοσίων σαράντα (240) διακοπών από συνδεδεμένα περιφερειακά δίνοντας βέβαια και
την δυνατότητα ορισμού της επιθυμητής προτεραιότητας διαλέγοντας ανάμεσα από δεκαέξι (16)
διαφορετικά επίπεδα. Η ταχύτητα εξυπηρέτησης είναι υψηλή, αφού μεσολαβούν μόλις δώδεκα (12)
κύκλοι μηχανής από την αναγνώριση της διακοπής μέχρι την έναρξη εξυπηρέτησής της. Η μεγάλη
ταχύτητα εξυπηρέτησης διακοπών πηγάζει αφενός από τον ίδιο τον Ελεγκτή, αφετέρου από την
τεχνολογία Thumb2 την οποία υποστηρίζει πλήρως. Οι καθυστερήσεις που εμφανίζονται εδώ είναι
ντετερμινιστικές, δηλαδή μπορούν να προσδιοριστούν με σχετική ακρίβεια, πράγμα που σημαίνει
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Επίσης, εμφανίζεται χαμηλή
καθυστέρηση κατά τη μετάβαση από λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης σε πλήρη λειτουργία μέσω
μίας διακοπής.
Εκτός, όμως, από την ταχύτατη εξυπηρέτηση μίας διακοπής ο Ενσωματωμένος Ελεγκτής
Διακοπών είναι εξίσου αποδοτικός και στην εξυπηρέτηση πολλαπλών διακοπών μέσω διαφόρων
μεθόδων που εξασφαλίζουν ότι η διακοπή με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα θα εξυπηρετηθεί
πρώτη με ελάχιστη καθυστέρηση:
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Για παράδειγμα, στην περίπτωση που εκτελείται μία ρουτίνα εξυπηρέτησης μίας διακοπής Α και
έρθει στον NVIC μία αίτηση διακοπής Β με μεγαλύτερη προτεραιότητα, η εκτελούμενη ρουτίνα
διακόπτεται και ξεκινάει η εκτέλεση της ρουτίνας εξυπηρέτησης της διακοπής Β (που έχει
μεγαλύτερη προτεραιότητα). Γι’ αυτή τη μετάβαση απαιτούνται μόνο δώδεκα (12) κύκλοι μηχανής.
Μετά την εξυπηρέτηση της διακοπής Β, συνεχίζει η εξυπηρέτηση της διακοπής Α από το σημείο
που σταμάτησε.
Σε μία άλλη περίπτωση όπου εκτελείται η ρουτίνα εξυπηρέτησης μίας διακοπής και φθάσει στον
NVIC μία αίτηση διακοπής με προτεραιότητα μικρότερη αυτής που εξυπηρετείται, τότε μετά την
εξυπηρέτηση της αρχικής διακοπής, ξεκινά η εξυπηρέτηση της άλλης διακοπής με μόλις έξι (6)
κύκλους μηχανής καθυστέρηση, και όχι δώδεκα (12) όπως πριν.

7.4 Καταστάσεις λειτουργίας πυρήνα Cortex
Όσον αφορά στις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας που μπορεί να εισέλθει ο πυρήνας
Cortex, αυτές είναι τρεις (3) και διαφέρουν από τις διαφορετικές καταστάσεις που μπορεί να
εισέλθει το σύστημα STM 32. Σε κάθε μία από αυτές, εμφανίζεται και διαφορετική κατανάλωση
ενέργειας.
Πρώτη, έχουμε την κατάσταση πλήρους λειτουργίας, όπου ο πυρήνας εκτελεί κανονικά τον
κώδικα του προγράμματος. Στην κατάσταση αυτή, η κατανάλωση ενέργειας από τον πυρήνα είναι
η φυσιολογική.
Δεύτερη, έχουμε τη λειτουργία sleep, στην οποία εισέρχεται ο πυρήνας όταν εκτελέσουμε
συγκεκριμένες εντολές, δηλαδή εισέρχεται μέσω κατάλληλου προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας αυτής, ο πυρήνας καταναλώνει λίγη ενέργεια, κυρίως μέσω επιβράδυνσης των
εσωτερικών του διαύλων. Για να βγει από τη λειτουργία αυτή ο πυρήνας, πρέπει να εμφανιστεί μία
αίτηση διακοπής από κάποια συσκευή. Όταν φθάσει αυτή η αίτηση, ο πυρήνας ξεκινά να εκτελεί τη
ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής αυτής και μετά το τέλος της ρουτίνας εξυπηρέτησης,
υπάρχουν δύο επιλογές: Είτε ο πυρήνας να ξαναμπεί στην κατάσταση αναμονής περιμένοντας την
επόμενη αίτηση διακοπής, είτε να συνεχίσει στην κατάσταση πλήρους λειτουργίας και στην
εκτέλεση του κώδικα. Η επιλογή ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω,
γίνεται από τον προγραμματιστή, ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το
σύστημα.
Τέλος, η τρίτη κατάσταση λειτουργίας του πυρήνα Cortex είναι η αδρανοποίηση, κατά τη
διάρκεια της οποίας η κατανάλωση ενέργειας είναι η ελάχιστη. Το σήμα αδρανοποίησης που
παράγεται από τον πυρήνα, μπορεί να φθάσει σε όλο το σύστημα προκαλώντας την αδρανοποίηση
και άλλων συσκευών ώστε η κατανάλωση ενέργειας σε όλο το STM 32 σύστημα να είναι η
μικρότερη δυνατή.
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7.5 Άμεση Προσπέλαση Μνήμης (DMA)
Μια επιπλέον δυνατότητα που προσφέρεται από το STM 32 είναι η δυνατότητα Άμεσης
Προσπέλασης Μνήμης (Direct Memory Access- DMA). Παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η CPU
για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των περιφερειακών και της εσωτερικής SRAM, αυτή η
διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί μέσω της άμεσης προσπέλασης της μνήμης. Υπεύθυνη για αυτές
τις ανταλλαγές δεδομένων είναι η μονάδα DMA, η οποία μοιράζεται το δίαυλο του συστήματος με
τον επεξεργαστή και περιλαμβάνει συνολικά δώδεκα (12) κανάλια που έχουν τη δυνατότητα να
εκτελούν αυτόνομες μεταφορές δεδομένων από μία θέση μνήμης σε μία άλλη θέση μνήμης, από
κάποια περιφερειακή συσκευή προς την μνήμη, από μνήμη προς κάποια περιφερειακή συσκευή
και, τέλος, από κάποια περιφερειακή συσκευή προς κάποια άλλη περιφερειακή συσκευή.
Η ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων όταν η μεταφορά γίνεται από μία θέση μνήμης σε κάποια
άλλη θέση εξαρτάται από την ταχύτητα του καναλιού DMA. Όταν η μεταφορά δεδομένων
περιλαμβάνει κάποια περιφερειακή συσκευή, τότε είναι αυτονόητο ότι ο ρυθμός μεταφοράς
υπαγορεύεται από τα χαρακτηριστικά της συσκευής αυτή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μονάδα
DMA χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ καταχωρητών της
SRAM και περιφερειακών, παρά για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ περιφερειακών συσκευών.
Κάθε DMA μεταφορά δεδομένων αποτελείται από τέσσερις (4) φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η
φάση της δειγματοληψίας, όπου εξετάζεται από τη μονάδα DMA αν υπάρχει κάποια αίτηση για
άμεση προσπέλαση μνήμης. Η δεύτερη φάση αφορά στον υπολογισμό των διευθύνσεων λήψης και
αποστολής, ενώ στην τρίτη φάση έχουμε την πρόσβαση στο δίαυλο. Τέλος, είναι η φάση της
τελικής επιβεβαίωσης.
Κάθε μία από τις φάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, διαρκούν έναν κύκλο ρολογιού, εκτός
από την τρίτη φάση όπου εκεί έχουμε ουσιαστικά τη μεταφορά των δεδομένων. Η διάρκεια της
τρίτης φάσης είναι πέντε (5) κύκλοι μηχανής για κάθε λέξη (word) που μεταφέρεται. Η μονάδα
DMA μπορεί να εκτελεί την πρώτη ή τη δεύτερη από τις περιγραφείσες φάσεις ακόμα και κατά τη
διάρκεια που εξυπηρετείται μία άλλη μεταφορά δεδομένων. Αυτό είναι εφικτό διότι ο δίαυλος
χρησιμοποιείται από τη μονάδα DMA μόνο κατά την τρίτη φάση, τη φάση της ουσιαστικής
μεταφοράς. Έτσι, μόλις γίνει η επιβεβαίωση για την επιτυχή μεταφορά των δεδομένων και
ολοκληρωθεί μία μεταφορά από ένα κανάλι, είναι ήδη έτοιμο ένα άλλο κανάλι να εκτελέσει μία
άλλη μεταφορά.
Επιπλέον, για μεταφορά δεδομένων από μνήμη σε μνήμη παρατηρείται η εξής συμπεριφορά:
Κατά τη διάρκεια της φάσης της προσπέλασης του διαύλου που έχει διάρκεια πέντε (5) κύκλους
ρολογιού, λαμβάνει μέρος η ανάγνωση (1 κύκλος ρολογιού) και η εγγραφή (1 κύκλος ρολογιού)
των δεδομένων πλαισιωμένες από τρεις (3) κύκλους ρολογιού όπου ο δίαυλος παραμένει
ανενεργός. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) κύκλων ρολογιού που παραμένει ανενεργός από το
DMA, ο δίαυλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επεξεργαστή, συμβάλλοντας έτσι στη
μεγιστοποίηση της απόδοσης. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατό ακόμα και με συνεχόμενες DMA
μεταφορές ο επεξεργαστής να έχει διαθέσιμο το 60% του δίαυλου. Λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω και το γεγονός ότι οι εντολές που θα εκτελεστούν έχουν δικό τους δίαυλο για να
μεταφέρονται από τη μνήμη στη CPU, συμπεραίνουμε ότι με το σωστό προγραμματισμό του
συστήματος μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση των συνιστωσών.
Εδώ, αξίζει να αναφερθούμε στα διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας που μπορεί να δοθούν
στα κανάλια της μονάδας DMA, εξυπηρετώντας έτσι διαφορετικές αιτήσεις για άμεση προσπέλαση
μνήμης με την επιθυμητή σειρά που καθορίζεται κατά τον προγραμματισμό. Σε κάθε ένα από τα
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δώδεκα (12) κανάλια του DMA δίδεται (από τον προγραμματισμό) ένα από τα τέσσερα (4)
διαθέσιμα επίπεδα προτεραιότητας, ώστε να εξομαλυνθεί το πρόβλημα που προκύπτει αν δύο
αιτήσεις για DMA φθάσουν ταυτόχρονα στη μονάδα DMA. Έτσι, αν όντως φθάσουν δύο αιτήσεις
για DMA ταυτόχρονα, εξυπηρετείται πρώτα η αίτηση που της έχει αποδοθεί από τον
προγραμματισμό μεγαλύτερη προτεραιότητα. Τέλος, στην περίπτωση που δύο DMA μονάδες έχουν
από μία αίτηση που εκκρεμεί και έχουν και το ίδιο επίπεδο προτεραιότητας, τότε επιλέγεται για
εξυπηρέτηση η μονάδα με το μικρότερο αριθμό καναλιού.
Παρότι η DMA μεταφορά από μία θέση μνήμης σε μία άλλη θέση μνήμης της SRAM είναι
χρήσιμη για αρχικοποίηση περιοχών μνήμης και για μεταφορά μπλοκ δεδομένων, τις περισσότερες
φορές οι DMA μεταφορές χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κύριας
μνήμης του συστήματος και των διάφορων περιφερειακών συσκευών. Σε αυτή την περίπτωση
ανατίθεται σε κάποιο από τα κανάλια του DMA η εξυπηρέτηση των περιφερειακών αυτών. Για
παράδειγμα σε περίπτωση που μία εφαρμογή υπαγορεύει την ύπαρξη Αναλογικού- σε- Ψηφιακό
μετατροπέα (ADC converter) θα πρέπει αφού αρχικοποιηθεί το περιφερειακό αυτό, να
ενεργοποιηθεί η DMA λειτουργία που υποστηρίζει και να ρυθμιστεί κατάλληλα το κανάλι που θα
αφιερωθεί στις DMA μεταφορές από και προς το περιφερειακό αυτό. Έστω τώρα ότι εκτελείται η
παραπάνω διαδικασία και ο ADC μετατροπέας αρχίσει να λειτουργεί. Στο τέλος κάθε μετατροπής
που πραγματοποιεί, το αποτέλεσμα μπορεί να μεταφέρεται απευθείας στην SRAM μέσω αποστολής
αιτήσεων στο αφιερωμένο DMA κανάλι και έτσι δε θα χρειάζεται να χάνεται πολύτιμος χρόνος για
να γίνει η προαναφερθείσα μεταφορά με πόρους της CPU.

7.6 Λειτουργία Thumb-2
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των επεξεργαστών STM 32 είναι η Thumb2 λειτουργία. Η
λειτουργία αυτή αφορά στο σετ των εντολών που εκτελούνται από τον επεξεργαστή και είναι η
εξέλιξη της λειτουργίας Thumb. Στη Thumb λειτουργία οι εντολές που εκτελούνται παρότι έχουν
μέγεθος δεκαέξι (16) bits, είναι σχεδόν ισοδύναμες με ARM 32-bit εντολές. Αυτό, είναι εφικτό
μέσω ενός ενσωματωμένου αποκωδικοποιητή εντολών, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το έργο
της μετατροπής αυτής. Το πρόβλημα εδώ, είναι ότι παρότι οι εντολές είναι μικρότερες σε μέγεθος,
έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα και απόδοση σε σχέση με τις 32-bit ARM εντολές . Έτσι,
εμφανίστηκε το σετ εντολών Thumb2, το οποίο συνδυάζει την λειτουργία Thumb με τον 32-bit
ARM κώδικα, ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα κώδικα ανάλογη του Thumb συνδυασμένη με την
πλήρη λειτουργικότητα του 32-bit ARM κώδικα.
Όπως γίνεται αντιληπτό, τα οφέλη από τη λειτουργία Thumb2 είναι πολλαπλά και αφορούν
κυρίως στην εξοικονόμηση μνήμης και ενέργειας. Συγκεκριμένα, στην τεχνολογία Thumb2
χρησιμοποιείται μέχρι και τριάντα τοις εκατό (30%) λιγότερη μνήμη απ’ ότι στην τεχνολογία
ARM, εμφανίζοντας την ίδια στιγμή μέχρι και τριάντα οχτώ τοις εκατό (38%) καλύτερη απόδοση
από την τεχνολογία Thumb. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο πυρήνας Cortex είναι ιδανικός
για ενσωματωμένα συστήματα όπου η διαθέσιμη ισχύς είναι κατά κανόνα περιορισμένη.
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7.7 Μετατροπέας Αναλογικού- σε- Ψηφιακό (ADC)
Η επόμενη γενικού σκοπού περιφερειακή συσκευή που θα μας απασχολήσει είναι ο
Μετατροπέας Αναλογικού- σε- Ψηφιακό (ADC). Το STM 32 περιλαμβάνει μέχρι δύο τέτοιες
συσκευές ανάλογα με τις διαφορετικές παραλλαγές που υπάρχουν. Η ύπαρξη δύο τέτοιων
περιφερειακών προσφέρει προηγμένες δυνατότητες στον προγραμματιστή και σε αυτό θα
αναφερθούμε παρακάτω. Η τροφοδοσία του ADC είναι ανεξάρτητη, ενώ η τάση αναφοράς είναι
εσωτερικά συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή δίνεται η δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης από
συγκεκριμένο pin. Η ψηφιακή έξοδος του μετατροπέα είναι μεγέθους δώδεκα (12) bit και η
συχνότητα δειγματοληψίας φθάνει μέχρι το 1 MHz, δηλαδή ένα εκατομμύριο μετατροπές το
δευτερόλεπτο. Τα κανάλια της συσκευής είναι δεκαοχτώ (18) στο σύνολο. Από τα κανάλια αυτά, τα
δεκαέξι (16) είναι διαθέσιμα για τη μέτρηση εξωτερικών σημάτων, ένα άλλο είναι συνδεδεμένο
στον εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας και το άλλο είναι συνδεδεμένο σε μία εσωτερική τάση
αναφοράς. Παρακάτω δίδεται το σχηματικό διάγραμμα του A/D μετατροπέα:

Σχήμα 7.4: Σχηματικό διάγραμμα του μετατροπέα από αναλογικό σε
ψηφιακό (ADC).
Μία πολύ σημαντική ιδιότητα που δίδεται από τον A/D μετατροπέα είναι το γεγονός ότι είναι
δυνατό να προγραμματιστεί η συχνότητα δειγματοληψίας ξεχωριστά για κάθε κανάλι. Έτσι,
υπάρχουν οχτώ (8) διαφορετικές τιμές χρόνου δειγματοληψίας στο διάστημα από ενάμιση (1.5)
κύκλο ρολογιού μέχρι διακόσους τριάντα εννιά και μισό (239.5) κύκλους ρολογιού.
Συνεχίζοντας την ανάλυση του ADC, θα αναφερθούμε στους δύο (2) βασικούς τρόπους που
μπορεί αυτό το περιφερειακό να λειτουργήσει: Από την μία είναι η κανονική λειτουργία και η άλλη
είναι η λειτουργία με παρεμβολή (injected).
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Στην κανονική λειτουργία δίδεται η δυνατότητα στον προγραμματιστή να καθορίσει ένα κανάλι
ή μία ομάδα καναλιών τα δεδομένα των οποίων θα μετατρέπονται συνεχώς το ένα μετά το άλλο σε
σχήμα κύκλου. Στην ομάδα αυτή των καναλιών μπορεί να ανήκουν μέχρι και δεκαέξι (16)
διαφορετικά κανάλια. Αφού καθοριστεί η επιθυμητή σειρά με την οποία θα γίνονται οι μετατροπές
από τη συσκευή μένει η σηματοδότηση της έναρξης λειτουργίας της συσκευής ώστε να ξεκινήσουν
οι μετατροπές. Το έναυσμα μπορεί να δοθεί μέσω του προγράμματος (software), μέσω του υλικού
(hardware), μέσω σήματος από χρονιστή ή από τη γραμμή νούμερο ένα (1) της Συσκευής
Εξωτερικών Διακοπών (EXTI). Έτσι, μόλις κάποιο από τα προαναφερθέντα εναύσματα δοθεί,
ξεκινάει η συσκευή να κάνει μετατροπές συνέχεια. Εναλλακτικά, υπάρχει και η δυνατότητα
ασυνεχούς λειτουργίας στην οποία εμφανίζεται η εξής συμπεριφορά: Αφού δοθεί το έναυσμα και
ξεκινήσουν οι μετατροπές, μόλις τελειώσει η μετατροπή των δεδομένων όλων των καναλιών από
μία φορά, ο ADC σταματάει και δεν θα ξανά-ξεκινήσει μέχρις ότου δοθεί ένα νέο έναυσμα.
Κάθε φορά που πραγματοποιείται μία κανονική μετατροπή, το αποτέλεσμα αποθηκεύεται σε ένα
καταχωρητή και είναι δυνατό να παράγεται ταυτόχρονα μία αίτηση διακοπής ώστε να μπορεί να
γίνει άμεσα η επεξεργασία των δεδομένων. Ο καταχωρητής αυτός έχει μέγεθος δεκαέξι (16) bits
και τα δεδομένα προγραμματίζεται να στοιχηθούν δεξιά ή αριστερά, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:

Σχήμα 7.5: Τρόποι στοίχισης δεδομένων σε καταχωρητή 16 bits.
Τελειώνοντας με την κανονική λειτουργία, μένει να αναφερθεί ότι ο μετατροπέας ADC έχει ένα
αφιερωμένο DMA κανάλι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά ακόμα και πολλών
διαδοχικών αποτελεσμάτων μετατροπών σε διαδοχικές θέσεις στην κύρια μνήμη του συστήματος,
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τον επεξεργαστή. Με αυτό τον τρόπο οι
διαδικασίες επιταχύνονται αρκετά.
Όσον αφορά στην injected λειτουργία, αυτή περιλαμβάνει μία ομάδα μέχρι τεσσάρων (4)
καναλιών τα οποία μετατρέπονται από τον ADC μετά από σχετικό έναυσμα μέσω του
προγράμματος ή του υλικού. Η διαφορά με πριν είναι ότι η injected ομάδα καναλιών έχει
μεγαλύτερη προτεραιότητα στη μετατροπή, σχετικά με την κανονική ομάδα καναλιών. Με άλλα
λόγια, αν εκτελούνται μετατροπές μίας κανονικής ομάδας και δοθεί το έναυσμα για έναρξη
μετατροπών μίας injected ομάδας, τότε σταματάει η εξυπηρέτηση του κανονικού γκρουπ καναλιών
και αρχίζει η μετατροπή των δεδομένων των καναλιών που ανήκουν στο injected γκρουπ. Όταν
τελειώσουν αυτές οι injected μετατροπές, τότε συνεχίζει ο ADC τη μετατροπή των δεδομένων της
ομάδας των κανονικών καναλιών.
Όσον αφορά στους καταχωρητές που αφορούν στην injected λειτουργία, αυτοί διαφέρουν από
τους καταχωρητές που αφορούν στην κανονική λειτουργία, αφού σε κάθε κανάλι αντιστοιχεί ένας
καταχωρητής δεδομένων και ένας καταχωρητής απόκλισης (offset). Στον καταχωρητή δεδομένων
αποθηκεύεται το αποτέλεσμα της injected μετατροπής, ενώ στον καταχωρητή απόκλισης
αποθηκεύεται από τον προγραμματιστή μία τιμή η οποία αφαιρείται αυτόματα από το αποτέλεσμα
της ADC μετατροπής δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο αποτέλεσμα να είναι αρνητικός αριθμός.
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Όπως και στην κανονική λειτουργία, η στοίχιση των δεδομένων στον καταχωρητή όπου
αποθηκεύονται μπορεί να είναι αριστερή ή δεξιά.
Εκτός από τους δύο περιγραφέντες διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, ένα άλλο στοιχείο άξιο
αναφοράς είναι ο Αναλογικός Επιτηρητής (Analog Watchdog) τάσης, του οποίου ο λόγος ύπαρξης
είναι να προειδοποιεί για την υπερβολικά μεγάλη ή μικρή τάση στις ακίδες του ADC μετατροπέα,
παράγοντας μία αίτηση διακοπής. Το ποια κανάλια θα είναι υπό επιτήρηση τάσης εξαρτάται από
τον προγραμματισμό του Επιτηρητή, αλλά είναι δυνατό να είναι υπό επιτήρηση οι τάσεις μερικών ή
και όλων των κανονικών ή injected καναλιών. Ο καθορισμός των δύο κατωφλίων, του άνω και του
κάτω, γίνεται μέσω δύο συγκεκριμένων καταχωρητών στους οποίους ο προγραμματιστής
αποθηκεύει την ανώτατη και την κατώτατη επιθυμητή τιμή τάσης. Εκτός των ορίων αυτών, ο
επιτηρητής τάσης παράγει μία αίτηση διακοπής προς τη CPU για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.
Οι καταχωρητές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη γενικού σκοπού περιφερειακή συσκευή
χωρίζονται σε έξι (6) βασικές κατηγορίες: καταχωρητές ελέγχου και κατάστασης, καταχωρητές
ελέγχου δειγματοληψίας, καταχωρητές ρύθμισης της απόκλισης, καταχωρητές ρύθμισης
κατωφλίων για τον Επιτηρητή, καταχωρητές ρύθμισης αλληλουχίας μετατροπών και τέλος,
καταχωρητές που αποθηκεύουν τα αποτελέσματα των μετατροπών.

7.8 Το ολοκληρωμένο STM32F103RB
Η υψηλών αποδόσεων (performance line) οικογένεια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεσαίας
πυκνότητας STM32F103xx ενσωματώνει τον υψηλής απόδοσης πυρήνα ARM Cortex™-M3 32-bit
RISC που δουλεύει σε συχνότητα 72 MHz, υψηλής ταχύτητας ενσωματωμένες μνήμες (μνήμη
Flash εώς 128 Kbytes και SRAM εώς 20 Kbytes), και ένα μεγάλο εύρος από βελτιωμένες συσκευές
εισόδου/εξόδου και περιφερειακά συνδεδεμένα σε 2 APB διαύλους. Όλες οι συσκευές προσφέρουν
δύο 12-bit ADCs, τρείς 16-bit χρονιστές γενικού σκοπού και ένα χρονιστή PWM, καθώς και
συνήθεις αλλά και προηγμένες διεπαφές επικοινωνίας: έως δύο I2Cs και SPIs, τρία USARTs, μία
USB και ένα CAN.
Οι συσκευές δουλεύουν με τροφοδοσία από 2.0 εώς 3.6 V. Είναι διαθέσιμες και στο εύρος
θερμοκρασίας από –40 εώς +85 °C αλλά και στο διευρυμένο εύρος –40 εώς +105 °C. Μια συλλογή
από καταστάσεις λειτουργίας ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας επιτρέπουν το σχεδιασμό
εφαρμογών χαμηλής κατανάλωσης. Η performance line οικογένεια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
μεσαίας πυκνότητας STM32F103xx περιλαμβάνει συσκευές σε έξι διαφορετικούς τύπους πακέτων:
από 36 pins εώς 100 pins. Ανάλογα με ποια συσκευή διαλέγουμε, περιλαμβάνονται διαφορετικά
σετ από περιφερειακά.
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Εδώ παραθέτονται ορισμένα διαγράμματα που περιγράφουν πλήρως τη δομή και τις
δυνατότητες της οικογένειας STM32F103xx.

Σχήμα 7.6: Χαρακτηριστικά και αριθμός περιφερειακών του μικροελεγκτή
STM32F103RB.
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Σχήμα 7.7: Το δομικό διάγραμμα του μικροελεγκτή STM32F103RB.
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Σχήμα 7.8: Το δέντρο των ρολογιών του μικροελεγκτή STM32F103RB.
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Κεφάλαιο 8
Εργαλεία ανάπτυξης ενσωματωμένων
εφαρμογών
8.1 Εισαγωγικά στοιχεία
Η ευρύτατη χρήση στο παρελθόν των μικροεπεξεργαστών ARM7 και ARM9 έχει προκαλέσει
την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού από εργαλεία ανάπτυξης κώδικα που στοχεύουν στην
τεχνολογία ARM. Έτσι, οι περισσότεροι φορείς που ανέπτυσσαν compilers, φρόντισαν να
αναπτύξουν έναν compiler συμβατό με τα προϊόντα ARM. Εδώ είναι απαραίτητο να γίνει μία
αναφορά στην έννοια του compiler, ο οποίος είναι κατά βάση ένα πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο
χρησιμοποιείται για να μεταφράζει μία σειρά από εντολές που γράφονται σε κάποια γλώσσα
προγραμματισμού σε μία άλλη γλώσσα αντιληπτή από κάποιον επεξεργαστή. Συνήθως, η γλώσσα
προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό ενός microcontroller είναι η
C/C++ και αυτή μεταφράζεται από τον compiler σε μία γλώσσα που είναι αντιληπτή από τον
επεξεργαστή που στοχεύει (π.χ. compiler για Cortex-M3).
Όμως, όπως γράφηκε παραπάνω, ο επεξεργαστής Cortex- M3 που περιλαμβάνεται στο STM 32,
υποστηρίζει μία νέα λειτουργία Thumb2, η οποία δεν υποστηριζόταν από τις προηγούμενες
εκδόσεις των επεξεργαστών ARM. Αυτό σημαίνει ότι οι παλιότεροι compilers μπορεί να μην είναι
απόλυτα συμβατοί με αυτή τη λειτουργία και έτσι υπάρχει η πιθανότητα μερικής (και όχι ολικής)
εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του STM 32. Γι’αυτό το λόγο έχουν βγει διάφορες επεκτάσεις
στις παλιότερες εκδόσεις των compilers, ώστε να υποστηρίζουν πλήρως τον πυρήνα Cortex.
Οι διάφοροι ARM compilers που συναντώνται είναι πολλοί. Μεταξύ τους, υπάρχουν αρκετές
διαφορές δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να επιλέξουν μεταξύ μίας ευρείας
γκάμας προγραμμάτων ανάπτυξης κώδικα. Η κύρια διαφορά εντοπίζεται στη διεπαφή με το
χρήστη, η οποία σε κάθε πρόγραμμα είναι πλήρως ικανοποιητική. Παρά τις διαφορές που
εμφανίζονται από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, οι εργασίες που επιτελούνται με αυτά καθώς και οι
δυνατότητες που προσφέρονται είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιες. Έτσι, υπάρχουν διαθέσιμοι compilers
που διατίθενται από την IAR, την ARM και την Keil. Επίσης υπάρχουν και compilers που δεν
έχουν εμπορική χρήση, δηλαδή διατίθενται δωρεάν και αυτοί είναι από την GCC/GNU και από την
Eclipse. Στην συνέχεια, γίνεται μία μικρή περιγραφή των compilers που προαναφέρθηκαν.
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8.2 Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών χωρίς εμπορική
αξία
Όσον αφορά στους compilers που δεν έχουν εμπορική χρήση, αρχικά θα αναφερθούμε σε αυτόν
που διατίθεται από τη GCC. Το βασικό χαρακτηριστικό του έναντι των άλλων compilers, αφορά
στη δωρεάν διάθεσή του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να κατεβάσει την πλήρη
έκδοση του προγράμματος από το internet. Ο compiler της GCC διατίθεται, όπως είναι λογικό, με
μία ολοκληρωμένη σουίτα επίσης δωρεάν εφαρμογών που βοηθούν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη
ενσωματωμένων εφαρμογών. Το γεγονός ότι το περιβάλλον ανάπτυξης ενσωματωμένων
εφαρμογών της GCC δεν έχει εμπορική χρήση, καθιστά άδικη τη σύγκρισή του με τα άλλα
εμπορικά περιβάλλοντα ανάπτυξης. Παρότι είναι σταθερός και αξιόπιστος, ο GCC compiler
υστερεί σε σχέση με τους υπόλοιπους κυρίως στην παραγωγή του μεταφρασμένου κώδικα και
συγκεκριμένα στο μέγεθος αυτού του κώδικα που φθάνει στον επεξεργαστή για να τον εκτελέσει. Η
παραγωγή αυτή του κώδικα δεν είναι αρκετά αποδοτική, καταλήγοντας σε αυξημένες απαιτήσεις
σε μνήμη και γενικά άλλων πόρων. Αυτό μπορεί να κοστίσει αρκετά στη συνολική απόδοση της
εφαρμογής. Όμως, σε περιπτώσεις όπου το οικονομικό κόστος είναι ο βασικότερος ρυθμιστικός
παράγοντας στην ανάπτυξη μίας ενσωματωμένης εφαρμογής, τότε η χρήση των προγραμμάτων που
διατίθενται από τη GCC μπορεί να είναι μονόδρομος για την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων.
Τα ίδια περίπου πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εμφανίζονται και στην πλατφόρμα
ανάπτυξης εφαρμογών από την Eclipse, η οποία επίσης διατίθεται δωρεάν. Αυτή υποστηρίζει ένα
ευρύτατο φάσμα γλωσσών προγραμματισμού, ενώ δεν στοχεύει συγκεκριμένα στην ανάπτυξη
ενσωματωμένων εφαρμογών. Σε συνεργασία με το επίσης δωρεάν λογισμικό openocd (open onchip debugger), που από το όνομά του γίνεται σαφές σε τι εξυπηρετεί, προσφέρουν μία
ολοκληρωμένη πρόταση ανάπτυξης ενσωματωμένων εφαρμογών. Το debugging μέσω του openocd
απαιτεί και το ανάλογο JTAG (Joint Test Action Group). Ένα στιγμιότυπο από το περιβάλλον του
Eclipse δίδεται παρακάτω:
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Σχήμα 8.1: Στιγμιότυπο από το περιβάλλον του Eclipse.
Παραπάνω, παρουσιάστηκαν δύο (2) από τους διαθέσιμους δωρεάν compilers μαζί με τα
υπόλοιπα προγράμματα που συνεργάζονται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών. Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα
ολοκληρωμένα πακέτα εφαρμογών που προσφέρονται για την ανάπτυξη ενσωματωμένων
εφαρμογών, έναντι χρηματικού ποσού και όχι δωρεάν.

8.3 Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών με εμπορική
αξία
8.3.1 Η σουίτα εφαρμογών EWARM της IAR
Ο compiler για προϊόντα ARM που διατίθεται από την IAR περιλαμβάνεται σε μία
ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών, με την οποία είναι δυνατή η βελτιστοποίηση της ανάπτυξης
ενσωματωμένων εφαρμογών. Εκτός από την υποστήριξη στους παλιότερης τεχνολογίας
επεξεργαστές ARM 7 και ARM 9 παρέχεται όπως ήταν φυσικό πλήρης υποστήριξη και για τον
Cortex επεξεργαστή με τις προηγμένες λειτουργίες του. Το πακέτο αυτό προγραμμάτων ονομάζεται
EWARM (Embedded Workbench for ARM) και μέσω αυτού είναι δυνατή η ανάπτυξη και η
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διόρθωση (debug) ενσωματωμένων εφαρμογών ARM. Με το EWARM δίνεται η δυνατότητα
ανάπτυξης κώδικα με μέγεθος μέχρι και τέσσερα (4) GBytes. Το κατέβασμα του κώδικα μετά τη
μετάφραση ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία του debug υποστηρίζεται από διάφορες συσκευές,
όπως το IAR J-Trace το οποίο συνδέεται μέσω USB ή το ST-LINK της εταιρίας ST
Microelectronics. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο στο οποίο φαίνεται η διεπαφή χρήστη
του IAR EWARM:

Σχήμα 8.2: Στιγμιότυπο από το περιβάλλον του IAR EWARM.

8.3.2 Η σουίτα εφαρμογών μVision της Keil
Στην συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στο δημοφιλέστερο πακέτο ανάπτυξης ενσωματωμένων
εφαρμογών, το Keil μVision IDE. Ο compiler που προσφερόταν από την ARM για τη μετάφραση
κώδικα σε γλώσσα C για microcontrollers είναι ο ARM C Compiler (armcc), ο οποίος ήταν
ενσωματωμένος στη σουίτα εφαρμογών ARM Real-View toolset. Μέσω αυτού είναι δυνατό να
γραφούν εφαρμογές ARM σε γλώσσα C ή C++, οι οποίες όταν μεταφραστούν από τον compiler, θα
έχουν την αποδοτικότητα και την ταχύτητα της γλώσσας μηχανής. Συγκεκριμένα, το σύνολο των
προγραμμάτων που προσφέρονται από την ARM για τις εφαρμογές ARM καταφέρνουν να
επιτύχουν την καλύτερη απόδοση από όλους τους άλλους compilers που στοχεύουν στην
τεχνολογία ARM. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της υψηλής πυκνότητας κώδικα που καταλήγει σε
παραγωγή μικρού μεγέθους εκτελέσιμου κώδικα. Αυτό συντελεί στη μειωμένη χρήση μνήμης και
άλλα γνωστά πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει. Ο κώδικας που παράγεται από τον compiler
είναι συμβατός και με τα τρία (3) σετ εντολών: ARM (32bit), Thumb (16bit), και Thumb2 (32/16
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bit). Συγκεκριμένα είναι δυνατό να αναμιχθεί το ARM και το Thumb σετ εντολών ώστε να γίνει
χρήση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το κάθε σετ εντολών, δηλαδή γρηγορότερη εκτέλεση
του κώδικα και μικρότερο μέγεθος κώδικα κατ’ αντιστοιχία.
Αρχικά, o compiler της ARM ήταν μέρος του πακέτου εφαρμογών ARM Real- View toolset,
όμως στην συνέχεια ενσωματώθηκε στην σουίτα εφαρμογών Keil Microcontroller Development Kit
(MDK-ARM) ή Keil μVision. Όπως γίνεται αντιληπτό το μVision στοχεύει κυρίως τις εφαρμογές
ARM και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι μεταξύ των
δημοφιλέστερων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο πακέτο εφαρμογών Keil μVision IDE
περιλαμβάνεται και ο compiler που αρχικά είχε αναπτυχθεί από την ίδια την ARM και στόχευε την
ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών με βάση τους επεξεργαστές της. Όμως, στη σουίτα αυτή
περιλαμβάνονται και άλλα προγράμματα εκτός από τον compiler που μοναδικό έργο του είναι η
μετάφραση του προγράμματος που αναπτύσσει ο προγραμματιστής σε κώδικα για να εκτελεστεί
από τον επεξεργαστή. Έτσι, περιλαμβάνονται προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα
επεξεργασίας του κώδικα που αναπτύσσεται και debugging του κώδικα αυτού μέσω και της
προσομοίωσης της λειτουργίας πολλών περιφερειακών. Η διεπαφή με τον χρήστη παρουσιάζεται
παρακάτω:

Σχήμα 8.3: Στιγμιότυπο από το περιβάλλον του Keil μVision.

Βασικός άξονας λειτουργίας του ολοκληρωμένου αυτού περιβάλλοντος της Keil είναι τα project,
τα οποία είναι ουσιαστικά μία σειρά από αρχεία και ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη μετάφραση
και την εκτέλεση ενός προγράμματος. Έτσι, κατά την εκκίνηση ανάπτυξης κάποιας εφαρμογής
απαιτείται η δημιουργία ενός project. Η επιλογή του επεξεργαστή για τον οποίο προορίζεται ο
κώδικας που θα γραφεί είναι το επόμενο βήμα και εκεί δίνεται μία ευρεία γκάμα από
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μικροεπεξεργαστές μέσα από την οποία επιλέγεται ο επιθυμητός. Η επιλογή αυτή γίνεται ώστε να
ρυθμιστούν αυτόματα κάποιες παράμετροι σχετικές με τη μετάφραση του κώδικα. Αφού επιλεγεί ο
επιθυμητός επεξεργαστής στη συνέχεια παράγεται αυτόματα ο Startup Code, δηλαδή ο κώδικας
που εκτελείται μόλις ο επεξεργαστής ξεκινήσει τη λειτουργία του. Ο κώδικας αυτός εισάγεται
απευθείας στο project, ενώ είναι δυνατόν για πιο πεπειραμένους χρήστες να αλλάξουν αυτόν τον
κώδικα κατά το δοκούν μέσω μίας ειδικής διεπαφής. Εκτός από τις ρυθμίσεις κατά την εκκίνηση
ενός νέου project δίνεται η δυνατότητα μέσω του μVision να ρυθμιστούν διάφορες επιλογές, από τη
συχνότητα του εξωτερικού ρολογιού που εξομοιώνεται ή το είδος των αρχείων που παράγονται,
μέχρι τη συσκευή με την οποία θα γίνει το debugging. Οι επιλογές αυτές ρυθμίζονται μέσω του
παρακάτω παραθύρου επιλογών, το οποίο όπως φαίνεται περιλαμβάνει διάφορες ετικέτες υπό τις
οποίες βρίσκονται οι σχετικές ρυθμίσεις:

Σχήμα 8.4: Ρυθμίσεις των επιλογών του debugging στο μVision.

Έτσι, αφού γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις τότε το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία αρχείων
source που περιλαμβάνουν τον κώδικα που απαιτείται να τρέξει στον επεξεργαστή στα πλαίσια
υλοποίησης μίας εφαρμογής. Η δημιουργία των αρχείων αυτών γίνεται μέσα από τον
ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου που έχει το μVision, ο οποίος βοηθά στην εύκολη ανάγνωση
του προγράμματος μέσω διαφόρων χαρακτηριστικών του, όπως τη χρήση κειμένου διαφορετικού
χρώματος για διαφορετικούς τύπους δεδομένων. Παρακάτω δίδεται ένα στιγμιότυπο του
επεξεργαστή κειμένου του μVision:
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Σχήμα 8.5: Στιγμιότυπο του επεξεργαστή κειμένου του μVision.

Ο κώδικας που γράφεται στον επεξεργαστή κειμένου είναι σε γλώσσα C/C++ και για να
παραχθεί ο εκτελέσιμος κώδικας απαιτείται μετάφραση των source αρχείων καθώς και σύνδεσή
τους. Όλα αυτά γίνονται απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Έτσι, μόλις πατηθεί το κουμπί build
ξεκινά η διαδικασία της μετάφρασης, ενώ υπάρχει και ειδικό παράθυρο όπου απεικονίζεται η
πρόοδος της διαδικασίας αυτής. Το παράθυρο αυτό που τιτλοφορείται Build Output έχει την
παρακάτω μορφή, ενώ δεν λείπουν οι ειδοποιήσεις για τυχόν λάθη στον κώδικα:

Σχήμα 8.6: Το παράθυρο build output του μVision.

Μετά από επιτυχή παραγωγή του εκτελέσιμου κώδικα υπάρχουν δύο (2) τρόποι να γίνει το
debugging : είτε να κατεβεί ο κώδικας στο microcontroller για το οποίο προορίζεται και μέσω
κάποιου από τα ειδικά εργαλεία που υπάρχουν να γίνει το debugging, είτε να ξεκινήσει η
προσομοίωση λειτουργίας του microcontroller, μέσω των αναρίθμητων διεπαφών που περιλαμβάνει
το μVision και προσομοιώνουν τη λειτουργία του microcontroller αλλά και των περισσότερων
περιφερειακών συσκευών του. Κατά τη διαδικασία του debugging, το περιβάλλον εργασίας αλλάζει
όψη και εμφανίζονται στο χρήστη διάφορα παράθυρα με απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη
διόρθωση του κώδικα που έχει αναπτυχθεί. Έτσι, ένα από αυτά τα παράθυρα περιέχει το source
κώδικα, στον οποίο φαίνεται το ποια εντολή εκτελείται καθώς και τυχόν σφάλματα κατά την
εκτέλεση των εντολών. Επίσης, υπάρχει και ένα παράθυρο, το disassembly window, στο οποίο
απεικονίζεται η αντιστοιχία των υψηλού επιπέδου εντολών που εκτελούνται, με εντολές της
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γλώσσας assembly. Εκτός από αυτό, είναι δυνατόν ο χρήστης να δει και να ελέγξει απευθείας το
περιεχόμενο κάποιας θέσης μνήμης, μέσω του memory window. Επιπλέον, μέσω του παράθυρου
εντολών (command window) είναι δυνατή η απευθείας πληκτρολόγηση και εκτέλεση εντολών σε
γλώσσα C, σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, κατά την διάρκεια του debugging, δίνεται η
δυνατότητα παρακολούθησης των τιμών των καταχωρητών του πυρήνα, μέσω ενός ειδικού
παραθύρου, στο οποίο μάλιστα είναι δυνατό να παρέμβει ο χρήστης και να αλλάξει την τιμή
κάποιου καταχωρητή. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει οποιαδήποτε μεταβλητή
του προγράμματος ή αντικείμενο δεδομένων, ώστε να προστεθεί στο watch window, ώστε να
παρακολουθούνται οι αλλαγές στην τιμή τους, ενώ και εδώ είναι δυνατή η παρέμβαση του χρήστη
όπου μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε τιμή κατά το δοκούν. Τα παραπάνω συνοψίζονται στο
στιγμιότυπο που ακολουθεί , όπου φαίνονται τα διαφορετικά παράθυρα που περιγράφηκαν:

Σχήμα 8.7: Στιγμιότυπο από τη διαδικασία του debugging στο μVision.

Όσον αφορά τώρα στην εκτέλεση του κώδικα της ενσωματωμένης εφαρμογής, εδώ
προσφέρονται προηγμένες δυνατότητες που αφορούν στην έναρξη, στην παύση και στη μερική
εκτέλεση του κώδικα. Η έναρξη εκτέλεσης του κώδικα, αφορά στην εκτέλεση όλων των εντολών,
μέχρι να συναντηθεί κάποιο σημείο παύσης (breakpoint), τα οποία θα αναφερθούν αργότερα. Η
μερική εκτέλεση του κώδικα περιλαμβάνει επιλογές, όπως την εκτέλεση μίας μόνο εντολής (step),
όπου έτσι ο χρήστης μπορεί να εξετάσει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτής. Εκτός από την
εκτέλεση μίας μόνο εντολής υπάρχει και η δυνατότητα εξόδου από μία ρουτίνα (step out) και
επιστροφή στην εκτέλεση του κυρίως προγράμματος ή η εκτέλεση του προγράμματος μέχρι το
σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας (Run to Cursor Line). Επίσης, ο χρήστης μπορεί να προκαλέσει
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με το πάτημα ενός κουμπιού reset στο microcontroller και να συνεχίσει να εκτελείται ο κώδικας με
τις νέες ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν μετά το reset.
Εκτός από τις παραπάνω δυνατότητες, το περιβάλλον μVision περιλαμβάνει και άλλες που
διευκολύνουν τη διαδικασία του debugging. Βασικός άξονας είναι τα σημεία παύσης (breakpoints)
τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να ελέγξει τη ροή του προγράμματος. Τα
breakpoints χρησιμοποιούνται είτε για να σταματάνε την εκτέλεση του προγράμματος σε κάποιο
σημείο, είτε για την εκτέλεση κάποιας συνάρτησης του debugger. Η εισαγωγή ή η διαγραφή από το
πρόγραμμα κάποιου breakpoint είναι απλή και μπορεί να γίνει και κατά τη συγγραφή του source
κώδικα και κατά τη διάρκεια του debugging, μέσω του επεξεργαστή κειμένου. Εκτός από την
εισαγωγή ή τη διαγραφή ενός breakpoint, υπάρχει και η επιλογή της προσωρινής απενεργοποίησής
του. Οι διάφορες αυτές επιλογές των breakpoints ρυθμίζονται από το παράθυρο διαλόγου των
breakpoints, ενώ εξ’ ορισμού, τα breakpoints που δημιουργούνται, αποθηκεύονται και
αποκαθίστανται στις επόμενες διαδικασίες debugging.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα breakpoints εκτός από τη διακοπή εκτέλεσης του κώδικα,
χρησιμοποιούνται και για την εκτέλεση συναρτήσεων του debugger. Οι συναρτήσεις αυτές
κατασκευάζονται από το χρήστη και συνήθως αφορούν στην προσομοίωση της συμπεριφοράς
κάποιων εξωτερικών συσκευών που χρησιμοποιούνται ως είσοδο στο σύστημα. Για παράδειγμα,
υπάρχει η δυνατότητα να κατασκευαστεί μία συνάρτηση που να προσομοιώνει ένα ημιτονοειδές
σήμα ως είσοδο στο μετατροπέα A/D. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του μVision debugger,
περιλαμβάνονται λίγο-πολύ στους περισσότερους debuggers. Αυτό που κάνει την πλατφόρμα
ανάπτυξης ενσωματωμένων εφαρμογών μVision ξεχωριστή, είναι η σχεδόν ακριβής προσομοίωση
που μπορεί να προσφέρει, βοηθώντας έτσι στο debugging ενός κώδικα και στην εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία ενός microcontroller, χωρίς να τρέξει ο κώδικας στο
microcontroller αυτό. Έτσι, είναι δυνατή η προσομοίωση εκτέλεσης ενός κώδικα μίας εφαρμογής
και παράλληλα ο έλεγχος των τιμών των καταχωρητών του πυρήνα, ώστε να μελετηθεί η συνολική
λειτουργία του κώδικα. Εκτός από αυτό, προσομοιώνεται και η λειτουργία των διακοπών μέσω
μίας ειδικής διεπαφής, με την οποία ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την πρόκληση και την
εξυπηρέτηση των διακοπών, όπως ακριβώς θα συνέβαινε στο πραγματικό σύστημα. Στην
περίπτωση του STM 32, το μVision περιλαμβάνει μία διεπαφή που προσομοιώνει τη λειτουργία και
τους καταχωρητές που περιλαμβάνονται στον ενσωματωμένο ελεγκτή διακοπών (NVIC), δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα διαδραστικής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης διακοπών και αλλαγής της
προτεραιότητας των διακοπών:
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Σχήμα 8.8: Παράθυρο ρυθμίσεων στους καταχωρητές του NVIC στο
μVision.

Όσον αφορά στην προσομοίωση περιφερειακών συσκευών, παρέχεται από το μVision μία
πληθώρα από τέτοιες. Από τις γενικού σκοπού περιφερειακές συσκευές, υπάρχει η διεπαφή που
προσομοιώνει τον A/D μετατροπέα με τους καταχωρητές και τις εισόδους του εμφανείς και με
δυνατότητα αλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Αλλαγές στους καταχωρητές και στις εισόδους της
περιφερειακής αυτής συσκευής που προσομοιώνεται, γίνονται είτε μέσω της διαδραστικής
διεπαφής, είτε μέσω του παραθύρου εντολών (command window). Οι ίδιες περίπου δυνατότητες
ελέγχου και παρέμβασης στη λειτουργία του, δίδονται και από την διεπαφή που προσομοιώνει την
περιφερειακή συσκευή του μετατροπέα D/A.
Μία άλλη περιφερειακή συσκευή για την οποία το μVision περιλαμβάνει ειδική διεπαφή
προσομοίωσης είναι οι θύρες εισόδου/ εξόδου γενικού σκοπού (GPIO). Για κάθε μία από τις πέντε
(5) θύρες που περιλαμβάνει το STM 32 υπάρχει ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο φαίνονται οι
ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της θύρας αυτής, στις οποίες μπορεί να παρέμβει ο
χρήστης σε πραγματικό χρόνο. Στη συνέχεια, δίδεται ένα στιγμιότυπο της διεπαφής που
χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μίας θύρας εισόδου/ εξόδου γενικού σκοπού:
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Σχήμα 8.9: Παράθυρο ρυθμίσεων της θύρας GPIO στο μVision.

Εκτός από τους μετατροπείς A/D, D/A και τις θύρες GPIO, προσομοιώνεται και η λειτουργία
των τεσσάρων (4) μονάδων χρονιστών (timers) του συστήματος. Για κάθε μία μονάδα, παρέχεται
ειδικό παράθυρο διαλόγου στο οποίο φαίνονται οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει και αφορούν στη
συνολική λειτουργία του timer καθώς και η τιμή που έχει ο μετρητής του. Τα παραπάνω, μπορεί να
αλλάξουν από το χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, υπάρχει και μία διεπαφή με την οποία
προσομοιώνεται η λειτουργία του ανεξάρτητου επιτηρητή (IWDG) και του επιτηρητή παραθύρου
(WWDG). Όσον αφορά στις επικοινωνιακού σκοπού περιφερειακές συσκευές, παρέχεται από το
μVision, διεπαφή για την προσομοίωση της λειτουργίας τους και των καταχωρητών που
περιλαμβάνονται στη θύρα USART. Εκτός, όμως από αυτό, υπάρχει και το serial window στο
οποίο παρουσιάζεται η εικονική μετακίνηση των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι αν μεταδοθεί από
τον microcontroller εικονικά κάποιος χαρακτήρας μέσω της USART, αυτός ο χαρακτήρας θα
εμφανιστεί στο serial window για να επιβεβαιωθεί έτσι η σωστή λειτουργία της θύρας.
Αντίστροφα, μέσω του serial window είναι δυνατή η εικονική αποστολή κάποιου χαρακτήρα στο
microcontroller μέσω της USART. Παρακάτω, φαίνεται ένα στιγμιότυπο της διεπαφής που αφορά
σε μία θύρα USART του STM 32:
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Σχήμα 8.10: Παράθυρο ρυθμίσεων της θύρας USART στο μVision.

Τέλος, εκτός από το περιφερειακό USART, το μVision παρέχει διεπαφές για την προσομοίωση
των δύο (2) περιφερειακών SPI, τα οποία είναι δυνατό να προσομοιώσουν πλήρως αμφίπλευρη
επικοινωνία μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Επίσης, προσομοιώνονται οι δύο (2) ελεγκτές
CAN που περιέχει το STM 32, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας δύο
(ή περισσότερων) microcontrollers καθώς και οι διεπαφές I2C μέσω των οποίων ρυθμίζεται η
επικοινωνία του microcontroller με άλλα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
Εκτός από την παρακολούθηση της ροής του προγράμματος και τον έλεγχο της επιτυχούς
εκτέλεσης των εντολών του κώδικα, το μVision της Keil περιλαμβάνει και εργαλεία για την
παρακολούθηση της απόδοσης του κώδικα που εκτελείται, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη
να βελτιστοποιήσει αυτή την απόδοση. Τα εργαλεία αυτά είναι η εικονική συσκευή ανάλυσης της
απόδοσης (performance analyzer) και η εικονική συσκευή ανάλυσης της λογικής (logic analyzer).
Ο performance analyzer χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ενός κώδικα ώστε να επιτευχθεί
μέγιστη απόδοση. Έτσι, αφού καθοριστούν τα κομμάτια του κώδικα που χρίζουν ανάλυσης, η
συσκευή ανάλυσης της απόδοσης συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικές με τα κομμάτια αυτά και
αφότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση παρουσιάζει πληροφορίες σχετικές με την απόδοση, όπως π.χ. το
χρόνο που δαπανήθηκε για την εκτέλεση του επιλεχθέντος κομματιού κώδικα ή το πόσες φορές
εκτελέστηκε ένα κομμάτι κώδικα. Έτσι, με τα στοιχεία αυτά μπορεί ο χρήστης να επιλέξει μεταξύ
δύο πιθανών υλοποιήσεων την αποδοτικότερη ή να διορθώσει τυχόν μη αποδοτικά κομμάτια
κώδικα.
Ο logic analyzer χρησιμοποιείται ως μία γραφική μέθοδος απεικόνισης της τιμής κάποιων
μεταβλητών. Έτσι, αφού επιλέξει ο χρήστης τις μεταβλητές που υφίστανται την παρακολούθηση,
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σχεδιάζεται για κάθε μία η γραφική παράσταση της τιμής της στο χρόνο. Επίσης, υπάρχει η
δυνατότητα απευθείας σύνδεσης των γραφικών παραστάσεων με το πρόγραμμα, αφού με ειδική
επιλογή μπορεί ο χρήστης να βλέπει ποια εντολή του προγράμματος ‘ευθύνεται’ για την αλλαγή
τιμής σε κάποια μεταβλητή. Τέλος, υπάρχει και η επιλογή αποθήκευσης της γραφικής παράστασης
κάποιας μεταβλητής ώστε να εξαχθούν τα δεδομένα και έτσι να είναι δυνατή η ανάλυση από
κάποιο άλλο εξωτερικό εργαλείο.
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Κεφάλαιο 9
Υλοποίηση
9.1 Ανάλυση του τρόπου υλοποίησης
Το ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο επιλέχθηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας, ήταν ο
μικροελεγκτής STM32F103RB της ST Microelectronics, ο οποίος πληρούσε όλες τις
προδιαγραφές όπως υπολογιστική ισχύ, πληρότητα περιφερειακών αλλά και κόστος υλικών. Το
λογισμικό που επιλέχθηκε ήταν η σουίτα εφαρμογών μVision της Keil και η γλώσσα
προγραμματισμού ήταν η C.
Η υλοποίηση της εργασίας μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα μέρη:
1. Δειγματοληψία του σήματος εισόδου
2. Προεπεξεργασία του σήματος εισόδου
3. Ανάλυση του σήματος σε ανεξάρτητες συνιστώσες
4. Επεξεργασία του σήματος εξόδου - Αποτελέσματα

9.1.1 Δειγματοληψία του σήματος εισόδου
Το πραγματικό σήμα εισόδου σε ένα ενσωματωμένο κύκλωμα, κατά τη διάρκεια της οδήγησης
ενός αυτοκινήτου θα ερχόταν από ειδικά τοποθετημένους αισθητήρες στις τέσσερις αναρτήσεις του
αυτοκινήτου. Έχουμε λοιπόν τέσσερα διανύσματα x=[x1,x2,…,xn]T ως εισόδους. Αυτές τις εισόδους
εξομειώνουμε με το αρχείο t1.ini που παράγει συνεχώς τριγωνικούς παλμούς όπως φαίνεται και στο
σχήμα,
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Σχήμα 9.1: Οι αναλογικές είσοδοι που εξομοιώνονται από το αρχείο t1.ini

με τον εξής απλό αλγόριθμο :
/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog0() simulates analog input values given to channel 0-3 (του ADC1) */
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog0 () {
float volts;
float limit ;
limit= 3.3 ;

printf (“Analog0 (%f) entered.\n”, limit);
while (1) {
volts = 0;
while (volts <= limit) {
adc1_in0 = volts;
adc1_in1 = volts+0.1;
adc1_in2 = volts+0.2;
adc1_in3 = volts+0.3;
swatch (0.0001);
volts += 0.1;
}
volts = limit;
while (volts >= 0.0) {
adc1_in0 = volts;

/* forever */

/* analog input-0 */
/* analog input-1 */
/* analog input-2 */
/* analog input-3 */
/* wait 0.0001 seconds */
/* increase voltage */

/* analog input-0 */
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adc1_in1 = volts+0.1;
adc1_in2 = volts+0.2;
adc1_in3 = volts+0.3;
swatch (0.0001);
volts -= 0.1;

/* analog input-1 */
/* analog input-2 */
/* analog input-3 */
/* wait 0.0001 seconds */
/* decrease voltage */

}
}
}
analog0 () ;
Οι είσοδοι αυτές (adc1_in0, adc1_in1, adc1_in2, adc1_in3) δειγματοληπτούνται μετά, από το
μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (ADC) με συχνότητα δειγματοληψίας 9MHz. Οι
ρυθμίσεις των τεσσάρων (4) καναλιών του ADC1 που δειγματοληπτούν τις τέσσερις (4) αναλογικές
εισόδους φαίνονται στο παρακάτω στιγμιότυπο του εργαλείου υλοποίησης Keil μVision.

Σχήμα 9.2: Ρυθμίσεις των τεσσάρων καναλιών του ADC1 στο μVision
για τις ανάγκες της εργασίας
Κάθε διακόσιες (200) δειγματοληφθέντες τιμές, μεταφέρονται μέσω ενός καναλιού του DMA,
απευθείας στη μνήμη, όπου αποθηκεύονται σε έναν πίνακα διακοσίων (200) στοιχείων (τον
ADC1ConvertedValue[200]). Για κάθε εκατό στοιχεία που αποθηκεύονται στον πίνακα αυτό,
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έχουμε ζητήσει από το σύστημα να ενεργοποιεί μια ειδοποίηση (ένα interrupt) ότι έχει
ολοκληρωθεί η μεταφορά (DMA1_IT_ΗT1 για τα 100 πρώτα και DMA1_IT_TC1 για τα υπόλοιπα
100). Όποτε εμφανίζεται αυτή η ειδοποίηση, παίρνουμε αυτά τα 100 στοιχεία και τα χωρίζουμε σε
τέσσερις (4) πίνακες των εικοσιπέντε (25) στοιχείων, ανάλογα με το από ποιά είσοδο προήλθαν.
Από τα εικοσιπέντε (25) αυτά στοιχεία του κάθε πίνακα επιλέγεται τυχαία ένα (1) και
αποθηκεύεται σε ένα πίνακα τεσσάρων (4) στοιχείων. Ο πίνακας αυτός x=[x1, x2, x3, x4]T αποτελεί
το διάνυσμα εισόδου αφού κάθε στοιχείο του προέρχεται από διαφορετικό δείγμα.

9.1.2 Προεπεξεργασία του σήματος εισόδου
Έχουμε λοιπόν σε έναν πίνακα τεσσάρων (4) στοιχείων αποθηκευμένο το σήμα εισόδου. Το
επόμενο βήμα είναι η προεπεξεργασία του σήματος αυτού ώστε να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί
στη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες. Η προεπεξεργασία περιλαμβάνει δύο βήματα, την
κεντροθέτηση και τη λεύκανση.
Για τη μέθοδο της κεντροθέτησης το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τη
μέση τιμή των δειγματοληφθέντων τιμών από τα στοιχεία του διανύσματος εισόδου (στην
προκειμένη περίπτωση η μέση τιμή είναι 2047). Αφαιρώντας λοιπόν την τιμή 2047 από όλα τα
στοιχεία του πίνακα x=[x1, x2, x3, x4]T λαμβάνουμε το κεντροθετημένο σήμα εισόδου.
Σκοπός του δεύτερου βήματος, της λεύκανσης δηλαδή, είναι να μετατρέψουμε το σήμα εισόδου
σε λευκό θόρυβο. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα επιμέρους στοιχεία να είναι στατιστικώς ανεξάρτητα
μεταξύ τους. Η ανεξαρτησία αυτή όμως έχει ήδη επιτευχθεί επιλέγοντας τυχαία μία (1) εκ των
εικοσιπέντε (25) τιμών για κάθε είσοδο. Επιλέγουμε λοιπόν να θυσιάσουμε μια μικρή ακρίβεια
καθώς οι τιμές που δειγματοληπτούμε είναι πάρα πολλές και το κόστος στην ακρίβεια της
δειγματοληψίας δε μας ενδιαφέρει και τόσο, για να κερδίσουμε σε ευκολία και χρόνο υπολογισμού
του σήματος εξόδου.
Μια αναλυτικότερη υλοποίηση για τη λεύκανση των δεδομένων, στην περίπτωση που μας
ενδιαφέρει περισσότερο η ακρίβεια και όχι ο φόρτος εργασίας, αναλύεται παρακάτω. Η λογική
είναι η εξής : Η λεύκανση μπορεί να υλοποιηθεί με τη σχέση

όπου το Ε είναι η ορθογώνια μήτρα ιδιοδιανυσμάτων του E{xxT} και το D είναι η διαγώνια μήτρα
ιδιοτιμών του, D=diag(d1,…, dn). Ξεκινάμε λοιπόν υλοποιώντας τη μήτρα συνδιακύμανσης,
πολλαπλασιάζοντας το διάνυσμα x με τον ανάστροφό του xT. Η μήτρα συνδιακύμανσης εισάγεται
στη συνάρτηση jacobi με την οποία υπολογίζονται οι ιδιοτιμές (οι οποίες περνούν μετά από
επεξεργασία για να βρεθούν τα D-1/2 =diag (d1-1/2,…, dn-1/2)) και τα ιδιοδιανύσματά της και
αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς πίνακες. Το γινόμενο των πινάκων αυτών δίνει τη μήτρα
λεύκανσης όπως φαίνεται και στο μαθηματικό τύπο. Ο μεγαλύτερος φόρτος εργασίας της
λεύκανσης επαφίεται στη συνάρτηση jacobi. Ας δούμε πως δουλεύει αναλυτικά.
Η Ιακωβιανή μέθοδος αποτελείται από μια ακολουθία παρόμοιων με ορθογώνιους
μετασχηματισμούς. Κάθε μετασχηματισμός (μια Ιακωβιανή περιστροφή) είναι μια απλή
περιστροφή σχεδιασμένη να απαλείφει ένα από τα μη-διαγώνια στοιχεία της μήτρας. Οι
αλλεπάλληλοι μετασχηματισμοί αναιρούν τα προηγουμένως ορισμένα μηδενικά, αλλά τα μηδιαγώνια στοιχεία πάραυτα συνεχώς μειώνονται, ώσπου η μήτρα να είναι διαγώνια με ακρίβεια
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μηχανής. Συσσωρεύοντας το γινόμενο των μετασχηματισμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
δίνει τη μήτρα των ιδιοδιανυσμάτων, ενώ τα στοιχεία της τελικής διαγώνιας μήτρας είναι οι
ιδιοτιμές.
Η Ιακωβιανή μέθοδος είναι τελείως αλάθητη για όλες τις πραγματικές συμμετρικές μήτρες. Για
μήτρες μεγέθους πάνω από περίπου 10, ο αλγόριθμος είναι πιο αργός, κατά ένα μεγάλο σταθερό
παράγοντα, από άλλες πιο αποτελεσματικές μεθόδους. Ωστόσο ο Ιακωβιανός αλγόριθμος είναι
πολύ πιο απλός από τις άλλες μεθόδους. Προτείνεται λοιπόν ανεπιφύλακτα για μήτρες μέτριων
διαστάσεων, όπου δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ η ταχύτητα.
Η βασική Ιακωβιανή περιστροφή Ppq είναι μια μήτρα της μορφής

Εδώ όλα τα διαγώνια στοιχεία είναι ενιαία εκτός από τα δύο στοιχεία c στις γραμμές και στήλες
p και q. Όλα τα μη-διαγώνια στοιχεία είναι μηδενικά εκτός από τα δύο στοιχεία s και –s. Οι αριθμοί
c και s είναι το συνημίτονο και το ημίτονο της γωνίας περιστροφής φ, ώστε c2+s2 = 1.
Μια απλή περιστροφή όπως η προηγούμενη χρησιμοποιείται για να μετασχηματίσει τη μήτρα Α
σύμφωνα με τη σχέση

Το PTpq ・ A αλλάζει μόνο τις γραμμές p και q του A, ενώ το A ・ Ppq αλλάζει μόνο τις στήλες
p και q. Σημειώνεται ότι οι δείκτες p και q δεν υποδηλώνουν στοιχεία του Ppq , αλλά περισσότερο
κάποιου είδους ένδειξη για το τι είδους περιστροφής είναι η μήτρα, δηλαδή ποιες γραμμές και
στήλες επηρρεάζει. Τα αλλαγμένα λοιπόν στοιχεία του Α από την προηγούμενη σχέση είναι μόνο
των γραμμών και στηλών p και q όπως φαίνεται και παρακάτω:

Από την προηγούμενη εξίσωση και χρησιμοποιώντας τη συμμετρία του πίνακα Α, παίρνουμε τις
εξής εξισώσεις

- 82 -

Η ιδέα της Ιακωβιανής μεθόδου είναι να προσπαθήσουμε να μηδενίσουμε τα μη-διαγώνια
στοιχεία με μια σειρά απλών περιστροφών. Θέτοντας λοιπόν a’pq = 0 στην τελευταία εξίσωση, μας
δίνει την ακόλουθη έκφραση για τη γωνία περιστροφής φ

Αν θεωρήσουμε t ≡ s/c, ο ορισμός του θ μπορεί να ξαναγραφεί ως

Η μικρότερη ρίζα αυτής της εξίσωσης αντιστοιχεί σε μια γωνία περιστροφής μικρότερη από π/4
σε μέγεθος. Η επιλογή αυτή σε κάθε στάδιο δίνει την πιο σταθερή μείωση. Χρησιμοποιώντας τη
φόρμα του τετραγωνικού τύπου με τη διακρίνουσα στον παρονομαστή μπορούμε να γράψουμε την
ελάχιστη αυτή ρίζα ως

Αν το θ είναι τόσο μεγάλο ώστε το θ2 να υπερχειλίσει στον υπολογιστή, θέτουμε t = 1/(2θ).
Τώρα έχουμε

Όταν χρησιμοποιούμε τις παραπάνω εξισώσεις (5-8) αριθμητικά, τις ξαναγράφουμε για να
ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα στρογγυλοποίησης. Η τελευταία εξίσωση (8) αντικαθίσταται από

Η ιδέα στις υπόλοιπες εξισώσεις είναι να θέσουμε τη νέα ποσότητα ίση με την παλιά ποσότητα
συν μια μικρή διόρθωση. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση 8 με την
αντικαταστάτριά της για να απαλείψουμε το aqq από την εξίσωση 6, θέτοντας

Παρόμοια,
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όπου το t (= tan f/2) καθορίζεται από

Μπορεί να δει κανείς τη σύγκλιση της Ιακωβιανής μεθόδου λαμβάνοντας υπ ‘όψιν το άθροισμα
των τετραγώνων των μη-διαγώνιων στοιχείων

Οι εξισώσεις 5-8 υπονοούν ότι

(καθώς ο μετασχηματισμός είναι ορθογώνιος, το άθροισμα των τετραγώνων των διαγώνιων
στοιχείων αυξάνεται ανάλογα με το 2|apq|2 ). Η ακολουθία των S λοιπόν μειώνεται μονότονα.
Εφόσον η ακολουθία έχει κατώτατο όριο το μηδέν, και εφόσον μπορούμε να επιλέξουμε το apq να
είναι όποιο στοιχείο θέλουμε, η ακολουθία μπορεί να φτιαχτεί να συγκλίνει στο μηδέν.
Τελικά λαμβάνουμε μια μήτρα D η οποία είναι διαγώνια με ακρίβεια μηχανής. Τα διαγώνια
στοιχεία δίνουν τις ιδιοτιμές τις αρχικής μήτρας A, αφού

Όπου

Με τα Pi να υποδεικνύουν τις διαδοχικές Ιακωβιανές μήτρες περιστροφής. Οι στήλες του V είναι
τα ιδιοδιανύσματα (αφού A ・ V = V ・ D). Μπορούν να υπολογιστούν εφαρμόζοντας

σε κάθε στάδιο του υπολογισμού, όπου αρχικά η V είναι η μήτρα ταυτότητας. Λεπτομερώς, η
παραπάνω εξίσωση είναι

Ξαναγράφουμε τις εξισώσεις αυτές ως προς τ , όπως κάναμε πριν για να ελαχιστοποιήσουμε το
σφάλμα στρογγυλοποίησης.
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Η μόνη εναπομείνουσα ερώτηση είναι η στρατηγική που πρέπει κάποιος να υιοθετήσει για τη
σειρά με την οποία τα στοιχεία θα εξαλειφθούν. Ο αρχικός Ιακωβιανός αλγόριθμος του 1846
έψαχνε όλο το άνω τρίγωνο σε κάθε στάδιο και έθετε το μεγαλύτερο μη-διαγώνιο στοιχείο μηδέν.
Αυτή είναι μια λογική στρατηγική για υπολογισμό με το χέρι, αλλά είναι απαγορευτική σε έναν
υπολογιστή καθώς μόνο το ψάξιμο έκανε κάθε Ιακωβιανή περιστροφή μια διαδικασία τάξης N2 αντί
για N.
Μια καλύτερη στρατηγική για τους δικούς μας σκοπούς είναι η κυκλική Ιακωβιανή μέθοδος,
όπου τα στοιχεία εξαλείφονται σε αυστηρή σειρά. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να προχωρήσει
στις γραμμές: P12, P13, ..., P1n … μετά P23, P24, κτλ. Μπορεί να δειχθεί ότι η σύγκλιση είναι γενικά
τετραγωνική και για την αρχική μέθοδο αλλά και για την κυκλική Ιακωβιανή μέθοδο, για μηεκφυλισμένες ιδιοτιμές. Ένα τέτοιο σέτ από n(n – 1)/2 Ιακωβιανές περιστροφές ονομάζεται «ένα
πέρασμα» (a sweep).
Η συνάρτηση jacobi που θα παρουσιαστεί παρακάτω χρησιμοποιεί ακόμα δύο βελτιώσεις:
Στα πρώτα τρία περάσματα, εκτελείται η pq περιστροφή μόνο αν
τιμή κατωφλίου

για κάποια

όπου S0 είναι το άθροισμα των μη-διαγώνιων μέτρων

Μετά από τέσσερα περάσματα, αν |apq|<<|app| και |apq|<<|aqq|, θέτουμε |apq| = 0 και
παραλείπουμε την περιστροφή. Το κριτήριο που χρησιμοποιείται στη σύγκριση είναι
|apq|<10−(D+2)|app|, όπου D είναι ο αριθμός των σημαντικών δεκαδικών ψηφίων στη
μηχανή, αντίστοιχα και για το |aqq|.
Στη ρουτίνα jacobi ο n×n συμμετρικός πίνακας a αποθηκεύεται ως a[1..n] [1..n]. Στην έξοδο, τα
υπερδιαγώνια στοιχεία του a καταστρέφονται, αλλά τα διαγώνια και υποδιαγώνια μένουν ανέπαφα
και δίνουν πλήρεις πληροφορίες για την αρχική συμμετρική μήτρα a. Το διάνυσμα d[1..n]
επιστρέφει τις ιδιοτιμές του a. Κατά τη διάρκεια του υπολογισμού, περιέχει την παρούσα διαγώνιο
του a. Η μήτρα v[1..n][1..n] δίνει στην έξοδο το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα του d[k] στην kστή στήλη του. Η παράμετρος nrot δίνει τον αριθμό των Ιακωβιανών περιστροφών που
χρειάστηκαν για να επιτευχθεί σύγκλιση.
Οι τυπικές μήτρες χρειάζονται μεταξύ 6 και 10 περασμάτων για να πετύχουν σύγκλιση, ή 3n2 με
5n Ιακωβιανές περιστροφές. Κάθε περιστροφή χρειάζεται διεργασίες της τάξης 4n, κάθε μία εκ
των οποίων αποτελείται από έναν πολλαπλασιασμό και ένα άθροισμα, φέρνοντας τον ολικό φόρτο
στην τάξη των 12n3 με 20n3 διεργασιών. Ο υπολογισμός των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων
αλλάζει τον αριθμό των διεργασιών από 4n σε 6n ανά περιστροφή, που είναι μόνο 50% επιπλέον
φόρτος.
2
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Η συνάρτηση είναι η εξής (για να δουλέψει χρειάζεται και τα αρχεία nrutil.c και nrutil.h):

void jacobi(float **a, int n, float d[], float **v, int *nrot)
/*Υπολογίζει τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα μια πραγματικής συμμετρικής μήτρας
a[1..n][1..n]. Στην έξοδο, τα στοιχεία του a άνω της διαγωνίου καταστρέφονται. Το d[1..n]
επιστρέφει τις ιδιοτιμές του a. Το v[1..n][1..n] είναι μια μήτρα τις οποίας οι στήλες περιέχουν, στην
έξοδο, τα κανονικοποιημένα ιδιοδιανύσματα του a.Το nrot επιστρέφει τον αριθμό των Ιακωβιανών
περιστροφών που χρειάστηκαν.*/
{
int j,iq,ip,I;
float tresh,theta,tau,t,sm,s,h,g,c,*b,*z;
b = vector(1,n);
z = vector(1,n);
for (ip=1; ip<=n; ip++) {
/*Αρχικοποίηση στη μήτρα ταυτότητας.*/
for (iq=1; iq<=n; iq++) v[ip][iq]= 0.0;
v[ip][ip]= 1.0;
}
for (ip=1; ip<=n; ip++) {
/*Αρχικοποίηση b και d στη διαγώνιο του a.*/
b[ip] = d[ip] = a[ip][ip];
z[ip]= 0.0;
/*Αυτό το διάνυσμα θα μαζεύει όρους του tapq */
}
*nrot = 0;
for (i=1; i<=50; i++) {
sm = 0.0;
for (ip=1; ip<=n-1; ip++) {
/*Άθροισμα των μη-διαγώνιων στοιχείων.*/
for (iq=ip+1; iq<=n; iq++)
sm += fabs(a[ip][iq]);
}
if (sm == 0.0) {
/*Η κανονική επιστροφή, που βασίζεται
στην κυβική σύγκλιση στο underflow του συστήματος. */
free_vector(z,1,n);
free_vector(b,1,n);
return;
}
if (I < 4)
tresh = 0.2 * sm / (n*n);
/*...στα πρώτα τρία περάσματα.*/
else
tresh = 0.0;
/*...μετέπειτα.*/
for (ip=1; ip<=n-1; ip++) {
for (iq=ip+1; iq<=n; iq++) {
g = 100.0 * fabs(a[ip][iq]);
/*Μετά από 4 περάσματα, παραλείπουμε την περιστροφή αν το μη-διαγώνιο στοιχείο είναι
μικρό.*/
if (I > 4 && (float)(fabs(d[ip])+g) == (float)fabs(d[ip])
&& (float)(fabs(d[iq])+g) == (float)fabs(d[iq]))
a[ip][iq] = 0.0;
else if (fabs(a[ip][iq]) > tresh) {
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h = d[iq]-d[ip];
if ((float)(fabs(h)+g) == (float)fabs(h))
t = (a[ip][iq]) / h;
else {
theta= 0.5 * h / (a[ip][iq]);
t=1.0 / (fabs(theta) + sqrt(1.0 + theta*theta));
if (theta < 0.0) t = -t ;
}
c = 1.0 / sqrt(1+t*t) ;
s = t*c;
tau = s / (1.0+c);
h = t * a[ip][iq];
z[ip] -= h;
z[iq] += h;
d[ip] -= h;
d[iq] += h;
a[ip][iq] = 0.0;
for (j=1; j<=ip-1; j++) {
/*Η περίπτωση των περιστροφών 1 . j < p.*/
ROTATE(a,j,ip,j,iq)
}
for (j=ip+1; j<=iq-1; j++) { /* Η περίπτωση των περιστροφών p < j < q.*/
ROTATE(a,ip,j,j,iq)
}
for (j=iq+1; j<=n; j++) {
/* Η περίπτωση των περιστροφών q < j . n.*/
ROTATE(a,ip,j,iq,j)
}
for (j=1; j<=n; j++) {
ROTATE(v,j,ip,j,iq)
}
++(*nrot);
}
}
}
for (ip=1; ip<=n; ip++) {
b[ip] += z[ip];
d[ip] = b[ip];
z[ip] = 0.0;
}

/*Ανανεώνουμε το d με το άθροισμα του tapq,*/
/*και ξανααρχικοποιούμε το z.*/

}
nrerror(“Too many iterations in routine jacobi”);
}
Από τη συνάρτηση αυτή λαμβάνονται υπό μορφή πινάκων οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα
του πίνακα συνδιακύμανσης E{xxT}. Μετά είναι θέμα απλού πολλαπλασιασμού πινάκων για να
λάβουμε τη μήτρα λεύκανσης, η οποία αν πολλαπλασιαστεί με το διάνυσμα εισόδου μας δίνει το
λευκό πλέον σήμα εισόδου που αναζητούσαμε.
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Ο κώδικας που θα έδινε το λευκό σήμα εισόδου θα είχε την εξής μορφή :
/*Φτιάχνουμε τον ανάστροφο πίνακα xT*/

xT[0][0]= xi[0][0];
xT[0][1]= xi[1][0];
xT[0][2]= xi[2][0];
xT[0][3]= xi[3][0];

for(i=0; i<4; i++){
/* Πολλαπλασιασμός του x με τον ανάστροφό του xT*/
for(j=0; j<4; j++){
/*για τη δημιουργία τις μήτρας συνδιακύμανσης covx*/
sum=0;
for(k=0; k<4; k++){
sum += (xi[i][k] * xT[k][j]);
}
covx[i][j] = sum;
}
}
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
cov_x[i][j] = u16tofloat(covx[i][j]);

/*Μετατροπή του πίνακα covx από int
σε float για τη jacobi*/

}
}
cov_x_ptr = (float **) malloc((unsigned) 4*sizeof(float *));
e1_ptr = (float **) malloc((unsigned) 4*sizeof(float *));
for(i=0; i<4; i++){
cov_x_ptr[i] = cov_x[i];
e1_ptr[i] = e1[i];
}
jacobi(cov_x_ptr, 4, d1, e1_ptr, nrot);

/*Η συνάρτηση δινει τις ιδιοτιμές και
τα ιδιοδιανύσματα του covx*/

free(cov_x_ptr);
free(e1_ptr);
for(i=0; i<4; i++){
d[i] = u16fromfloat( d1[i] );
for(j=0; j<4; j++){
/*Μετατροπή από float σε uint16_t των πινάκων d και e*/
e[i][j] = u16fromfloat( e1[i][j] );
}
}
for(i=0; i<4; i++){
droot[i][i] = 1/sqrt( d[i] );
}

/*Ο διαγωνοποιημένος πίνακας των ιδιοτιμών 1/sqrt(d)*/
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for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; J<4; J++){
eT[i][j] = e[j][i];
}
}

/*Ο ανάστροφος πίνακας των ιδιοδιανυσμάτων*/

for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
sum=0;
for(k=0; k<4; k++){
sum += (droot[i][k] * eT[k][j]);
}
Wh[i][j] = sum;
}
}
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
sum=0;
for(k=0; k<4; k++){
sum += (Wh[i][k] * x[k][j]);
}
white_x[i][j] = sum;
}
}

/*Η μήτρα λεύκανσης*/

/*Τα δεδομένα μετά τη λεύκανση*/

Τα στοιχεία του πίνακα white_x αποτελούν στην περίπτωση αυτή το λευκό σήμα εισόδου το
οποίο είναι έτοιμο για τη μέθοδο την ανάλυσης σε ανεξάρτητες συνιστώσες.

9.1.3 Ανάλυση του σήματος σε ανεξάρτητες συνιστώσες
Καταλήγουμε λοιπόν να έχουμε ένα κεντροθετημένο, λευκό διάνυσμα εισόδου x=[x1, x2, x3,
x4] . Είμαστε τώρα έτοιμοι να εφαρμόσουμε τη μέθοδο που επιλέξαμε για ανάλυση του σήματος σε
ανεξάρτητες συνιστώσες. Η επαναληπτική μέθοδος fastICA αποτελείται από τα εξής βήματα για
κάθε διάνυσμα βάρους w. Εμείς έχουμε τέσσερα διανύσματα βάρους που αποθηκεύονται σε έναν
πίνακα W, 4x4 όπου κάθε στήλη του είναι και ένα διάνυσμα. Εκτελούμε λοιπόν τα εξής βήματα μία
φορά για κάθε ένα από τα διανύσματα που έχουμε με
T

και
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1.Επιλέγουμε ένα αρχικό (π.χ. τυχαίο) διάνυσμα βάρους w
2. Έστω w+=E{xg(wTx)}− E{g΄(wTx)}w
3. Έστω w= w+ / ||w+||
4. Εάν δεν έχουμε σύγκλιση, πηγαίνουμε πίσω στο βήμα 2.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύγκλισης καταλήγουμε με μια μήτρα «αποσύμπλεξης»
(unmixing matrix) W 4x4, τεσσάρων δηλαδή ανεξάρτητων διανυσμάτων, ένα για κάθε ανεξάρτητη
συνιστώσα. Για να αποτρέψουμε τα διανύσματα αυτά να συγκλίνουν στο ίδιο ακρότατο πρέπει να
αποσυσχετίσουμε τους γραμμικούς συνδυασμούς w1Tx,…,wNTx μετά από κάθε επανάληψη του
προηγούμενου αλγόριθμου.
Ένας απλός τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι η συμμετρική αποσυσχέτιση στην οποία κανένα
διάνυσμα δεν είναι «προνομιούχο» σε σχέση με τα άλλα. Ο ακόλουθος αλγόριθμος πετυχαίνει αυτό
ακριβώς.

Επαναλαμβάνουμε το 2 μέχρι την σύγκλιση.
Στο 1ο βήμα η νόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ||wwT|| ήταν η Ευκλείδιος
νόρμα

Μετά την ολοκλήρωση κι αυτής της επαναληπτικής διαδικασίας, κι αφού έχουν συγκλίνει τα
δεδομένα, η μήτρα W που προκύπτει είναι η τελική μήτρα «αποσύμπλεξης» η οποία
πολλαπλασιαζόμενη με το διάνυσμα εισόδου x=[x1, x2, x3, x4]T θα μας δώσει το διάνυσμα εξόδου
y=[y1, y2, y3, y4]T.

9.1.4 Επεξεργασία του σήματος εξόδου - Αποτελέσματα
Το σήμα εξόδου λοιπόν μετά τη διαδικασία της ανάλυσης σε ανεξάρτητες συνιστώσες είναι
αποθηκευμένο στο y=[y1, y2, y3, y4]T. Αυτό το σήμα τώρα μπορούμε είτε μέσω matlab, είτε μέσω
excel (αφού του δώσουμε επαρκή δείγματα) να το απεικονίσουμε ως γραφική παράσταση.
Μπορούμε ακόμα, μέσω του μετατροπέα σήματος από ψηφιακό σε αναλογικό (DAC) να το
μετατρέψουμε σε αναλογικό σήμα και να το απεικονίσουμε ως γραφική παράσταση μέσω ενός
παλμογράφου (ή να συγκρίνουμε τις τιμές που λαμβάνουμε με κάποιες πρότυπες τιμές για
ταλάντωση μιας υγειούς ανάρτησης κι από εκεί να αντιληφθούμε αν υπάρχει κάποια βλάβη).
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Ας δούμε εδώ ορισμένα αποτελέσματα του προγράμματος, ανάλογα με το διάνυσμα εισόδου που
του τροφοδοτήσαμε. Ως πρώτο διάνυσμα εισόδου θεωρούμε μια ημιτονοειδή είσοδο πλάτους ίσου
με τη μονάδα στην οποία προστίθεται ένας παλμός ίδιου πλάτους κάθε π/2 έως 3π/2.

Σχήμα 9.3: Παλμική είσοδος με πλάτος 1 κάθε π/2 έως 3π/2.

Σχήμα 9.4: Ημιτονοειδής είσοδος με πλάτος 1.
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και ο συνδυασμός τους, ίδιος σε κάθε είσοδο (για 500 δειγματοληφθέντες τιμές)

Σχήμα 9.5: Η είσοδος Χ0 (συνδυασμός παλμικής και ημιτονοειδούς)

Σχήμα 9.6: Η είσοδος Χ1 (συνδυασμός παλμικής και ημιτονοειδούς)
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Σχήμα 9.7: Η είσοδος Χ2 (συνδυασμός παλμικής και ημιτονοειδούς)

Σχήμα 9.8: Η είσοδος Χ3 (συνδυασμός παλμικής και ημιτονοειδούς)
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Το διάνυσμα εξόδου έχει την εξής μορφή (για 500 δειγματοληφθέντες τιμές, υπόψιν, το
διάνυσμα εισόδου δεν πέρασε από κεντροθέτηση και λεύκανση σ’αυτή την περίπτωση, αλλιώς το
διάνυσμα εξόδου θα είχε μεγαλύτερη ακρίβεια):

Σχήμα 9.9: Η έξοδος Υ0 μετά τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.

Σχήμα 9.10: Η έξοδος Υ1 μετά τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.
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Σχήμα 9.11: Η έξοδος Υ2 μετά τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.

Σχήμα 9.12: Η έξοδος Υ3 μετά τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.
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Ας θεωρήσουμε τώρα ως διάνυσμα εισόδου τον τριγωνικό παλμό που παράγεται από το αρχείο
t1.ini που αναφέραμε στο κεφάλαιο 9. Το εξομοιωμένο αναλογικό σήμα είναι το εξής :

Σχήμα 9.13: Οι αναλογικές είσοδοι που εξομοιώνονται από το αρχείο t1.ini
Αφού περάσει από τον ADC, και μετά την κεντροθέτηση και τη λεύκανση, το διάνυσμα εισόδου
καταλήγει να είναι το εξής (για 50 δειγματοληφθέντες τιμές):

Σχήμα 9.14: Η ψηφιακή είσοδος Χ0.
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Σχήμα 9.15: Η ψηφιακή είσοδος Χ1.

Σχήμα 9.16: Η ψηφιακή είσοδος Χ2.
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Σχήμα 9.17: Η ψηφιακή είσοδος Χ3.

Και το διάνυσμα εξόδου έχει την εξής μορφή (για 50 δειγματοληφθέντες τιμές):

Σχήμα 9.18: Η έξοδος Υ0 μετα τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.
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Σχήμα 9.19: Η έξοδος Υ1 μετα τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.

Σχήμα 9.20: Η έξοδος Υ2 μετα τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.
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Σχήμα 9.21: Η έξοδος Υ3 μετα τη μέθοδο ICA για πολλές μονάδες.

Παρατηρούμε ότι στη δεύτερη περίπτωση, όπου τα δεδομένα είχαν υποστεί έστω και απλή
κεντροθέτηση και λεύκανση, παρότι ο σχεδιασμός των αποτελεσμάτων έγινε με μόλις 50
ενδεικτικές τιμές, τα αποτελέσματα είχαν μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι στην πρώτη περίπτωση. Η
ακρίβεια των αποτελεσμάτων όμως δεν είναι το κύριο μέλημά μας καθώς υπό κανονικές συνθήκες,
κατά τη διάρκεια της οδήγησης δηλαδή, θα λαμβάναμε μεγάλο όγκο δειγμάτων (αφού ο ADC
δουλεύει στα 9 MHz) οπότε μπορούμε να θυσιάσουμε λίγη ακρίβεια για χάρη της ταχύτητας
υπολογισμού.
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Παράρτημα
Κώδικας
Εδώ παραθέτουμε το βασικό αρχείο κώδικα (το αρχείο main.c) που περιέχει τις κυριότερες
συναρτήσεις που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της εφαρμογής. Τα υπόλοιπα αρχεία που
περιέχουν έτοιμες συναρτήσεις περιέχονται στο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε (οι βιβλιοθήκες
nrutil.h kai nrutil.c που δεν περιέχονται στη σουίτα εφαρμογών μπορούν να βρεθούν στην αναφορά
[91] της βιβλιογραφίας).

main.c
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stdlib.h"
#include "math.h"
#include "stdio.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)
#define RCC_PLLSource_HSE_Div1 ((uint32_t)0x00010000)

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
int i,j,k,sum,conv,m;
float q,sum2,q1,q2,q3,q4,norm;
volatile int ic = 0;
__IO uint16_t ADC1ConvertedValue[200];
__IO uint16_t x1[25];
__IO uint16_t x2[25];
__IO uint16_t x3[25];
__IO uint16_t x4[25];
__IO int xi[4][4];
float x[4][4];
float W[4][4];
float WX[4];
float T1[4];
float T2[4];
float W2[4][4];
- 101 -

float W3[4];
float WT[4][4];
float W_WT[4][4];
float W_WT_W[4][4];
float y[4][4];
ErrorStatus HSEStartUpStatus;

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);

/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
float u16tofloat(int x)
{
return ((float)x) / 2048.0;
}

/*Μετατρέπει int σε float*/

void NVIC_Configuration(void) {
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
}
void DMAandADC_Configuration(void) {
/* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC1ConvertedValue;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 200;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
/* Enable DMA1 channel1 */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
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DMA_ITConfig( DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_ITConfig( DMA1_Channel1, DMA_IT_HT, ENABLE);
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 4;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
/* ADC1 regular channel 1-4 configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibaration register */
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 calibration */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_HT, ENABLE);
/* Start ADC1 Software Conversion */
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
}
void matrix_initialization(void){
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
x[i][j] = 0;
W2[i][j] = 0;
WT[i][j] = 0;
W_WT[i][j] = 0;
W_WT_W[i][j] = 0;
y[i][j] = 0;
}

/*Μηδενισμός όλων των πινάκων για να μη γίνει κάποιο*/
/*λάθος σε περίπτωση που έχουν ξεμείνει τιμές */
/*από το προηγούμενο πέρασμα*/
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WX[i] = 0;
T1[i] = 0;
T2[i] = 0;
W3[i] = 0;
}
for(i=0; i<4; i++){);
for(j=0; j<4; j++){
m = rand() % 2049;
W[i][j] = u16tofloat(m
}
}
}

/*Αρχικοποιούμε τη μήτρα βαρών W με τυχαίες τιμές*/

Void center_whiten(void){
xi[0][0]= x1[ rand()%24 ] - 2047;
xi[1][0]= x2[ rand()%24 ] - 2047;
xi[2][0]= x3[ rand()%24 ] - 2047;
xi[3][0]= x4[ rand()%24 ] - 2047;
}

/*Εδώ γίνεται κεντροθέτηση και τυχαία*/
/*επιλογή και τα τυχαία/ανεξάρτητα*/
/*δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα νέο */
/*πίνακα 4 στοιχείων για να */
/*χρησιμοποιηθούν στην ICA. Τον x τον όρισα*/
/*ως πίνακα 4x4 για να μπορούν*/
/*να γίνουν οι πράξεις με τον ανάστροφό του.*/

void fastICA_one_source(void){
do{
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
WX[j] = (W[j][i] * x[i][0]);
T1[j] = tanh(WX[j]);
q1 = T1[j];
/*Αντί για την 1 / cosh2(WX[j]) υλοποίησα την παράγωγο του*/
q2 = q1 * q1;
/*tanh που είναι 1 – tanh2(WX[j]) για να μην αυξήσω τον */
T2[j] = 1 - q2;
/* υπολογιστικό φόρτο αφού το tanh ήταν ήδη υπολογισμένο*/
q3 = (x[i][0] * T1[j]);
q4 = (T2[j] * W[j][i]);
W2[j][i] = ( q3 - q4 );
/*Η υλοποίηση του W+ */
}
}
for(i=0; i<4; i++){
sum2 = 0;
for(j=0; j<4; j++){
sum2 += (W2[j][i] * W2[j][i]);
}
W3[i] = sqrt(sum2);
}

/* Η ευκλείδιος νόρμα του W */

conv=0;
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
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/*Κανονικοποιεί τα δεδομένα διαιρώντας με την*/
/*Ευκλείδια νόρμα*/
if( fabs(W[j][i] - W2[j][i]) <= 1 ){
/*Ελέγχει τη σύγκλιση με την πράξη*/
/* |W(t+1)-W(t)|<1 και για τις 16 */
conv += 1;
/* τιμές των πινάκων */
}

W[j][i] = (W2[j][i] / W3[i]);

}
}
}while( conv != 16 );
}
void W_times_WT(void);{
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
WT[j][i] = W[i][j];
}
}
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
sum2=0;
for(k=0; k<4; k++){
sum2 += (W[i][k] * WT[k][j]);
}
W_WT[i][j] = sum2;
}
}
}

/*Ο W επί τον ανάστροφό του WT */

void W_WT_times_W(void){
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
sum2=0;
for(k=0; k<4; k++){
sum2 += (W_WT[i][k] * W[k][j]);
}
W_WT_W[i][j] = sum2;
/*Υλοποίηση του γινομένου W * WT * W */
}
}
}
void normalization(void){
sum2 = 0;
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
q = W_WT[i][j];
sum2 += (q * q);
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}
}
norm = sqrt(sum2);

/* Η Ευκλείδιος νόρμα του W*WT*/

q = sqrt(norm);
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
W[i][j] = W[i][j] / q ;
}
}
}

/*Ο νέος κανονικοποιημένος W*/

void fastICA_multiple_sources(void){
do{
conv=0;
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
W2[i][j] = (1.5 * W[i][j]) - (0.5 * W_WT_W[i][j]);

/*Το W(t+1) του */
/* επόμενου βήματος*/
/*Ελέγχει τη σύγκλιση με την */
/*πράξη |W(t+1)-W(t)|<0.5*/

if( fabs(W2[i][j] - W[i][j]) <= 0.5 ){
conv += 1;
}
W[i][j] = W2[i][j];
}
}
}while(conv != 16);
}
void exit_vector(void);{
for(i=0; i<4; i++){
for(j=0; j<4; j++){
sum2=0;
for(k=0; k<4; k++){
sum2 += (W[i][k] * x[k][j]);
}
y[i][j] = sum2;
}
}
}

/*Το διάνυσμα εξόδου, μετά την ICA */

void DMA1_Channel1_IRQHandler( void ) {
ic = 1 ;
if ( DMA_GetITStatus (DMA1_IT_HT1) ) {
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DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_HT1);
j=0;
for (i=0; i<25; i++){
x1[i] = ADC1ConvertedValue[j]; /*Εδώ χωρίζεται ο μισός πίνακας 100 στοιχείων σε 4 */
j+= 4;
/* άλλους που ο καθενας θα έχει 25 δεδομένα μόνο από ένα */
}
/* source και μετά περνούν από κεντροθέτηση με μέση */
j=1;
/* τιμή 2047 και λεύκανση με τη rand()*/
for (i=0; i<25; i++){
x2[i] = ADC1ConvertedValue[j];
j+= 4;
}
j=2;
for (i=0; i<25; i++){
x3[i] = ADC1ConvertedValue[j];
j+= 4;
}
j=3;
for (i=0; i<25; i++){
x4[i] = ADC1ConvertedValue[j];
j+= 4;
}
}

else if ( DMA_GetITStatus (DMA1_IT_TC1) ){
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
j=100;
for (i=0; i<25; i++){
x1[i] = ADC1ConvertedValue[j];
j+= 4;
}
j=101;
for (i=0; i<25; i++){
x2[i] = ADC1ConvertedValue[j];
j+= 4;
}
j=102;
for (i=0; i<25; i++){
x3[i] = ADC1ConvertedValue[j];
j+= 4;
}
j=103;
for (i=0; i<25; i++){
x4[i] = ADC1ConvertedValue[j];
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j+= 4;
}
}
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_HT1);
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
}
int main(void)
{
/* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
RCC_Configuration();
NVIC_Configuration();

/* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
GPIO_Configuration();
DMAandADC_Configuration();
ic = 0;
while (1) {
ic = 1;
if ( ic == 1 ) {
ic = 0;
center_whiten();

/*Το σήμα εισόδου περνάει από κεντροθέτηση και λεύκανση*/

matrix_initialization();

/*Κάνει αρχικοποίηση των πινάκων*/

for(i=0; i<4; i++){
/*Μετατρέπει τις εισόδους από integer σε float*/
for(j=0; j<4; j++){
x[i][j] = u16tofloat(xi[i][j]);
}
}
fastICA_one_source();

/*Υλοποιεί τον αλγόριθμο fastICA για μία πηγή*/

W_times_WT();

/*Πολλαπλασιάζει τον W με τον ανάστροφό του WT*/

normalization();

/*Κανονικοποιεί τον πίνακα W διαιρώντας με την ευκλείδια νόρμα του*/

W_times_WT();
W_WT_times_W();
fastICA_multiple_sources();

/*Πολλαπλασιάζει το νέο W με τον ανάστροφό του WT*/
/*Πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα της W_times_WT με το W */
/*Υλοποιεί τον αλγόριθμο fastICA για πολλές πηγές*/
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exit_vector();

/*Δίνει το διάνυσμα εξόδου, μετά την ICA */

}
}
}

void RCC_Configuration(void)
{
/* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/
/* Enable DMA1 clock */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
/* Enable ADC1 and GPIOC clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);

/* RCC system reset(for debug purpose) */
RCC_DeInit();
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
{
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* ADCCLK = PCLK2/8 */
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
{
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}
/* Select PLL as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
{
}
}
}

void GPIO_Configuration(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Configure PC.04 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
}
#ifdef USE_FULL_ASSERT

void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{

/* Infinite loop */
while (1)
{
}
}
#endif
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