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Περίληψη
Η διπλωματική εργασία αυτή αφορά την κατασκευή ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος διαχωρισμού
σημάτων. Ο διαχωρισμός των σημάτων γίνεται με βάση τη θεωρία της τεχνικής της Ανάλυσης
Ανεξάρτητων Συνιστωσών. Αφού παρουσιαστεί η θεωρία της τεχνικής, παρουσιάζεται ο μικροελεγκτής
ADuC 7026 που επελέγη για την υλοποίηση. Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση του λογισμικού
προσομοίωσης του μικροελεγκτή και παρατίθενται βασικά παραδείγματα για τον προγραμματισμό του.
Τέλος, αναπτύσσονται, χωρίς τη χρήση περιφερειακών, και προσομοιώνονται, με τη χρήση περιφερειακών
τρεις αλγόριθμοι, δυο εκδόσεις του FastICA και μια έκδοση του InfoMax. Οι αλγόριθμοι αυτοί
αξιολογούνται ως προς τις επιδόσεις τους και εξάγονται τα συμπεράσματα.

Summary
This thesis deals with the construction of a microcomputer system to separate signals. The
separation of the signals is based on the theory of the technique of Independent Component
Analysis. The theory of the technique and the microcontroller ADuC 7026 chosen for
implementation are presented. Then, follows the presentation of the software on which the
microcontroller is simulated and basic examples of its programming are mentioned. Finally, three
algorithms, two versions of FastICA and a version of InfoMax, are developed without the use of
peripheral systems and simulated using peripheral systems. These algorithms are evaluated for
their performance and conclusions are drawn.
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Διαχωρισμός Σημάτων με τον Αλγόριθμο
ICA
1 INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS
Φανταστείτε ένα cocktail party. Όλοι όσοι βρίσκονται εκεί είναι χωρισμένοι σε παρέες.Ο καθένας τους
όμως ενδιαφέρεται μόνο για τη συζήτηση στην οποία συμμετέχει. Πώς όμως διαχωρίζει τη φωνή των
συνομιλητών του από άλλες συζητήσεις και τη μουσική; Για τον καθένα από εμάς είναι φυσικό το να
μπορεί να διαχωρίζει τους ήχους που θέλει να ακούσει από το θόρυβο σε μικρότερο ή μεγαλύτερο
βαθμό. Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό με ένα υπολογιστικό σύστημα;
Η Independent Component Analysis είναι μια τεχνική διαχωρισμού σημάτων από μεταξύ τους
γραμμικές μίξεις. Θεωρούμε 2 σήματα x1(t) και x2(t) που είναι γραμμικός συνδυασμός δυο σημάτων
πηγής s1(t) και s2(t). Οι σχέσεις αυτές φαίνονται στο παρακάτω σύστημα γραμμικών εξισώσεων:
𝑥1 (𝑡) = 𝑎11 𝑠1 (𝑡) + 𝑎12 𝑠2 (𝑡)
𝑥2 (𝑡) = 𝑎21 𝑠1 (𝑡) + 𝑎22 𝑠2 (𝑡)
όπου α11, α12, α21 και α22 είναι οι παράμετροι που καθορίζουν τη μίξη των σημάτων. Οι παράμετροι
αυτές δεν είναι γνωστές, γι’αυτό το σύστημα γραμμικών εξισώσεων δε λύνεται με κλασσικές μεθόδους.
Για τη λύση του προβλήματος θα χρησιμοποιηθούν οι στατιστικές ιδιότητες των σημάτων μίξης των
ανεξάρτητων συνιστωσών, που θεωρούνται δεδομένα. Υποθέτουμε ότι τα σήματα πηγής είναι
στατιστικά ανεξάρτητα. Αυτή είναι μια υπόθεση ρεαλιστική που ταυτόχρονα δεν είναι δεσμευτική,
καθώς δεν είναι απαραίτητο να ισχύει αυστηρά στην πράξη. Η Independent Component Analysis (ICA)
είναι μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση αυτών των παραμέτρων μέσω των
στοιχείων της στατιστικής ανεξαρτησίας των σημάτων πηγής, ώστε να διαχωρίσουμε τις ανεξάρτητες
συνιστώσες s1(t) και s2(t) από τα δεδομένα x1(t) και x2(t).

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Θεωρούμε n παρατηρήσεις x1,…,xn που είναι αποτέλεσμα n γραμμικών συνδυασμών n ανεξάρτητων
συνιστωσών s1,…,sn η γενική μορφή των οποίων δίνεται από την εξίσωση :
𝑥𝑗 = 𝑎𝑗1 𝑠1 + 𝑎𝑗2 𝑠2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑛 𝑠𝑛 , για 1≤j≤n.
Θεωρούμε έτσι τις μίξεις και τις ανεξάρτητες συνιστώσες σαν τυχαίες μεταβλητές και όχι σαν χρονικά
σήματα. Οι μίξεις και οι ανεξάρτητες συνιστώσες δεν έχουν γενικά μηδενική μέση τιμή ,επειδή όμως
κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με έναν απλό μετασχηματισμό 𝑥̃𝑗 = (𝑥𝑗 − 𝑥𝑗 ) , όπου 𝑥𝑗 είναι η μέση τιμή των
δειγμάτων της μίξης 𝑥𝑗 , υποθέτουμε χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι έχουν μηδενική μέση τιμή.
Για περισσότερη συντομία,ευκολία και σαφήνεια στην αναπαράσταση των εξεταζόμενων δεδομένων
χρησιμοποιούμε πίνακες και διανύσματα. Ορίζεται τυχαίο διάνυσμα των μίξεων 𝒙 = [𝑥𝟏 … 𝑥𝒏 ] 𝑻
και ομοίως των ανεξάρτητων συνιστωσών 𝒔 = [𝑠𝟏 … 𝑠𝒏 ] 𝑻 . Ορίζεται επίσης ένας πίνακας
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𝛼11 … 𝑎1𝑛
𝛼𝑖𝑗
⋮ ]. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους ορισμούς το μοντέλο
παραμέτρων των μίξεων 𝜜 = [ ⋮
𝑎𝑛1 … 𝑎𝑛𝑛
μίξης μπορεί να γραφεί συνοπτικά ως 𝒙 = 𝑨𝒔. Η τελευταία αυτή σχέση ονομάζεται μοντέλο της ICA.
Το μοντέλο του ICA είναι το μοντέλο που δίνει πως τα παρατηρημένα δεδομένα παράγονται από τη
μίξη των ανεξάρτητων συνιστωσών. Οι ανεξάρτητες συνιστώσες 𝒔 είναι οι μεταβλητές κατάστασης του
μοντέλου, μεταβλητές όμως που δε μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα και γι’αυτό ονομάζονται
λανθάνουσες. Στο μοντέλο του ICA ο πίνακας μίξης 𝜜 επίσης θεωρείται άγνωστος καθώς το μόνο
δεδομένο είναι το διάνυσμα παρατηρήσεων 𝒙. Στόχος, επομένως, είναι να εκτιμήσουμε ταυτόχρονα τα
𝜜 και 𝒔 στη γενικότερη δυνατή υπόθεση εργασίας.
Η υπόθεση εργασίας του ICA είναι, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η στατιστική ανεξαρτησία των
σημάτων πηγής 𝒔𝒊 , δηλαδή των ανεξάρτητων συνιστωσών. Ο πίνακας μίξης 𝜜 έχει, προς το παρόν,
θεωρηθεί τετραγωνικός με διάσταση ίση με αυτή του διανύσματος παρατηρήσεων. Αφού λοιπόν
εκτιμηθεί ο πίνακας μίξης 𝜜 με βάση τη στατιστική ανεξαρτησία των σημάτων πηγής, μπορούμε να
υπολογίσουμε τον αντίστροφό του, έστω 𝑾. Οπότε οι ανεξάρτητες συνιστώσες δίνονται από τον
μετασχηματισμό 𝒔 = 𝑾𝒙 .

1.2 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
Η τεχνική της ICA έχει όμως κάποιες αδυναμίες ως προς την εκτίμηση των ανεξάρτητων συνιστωσών.




Δε μπορούμε να προσδιορίσουμε τις διασπορές των ανεξαρτήτων συνιστωσών, δηλαδή τις
ενέργειες τους. Επειδή τόσο το 𝒔 όσο και το 𝜜 είναι άγνωστα, κάθε βαθμωτός παράγοντας που
πολλαπλασιάζεται στην πηγή 𝒔𝒊 μπορεί να ακυρωθεί πολλαπλασιάζοντας τη στήλη 𝒂𝒊 του
πίνακα 𝜜 με τον αντίστροφο του. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε
μοναδιαία τη διασπορά 𝛦{𝒔𝒊 2 } = 1. Ο πίνακας 𝜜 έτσι προσδιορίζεται και δίνει μια λύση της
οποίας η μόνη απροσδιοριστία είναι το πρόσημο.
Δε μπορούμε να προσδιορίσουμε τη σειρά των ανεξάρτητων συνιστωσών. Μπορούμε να
αλλάξουμε τη σειρά και να τις διατάξουμε με όποια σειρά θέλουμε. Έστω ένας αντιστρέψιμος
πίνακας 𝑷. Τότε ισχύει 𝒙 = 𝑨𝑷−𝟏 𝑷𝒔. Ο πίνακας 𝑷𝒔 είναι το διάνυσμα των ανεξάρτητων
συνιστωσών με διαφορετική σειρά. Ο πίνακας 𝑨𝑷−1 είναι ένας νέος άγνωστος πίνακας μίξης.

1.3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
‘Εστω δυο βαθμωτές τυχαίες μεταβλητές 𝑦1 και 𝑦2 . Οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες αν η τιμή της 𝑦1
δεν δίνει πληροφορίες για την τιμή της 𝑦2 , και αντίστροφα. Οι μεταβλητές πηγής είναι ανεξάρτητες,
όχι όμως και οι μεταβλητές μίξης.
Πρακτικά, η ανεξαρτησία προσδιορίζεται από τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας. Ορίζω
𝑝(𝑦1 , 𝑦2 ) την κοινή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των δυο μεταβλητών, 𝑝1 (𝑦1 ) τη συνάρτηση
πυκνότητας πιθανότητας της 𝑦1 και 𝑝2 (𝑦2 ) τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της 𝑦2 .
𝑝1 (𝑦1 ) = ∫ 𝑝(𝑦1 , 𝑦2 )𝑑𝑦2
𝑝2 (𝑦2 ) = ∫ 𝑝(𝑦1 , 𝑦2 )𝑑𝑦1
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Οι δυο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, αν και μόνο αν, η κοινή τους συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως εξής : 𝑝(𝑦1 , 𝑦2 ) = 𝑝1 (𝑦1 )𝑝2 (𝑦2 ). Ο τύπος μπορεί να
γενικευθεί με όμοιο τρόπο για n τυχαίες μεταβλητές σε γινόμενο n όρων.
Αυτό το συμπέρασμα οδηγεί στη σχέση 𝛦{ℎ1 (𝑦1 )ℎ2 (𝑦2 )} = 𝐸{ℎ1 (𝑦1 )}𝐸{ℎ2 (𝑦2 )} που αποδεικνύεται
ως εξής : 𝛦{ℎ1 (𝑦1 )ℎ2 (𝑦2 )} = ∬ ℎ1 (𝑦1 )ℎ2 (𝑦2 )𝑝(𝑦1 , 𝑦2 )𝑑𝑦1 𝑑𝑦2 =
∬ ℎ1 (𝑦1 )ℎ2 (𝑦2 )𝑝1 (𝑦1 )𝑝2 (𝑦2 )𝑑𝑦1 𝑑𝑦2 = ∫ ℎ1 (𝑦1 )𝑝1 (𝑦1 )𝑑𝑦1 ∫ ℎ2 (𝑦2 )𝑝2 (𝑦2 )𝑑𝑦2 =
𝐸{ℎ1 (𝑦1 )}𝐸{ℎ2 (𝑦2 )}.

1.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
Ένα πιο ασθενές μέτρο ανεξαρτησίας είναι η ασυσχετισία. Δυο μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες αν η
συνδιασπορά τους είναι μηδέν.
𝛦{𝑦1 𝑦2 } − 𝛦{𝑦1 }𝛦{𝑦2 } = 0
Εάν δυο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, τότε είναι και ασυσχέτιστες όπως προκύπτει από την τελευταία
σχέση που αποδείχθηκε στο υποκεφάλαιο περί ανεξαρτησίας μεταβλητών αν αντικατασταθεί
ℎ1 (𝑦1 ) = 𝑦1 και ℎ2 (𝑦2 ) = 𝑦2 . Η ασυσχετισία από την άλλη δε συνεπάγεται ανεξαρτησία.

1.5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Βασικός περιορισμός της ICA είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές να είναι μη-Γκαουσιανές ώστε να μπορεί
να εφαρμοστεί.
Έστω ότι ο πίνακας μίξης είναι ορθογώνιος και τα 𝑠𝑖 γκαουσιανές μεταβλητές. Τα 𝑥1 και 𝑥2 συνεπώς
είναι γκαουσιανά, ασυσχέτιστα και μοναδιαίας διασποράς. Η κοινή πυκνότητα πιθανότητας των δυο
μεταβλητών δίνεται από

𝑝(𝑥1 , 𝑥2 ) =

1 −𝑥12 +𝑥22
𝑒 2
2𝜋

Πρόκειται για μια συμμετρική συνάρτηση πιθανότητας που δε δίνει πληροφορία για την κατεύθυνση
των στηλών του πίνακα μίξης 𝛢. Έτσι το 𝛢 δε μπορεί να εκτιμηθεί. Αποδεικνύεται ότι η κατανομή κάθε
ορθογώνιου μετασχηματισμού των γκαουσιανών 𝑥1 και 𝑥2 έχει την ίδια κατανομή με τα 𝑥1 και 𝑥2 και
ότι τα 𝑥1 και 𝑥2 είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς για γκαουσιανές μεταβλητές μπορούμε να υπολογίσουμε το
μοντέλο μέχρι ένα ορθογώνιο μετασχηματισμό τους. Δηλαδή ο πίνακας μίξης δεν είναι αναγνωρίσμος
για γκαουσιανές μεταβλητές, μπορεί το πολύ μια ανεξάρτητη συνιστώσα να είναι γκαουσιανή ώστε το
μοντέλο να μπορεί να υπολογιστεί.

1.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ICA
1.6.1 Συσχέτιση μη-Γκαουσιανισμού με ανεξαρτησία
Ο μη-Γκαουσιανισμός είναι το κλειδί για την εκτίμηση του μοντέλου της ICA. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, το μοντέλο της ICA δεν μπορεί να υπολογιστεί αν οι τυχαίες μεταβλητές είναι γκαουσιανής
κατανομής.
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Σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, η κατανομή του αθροίσματος ανεξαρτήτων τυχαίων
μεταβλητών τείνει προς την γκαουσιανή κατανομή, υπό προϋποθέσεις. Συνεπώς, το άθροισμα δυο
ανεξαρτήτων τυχαίων μεταβλητών τείνει περισσότερο προς τη γκαουσιανή κατανομή από ότι τείνει
οποιαδήποτε από τις αρχικές τυχαίες μεταβλητές.
Επιστρέφοντας στο μοντέλο της ICA, θεωρούμε διάνυσμα δεδομένων 𝒙 και ,για ευκολία, ανεξάρτητες
συνιστώσες με όμοιες κατανομές. Η εκτίμηση μιας ανεξάρτητης συνιστώσας γίνεται θεωρώντας ένα
γραμμικό συνδυασμό των 𝒙𝒊 ως 𝑦 = 𝒘𝑻 𝒙 = ∑𝑖 𝑤𝑖 𝑥𝑖 , όπου 𝒘 είναι άγνωστο διάνυσμα που πρέπει να
προσδιοριστεί. Εάν το 𝒘 ήταν μια γραμμή του αντίστροφου του πίνακα μίξης 𝜜 ο γραμμικός
συνδυασμός αυτός θα έδινε μια ανεξάρτητη συνιστώσα. Επειδή όμως δεν έχουμε γνώση του πίνακα 𝜜,
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε έναν εκτιμητή που θα μας δώσει μια καλή
προσέγγιση του.
Ορίζουμε 𝒛 = 𝑨𝑻 𝒘. Συνεπώς έχουμε 𝑦 = 𝒘𝑻 𝒙 = 𝒘𝑻 𝑨𝒔 = 𝒛𝑻 𝒔 , όπου το 𝑦 γίνεται γραμμικός
συνδυασμός των ανεξάρτητων συνιστωσών 𝒔𝒊 με βάρη τα αντίστοιχα 𝒛𝒊 . Χρησιμοποιώντας το
συμπέρασμα ότι το άθροισμα ακόμα και δύο ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών είναι πιο γκαουσιανό
από τις αρχικές μεταβλητές συμπεραίνουμε ότι το άθροισμα, 𝒛𝑻 𝒔, είναι περισσότερο γκαουσιανό από
τις μεταβλητές 𝒔𝒊 . Αποτέλεσμα αυτού είναι όταν αυτό το άθροισμα γίνεται κατά δυνατόν ελάχιστα
γκαουσιανό να έχουμε υπολογίσει μια ανεξάρτητη συνιστώσα 𝒔𝒊 , με προφανές αποτέλεσμα μόνο ένα
𝒛𝒊 του 𝒛 να είναι μη μηδενικό. Ξεκινώντας, λοιπόν, με ένα διάνυσμα 𝒘 που να μεγιστοποιεί το
μη-Γκαουσιανισμό του 𝒘𝑻 𝒙 οδηγούμαστε σε ένα 𝒛 με μόνο ένα μη μηδενικό στοιχείο.Αυτό σημαίνει
ότι η σχέση 𝒘𝑻 𝒙 = 𝒛𝑻 𝒔 μας δίνει μια από τις ανεξάρτητες συνιστώσες.
Η μεγιστοποίηση του μη-Γκαουσιανισμού του 𝒘𝑻 𝒙 δίνει, θεωρητικά, μια ανεξάρτητη συνιστώσα. Στην
πραγματικότητα όμως δίνει δύο, την 𝒔𝒊 και την −𝒔𝒊. Για 𝒏-διάστατο πρόβλημα έχουμε 𝟐𝒏 μέγιστα και
για να βρεθούν όλες τις ανεξάρτητες συνιστώσες πρέπει να βρεθούν όλα. Για να απλοποιήθει η έυρεση
τους χρησιμοποιούμε την ιδιότητα ότι οι ανεξάρτητες συνιστώσες πρέπει να είναι και ασυσχέτιστες
περιορίζοντας τα προς εύρεση μέγιστα ώστε να είναι ασυσχέτιστα με τα προηγούμενα. Δηλαδή η
αναζήτηση γίνεται ορθογωνοποίηση σε ένα κατάλληλα μετασχηματισμένο χώρο.
1.6.2 Μέτρα μη-Γκαουσιανισμού
Για τη μεγιστοποίηση του μη-Γκαουσιανισμού πρέπει να έχουμε ένα ποσοτικό μέτρο μηΓκαουσιανισμού μιας μεταβλητής. Για απλότητα, ας υποθέσουμε μηδενικής μέσης τιμής και
μοναδιαίας διακύμανσης μεταβλητή.
1.6.2.1 Κύρτωση
Η κύρτωση δίνεται από τον τύπο
𝑘𝑢𝑟𝑡(𝑦) = 𝐸{𝑦 4 } − 3(𝐸{𝑦 2 })2
Για μεταβλητές μοναδιαίας διακύμανσης απλοποιείται σε 𝐸{𝑦 4 } − 3. Είναι δηλαδή μια
κανονικοποιημένη έκφραση της ροπής τέταρτης τάξης της μεταβλητής.
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Για γκαουσιανές μεταβλητές η ροπή τέταρτης τάξης ισούται με 3(𝐸{𝑦 2 })2και συνεπώς η κύρτωση
ισούται με μηδέν. Για σχεδόν όλες τις μη-Γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές η κύρτωση είναι μη
μηδενική.
Η κύρτωση μπορεί να είναι τόσο θετική όσο και αρνητική. Οι τυχαίες μεταβλητές που έχουν αρνητική
κύρτωση λέγονται υπο-Γκαουσιανές και αυτές που έχουν θετική κύρτωση λέγονται υπερ-Γκαουσιανές.
Ο μη-Γκαουσιανισμός τυπικά μετράται με την απόλυτη τιμή της κύρτωσης καθώς ενδιαφέρει η
διαφορά από το μηδέν και όχι το πρόσημο. Από πλευράς υπολογισμών η κύρτωση είναι απλή, καθώς
εκτιμάται απλά και μόνο από την τέταρτης τάξης ροπή των δεδομένων. Επίσης είναι γραμμικός
συντελεστής με αποτέλεσμα να ισχύει ότι 𝑘𝑢𝑟𝑡(𝑥1 + 𝑥2 ) = 𝑘𝑢𝑟𝑡(𝑥1 ) + 𝑘𝑢𝑟𝑡(𝑥2 ) και 𝑘𝑢𝑟𝑡(𝛼𝑥1 ) =
𝛼 4 𝑘𝑢𝑟𝑡(𝑥1 ) που απλοποιεί πολύ τους υπολογισμούς.
Η κύρτωση, στην πράξη, εμφανίζει και μειονεκτήματα. Είναι πολύ ευαίσθητη σε outliers, σε μετρησεις
δηλαδή εσφαλμένες ή άσχετες, αν υπολογίζεται από μετρούμενα δεδομένα, καθώς λόγω της χρήσης
της τέταρτης δύναμης αρκούν λίγες υπερβολικά μεγάλες ή υπερβολικά μικρές μετρήσεις για να
επηρρεάσουν το αποτέλεσμά της. Από πλευράς σθεναρότητας δηλαδή η κύρτωση δεν είναι ισχυρό
μέτρο μη-Γκαουσιανισμού.

1.6.2.2 Νεγεντροπία ή Διαφορική Εντροπία
Η εντροπία είναι βασικός πυλώνας της θεωρίας πληροφορίας, συμβολίζει το βαθμό πληροφορίας που
δίνει μια μεταβλητή. Όσο πιο τυχαία και απρόβλεπτη είναι μια μεταβλητή, τόσο μεγαλύτερη είναι η
εντροπία της. Πιο αυστηρά η εντροπία μιας μεταβλητής σχετίζεται με το μήκος κωδικοποίησής της και
δίνεται για διακριτές τυχαίες μεταβλητές από τον τύπο
𝐻(𝑌) = − ∑𝑖 𝑃(𝑌 = 𝑎𝑖 )𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑌 = 𝑎𝑖 ), όπου 𝑎𝑖 είναι οι πιθανές τιμές του 𝑌.
Για συνεχείς μεταβλητές η εντροπία δίνεται από τον τύπο
𝐻(𝑦) = − ∫ 𝑓(𝑦)𝑙𝑜𝑔𝑓(𝑦)𝑑𝑦.
Σύμφωνα με τη θεωρία πληροφορίας μια Γκαουσιανή μεταβλητή έχει τη μεγαλύτερη εντροπία από
όλες τις τυχαίες μεταβλητές ίσης διακύμανσης. Έτσι η εντροπία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο
μη-Γκαουσιανισμού. Για να αποκτήσουμε ένα μη αρνητικό μέτρο μη-Γκαουσιανισμού χρησιμοποιούμε
μια παραλλαγμένη διαφορική εντροπία, τη νεγεντροπία. Αυτή δίνεται από τον τύπο
𝐽(𝑦) = 𝐻(𝑦𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 ) − 𝐻(𝑦), όπου 𝑦𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠 είναι μια γκαουσιανή μεταβλητή με τον ίδιο
πίνακα συνδιασποράς με την 𝑦. Η νεγεντροπία είναι έτσι μη αρνητική σε περίπτωση μη-Γκαουσιανής
μεταβλητής. Επίσης έχει την ιδιότητα να είναι σταθερή για αντιστρεπτούς γραμμικούς
μετασχηματισμούς.
Το πλεονέκτημα της νεγεντροπίας είναι ότι από πλευράς στατιστικής είναι ο βέλτιστος εκτιμητής μηΓκαουσιανισμού. Το μειονέκτημα της νεγεντροπίας είναι όμως ότι είναι υπολογιστικά περίπλοκη,
καθώς απαιτεί εκτίμηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας.
1.6.2.3 Προσεγγίσεις της νεγεντροπίας
Λόγω της δυσκολίας της εκτίμησης της νεγεντροπίας, στην πράξη, χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις της.
Η κλασική μέθοδος προσέγγισης της νεγεντροπίας δίνεται από τον τύπο
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𝐽(𝑦) ≈

1
1
𝐸{𝑦 3 }2 +
𝑘𝑢𝑟𝑡(𝑦)2
12
48

Η προσέγγιση αυτή όμως μπορεί να έχει περιορισμένη αξιοπιστία καθώς επηρρεάζεται από την
έλλειψη σθεναρότητας της κύρτωσης.
Μια άλλη προσέγγιση που προσπερνάει τα προβλήματα της κλασικής μεθόδου είναι αυτή που
βασίζεται στην αρχή της μέγιστης εντροπίας και δίνεται από τον τύπο

𝐽(𝑦) ≈ ∑𝑝𝑖=1 𝑘𝑖 [𝐸{𝐺𝑖 (𝑦)} −𝐸{𝐺𝑖 (𝑣)}]2,
όπου 𝑘𝑖 είναι θετικές σταθερές και 𝑣 μια γκαουσιανή μεταβλητή με μηδενική μέση τιμή και
μοναδιαία διασπορά. Οι συναρτήσεις 𝐺𝑖 είναι μη τετραγωνικές συναρτήσεις. Ακόμα και σε
περιπτώσεις που η προσέγγιση δεν είναι και πολύ ακριβής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
δημιουργηθεί ένα μέτρο που είναι συνεπές όντας μη αρνητικό και ίσο με το μηδέν μόνο σε
περίπτωση γκαουσιανής κατανομής.
Εάν χρησιμοποιήσουμε μόνο μια μη τετραγωνική συνάρτηση παίρνουμε τον τύπο
𝐽(𝑦) ∝ [𝐸{𝐺(𝑦) − 𝐸{𝐺(𝑣)}]2 ,
για σχεδόν οποιαδήποτε μη τετραγωνική συνάρτηση 𝐺 . Αυτός ο τύπος αποτελεί γενίκευση της
κλασικής μεθόδου, αν το 𝑦 είναι συμμετρικό. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα αν θέσουμε

𝐺(𝑦) = 𝑦 4 που μας οδηγεί στον τύπο της κλασικής μεθόδου. Το συμπέρασμα από αυτή τη
γραφή του τύπου με κατάλληλη επιλογή του 𝐺 παίρνουμε προσεγγίσεις με χαρακτηριστικά τα
οποία ταιριάζουν στην εκάστοτε εφαρμογή. Λόγου χάρη για σθεναρούς εκτιμητές επιλέγουμε
συναρτήσεις που δεν αυξάνονται γρήγορα. Χρήσιμες επιλογές συνάρτησης 𝐺 είναι :
1

𝐺1 (𝑢) = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑜𝑠ℎ𝑎1 𝑢,
1

𝑢2

όπου 1 ≤ 𝑎1 ≤ 2 είναι κατάλληλες τιμές για τη σταθερά και 𝐺2 (𝑢) = −𝑒 − 2 .
1.6.3 Ελαχιστοποίηση κοινής πληροφορίας
Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του ICA, βασισμένος στη θεωρία πληροφορίας, είναι η ελαχιστοποίηση
κοινής πληροφορίας. Ορίζεται κοινή πληροφορία 𝜤 μεταξύ 𝒎 τυχαίων μεταβλητών
𝛪(𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 ) = ∑𝑚
𝑖=1 𝐻(𝑦𝑖 ) − 𝐻(𝑦).
Πρόκειται για φυσικό μέτρο εξάρτησης μεταξύ των τυχαίων μεταβλητών. Είναι πάντοτε μη αρνητικό και
μηδέν μόνο για στατιστικά ανεξάρτητες μεταβλητές. Η κοινή πληροφορία παρουσιάζει τη μείωση
εντροπίας λαμβάνοντας υπ’όψιν ολόκληρο το διάνυσμα αντί των συνιστωσών κάθε μια χωριστά.
Γενικά, είναι προτιμότερο να λαμβάνεται υπ’όψιν όλο το διάνυσμα, παρά μόνον στην περίπτωση που
είναι ανεξάρτητες οπότε και δε δίνουν καμμία πληροφορία η μια για την άλλη.
Μια χρήσιμη ιδιότητα της κοινής πληροφορίας και προκύπτει από το γραμμικό μετασχηματισμό
𝒚 = 𝑾𝒙 είναι η εξής:
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𝛪(𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 ) = ∑𝑚
𝑖=1 𝐻(𝑦𝑖 ) − 𝐻(𝑥) − 𝑙𝑜𝑔|𝑑𝑒𝑡𝑊|.
Εάν τώρα περιορίσουμε τις λύσεις 𝑦𝑖 ώστε να είναι ασυσχέτιστες και μοναδιαίας διακύμανσης μέσω
της σχέσης 𝐸{𝑦𝑦 𝑇 } = 𝑊𝐸{𝑥𝑥 𝑇 }𝑊 𝑇 = 𝐼:
𝑑𝑒𝑡𝐼 = 1 = 𝑑𝑒𝑡𝑊𝐸{𝑥𝑥 𝑇 }𝑊 𝑇 = 𝑑𝑒𝑡𝑊 𝑑𝑒𝑡𝐸{𝑥𝑥 𝑇 } 𝑑𝑒𝑡𝑊 𝑇
Η ορίζουσα του πίνακα βαρών 𝑊 πρέπει να είναι σταθερά. Επίσης για μοναδιαία διακύμανση των
λύσεων η εντροπία και η νεγεντροπία διαφέρουν κατά μόνο μια σταθερά :
𝛪(𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑚 ) = 𝐶 − ∑ 𝐽(𝑦𝑖 )
𝑖

Αυτή είναι η σχέση που συνδέει τη νεγεντροπία με την κοινή πληροφορία και μια σταθερά 𝐶 που δεν
εξαρτάται από τον πίνακα βαρών. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ICA προσδιορίζοντας τον
πίνακα βαρών ώστε η κοινή πληροφορία για τις ανεξάρτητες συνιστώσες 𝑠𝑖 να ελαχιστοποιείται. Η
τελευταία σχέση δείχνει ότι ο προσδιορισμός του πίνακα βαρών που ελαχιστοποιεί την πληροφορία
σημαίνει προσδιορισμό των κατευθύνσεων όπου η νεγεντροπία μεγιστοποιείται. Ο περιορισμός της
ασυσχετισίας των εκτιμήσεων δεν είναι απαραίτητος, όμως μειώνει σημαντικά το υπολογιστικό κόστος
όπως φαίνεται από την απλότητα της τελευταίας έκφρασης της κοινής πληροφορίας σε σχέση με την
προηγούμενη.
1.6.4 Εκτίμηση μέγιστης πιθανότητας (πιθανοφάνειας)
Μια άλλη προσέγγιση για την εκτίμηση του μοντέλου του ICA είναι η εκτίμηση της μέγιστης
πιθανότητας που συνδέεται με την αρχή του infomax.
Ορίζεται 𝑾 = (𝒘𝟏 , … , 𝒘𝒏 )𝑻 ο πίνακας 𝜜−𝟏 και ορίζουμε την πιθανοφάνεια ως
𝑇

𝑛

𝐿 = ∑ ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑖 (𝑤𝑖𝑇 𝑥(𝑡)) + 𝑇𝑙𝑜𝑔|𝑑𝑒𝑡𝑊|
𝑡=1 𝑖=1

όπου 𝑓𝑖 είναι οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των 𝑠𝑖 που θεωρούνται εδώ γνωστές και 𝑥(𝑡)
είναι οι T υλοποιήσεις του 𝑥.Ο όρος 𝑙𝑜𝑔|𝑑𝑒𝑡𝑊| είναι γραμμικός μετασχηματισμός των πυκνοτήτων των
τυχαίων μεταβλητών καθώς για 𝒙 με πυκνότητα 𝑝𝑥 για το γραμμικό μετασχηματισμό 𝒚 = 𝑾𝒙 η
πυκνότητα δίνεται από το 𝑝𝒙 (𝑾𝒙)|𝑑𝑒𝑡𝑊|.
Ο προηγούμενος ορισμός προκύπτει από την προσπάθεια μεγιστοποίησης της εντροπίας εξόδου,
infomax, σε νευρωνικά δίκτυα με μη-γραμμικές εξόδους δηλαδή
𝐿2 = 𝐻(𝜑1 (𝑤1𝑇 𝑥), … , 𝜑𝑛 (𝑤𝑛𝑇 𝑥)).
Εάν τα 𝜑𝑖 είναι σωστά επιλεγμένα από αυτή τη συνάρτηση μπορεί να γίνει εκτίμηση του μοντέλου του
ICA. Οι δυο προηγούμενες εκφράσεις είναι ισοδύναμες για 𝜑𝑖′ (. ) = 𝑓𝑖 (. ).
Η σύνδεση μεταξύ πιθανοφάνειας και κοινής πληροφορίας γίνεται μέσω της εκτίμησης της
1
𝛦{𝐿} = ∑𝑛𝑖=1 𝐸{ 𝑙𝑜𝑔𝑓𝑖 (𝑤𝑖𝑇 𝑥)} + 𝑙𝑜𝑔|𝑑𝑒𝑡𝑊|. Εάν τα 𝑓𝑖 είναι ίσα με τις
𝛵
πραγματικές κατανομές των 𝑤𝑖𝑇 𝑥 ο πρώτος όρος παίρνει τη μορφή − ∑𝑖 𝐻(𝑤𝑖𝑇 𝑥). Έτσι η πιθανοφάνεια
ισούται με το αντίθετο της κοινής πληροφορίας συν μια σταθερά. Επειδή όμως οι κατανομές των 𝑤𝑖𝑇 𝑥
είναι άγνωστες το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε την πυκνότητα των 𝑤𝑖𝑇 𝑥 σαν

λογαριθμικής πιθανότητας
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μέρος της μεθόδου της μέγιστης πιθανοφάνειας και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εκτίμηση της
πυκνότητας των 𝑠𝑖 . Έτσι πιθανοφάνεια και κοινή πληροφορία είναι ισοδύναμες.
Το μόνο πρόβλημα της μέγιστης πιθανοφάνειας είναι ότι οι πυκνότητες 𝑓𝑖 πρέπει να εκτιμηθούν σωστά
όχι τόσο ως προς την ακρίβεια όσο προς το αν είναι υπό- ή υπέρ-Γκαουσιανές. Εάν οι πληροφορίες ή οι
εκτιμήσεις που έχουμε για τις ανεξάρτητες συνιστώσες είναι ανακριβείς τότε τα αποτελέσματα της
εκτίμησης μέγιστης πιθανοφάνειας θα δώσει λάθος αποτελέσματα. Αυτό είναι το μειονέκτημά της σε
σχέση με τα μέτρα μη-Γκαουσιανισμού που δεν απαιτούν τέτοια πληροφόρηση ή εκτίμηση.
1.6.5 Κυνήγι προβολής
Το κυνήγι προβολής είναι μια τεχνική της στατιστικής για να βρεί χρήσιμες προβολές σε πολυδιάστατα
δεδομένα. Κατά βάση αναζητούνται κατευθύνσεις που τα δεδομένα έχουν ενδιαφέρουσες κατανομές.
Η ICA μπορεί να θεωρηθεί δείκτης κυνηγιού προβολής καθώς έχει σκοπό να βρεί της κατευθύνσεις που
τα δεδομένα μεγιστοποιούν το μη-Γκαουσιανισμό τους και αυξάνουν το ενδιαφέρον που περιέχουν
καθώς όταν ολες οι προβολές έχουν βρεθεί, έχουν υπολογιστεί όλες οι ανεξάρτητες συνιστώσες.
Η διαφορά του κυνηγιού προβολής και της ICA είναι ότι το κυνήγι προβολής δεν απαιτεί μοντέλο ή
υποθέσεις για τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Εάν το μοντέλο της ICA ισχύει, τότε η βελτιστοποίηση των
μέτρων μη-Γκαουσιανισμού μας δίνει τις ανεξάρτητες συνιστώσες. Εάν το μοντέλο δεν ισχύει, τότε
δίνει μόνο τις κατευθύνσεις του κυνηγιού προβολής.

1.7 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η προεπεξεργασία δεδομένων πριν την εφαρμοφή της ICA είναι χρήσιμη και μερικές φορές
απαραίτητη. Αυτή αποτελείται από μερικές βασικές τεχνικές τροποποίησης δεδομένων και στην
ανάλυση προβλημάτων και αλγορίθμων θεωρείται δεδομένη.
1.7.1 Κεντροποίηση
Βασική και απαραίτητη τεχνική προεπεξεργασίας είναι η αφαίρεση του διανύσματος μέσου όρου
̃ με μηδενικό μέσο όρο. Αυτός ο
𝒎 = 𝐸{𝒙} ώστε να δημιουργήσουμε μια μεταβλητή 𝒙
μετασχηματισμός απλοποιεί την ICA που θα υπολογιζόταν ούτως ή άλλως. Αφού εκτιμηθεί ο πίνακας
μίξης 𝜜 με τα κεντροποιημένα δεδομένα, για να ολοκληρωθεί η εκτίμηση πρέπει να προστεθεί το
διάνυσμα μέσου όρου 𝒎𝒔 = 𝐸{𝒔} = 𝜜−𝟏 𝒎.
1.7.2 Λεύκανση
̃ που είναι λευκό, δηλαδή τα
Ένας γραμμικός μετασχηματισμός που δημιουργεί ένα νέο διάνυσμα 𝒙
στοιχεία του είναι ασυσχέτιστα και μοναδιαίας διακύμανσης. Ο πίνακας συνδιασποράς του είναι
̃𝒙
̃𝑻 } = 𝑰.
μοναδιαίος δηλαδή 𝐸{𝒙
̃ μέσω της eigen-value decomposition(EVD) είναι 𝐸{𝒙
̃𝒙
̃𝑻 } = 𝑬𝑫𝑬𝑻 , όπου
Ο πίνακας συνδιασποράς του 𝒙
̃̃
𝜠 είναι ο ορθογώνιος πίνακας των ιδιοδιανυσμάτων του 𝐸{𝒙
𝒙𝑻 } και 𝑫 είναι ο διαγώνιος πίνακας των
ιδιοτιμών 𝑫 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑1 , … , 𝑑𝑛 ). Ο τύπος της λεύκανσης είναι
𝟏

̃ = 𝑬𝑫−𝟐 𝑬𝑻 𝒙
𝒙
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𝟏

−

1

−

1

̃ με αποτέλεσμα να
όπου 𝑫−𝟐 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑1 2 , … , 𝑑𝑛 2 ). Ο πίνακας μίξης πλέον μετασχηματίζεται σε 𝜜
𝟏

̃ 𝒔. Ο πίνακας αυτός είναι ορθογώνιος καθώς
̃ = 𝑬𝑫−𝟐 𝑬𝑻 𝜜𝒔 = 𝑨
έχουμε πλέον την έκφραση 𝒙
𝑻
𝑻
𝑻
̃ 𝐸{𝒔̃𝒔̃ }𝑨
̃ = 𝑰. Συνεπώς η λεύκανση είναι πολύ σημαντική καθώς μετασχηματίζει τον
̃𝒙
̃ }=𝜜
𝐸{𝒙
2
̃ των n(n-1)/2 παραμέτρων, μειώνοντας έτσι τη
πίνακα 𝜜 των n παραμέτρων στον ορθογώνιο πίνακα 𝜜
διάσταση, την πολυπλοκότητα του προβλήματος.
Μια ακόμη ενέργεια που μπορεί να συνδυαστεί με τη λεύκανση είναι η μείωση της διάστασης του
̃𝒙
̃𝑻 } και απορρίπτοντας αυτές που είναι υπερβολικά
προβλήματος εξετάζοντας τις ιδιοτιμές 𝑑𝑗 του 𝐸{𝒙
μικρές, κάνοντας το πρόβλημα πιο απλό και αποτρέποντας την υπερμάθηση δηλάδη την υπερβολική
προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα.
1.7.3 Άλλες προεπεξεργασίες
Υπάρχουν και άλλες τεχνικές προεπεξεργασίας που όμως έχουν στενή σχέση με την εκάστοτε
εφαρμογή. Ένα παράδειγμα είναι τα σήματα χρόνου που χρησιμοποιούνται ζωνοπερατά φίλτρα. Εκεί
τα σήματα 𝑥𝑖 (𝑡) παραλλάσσονται σε 𝑥𝑖 ∗ (𝑡). Ορίζεται 𝜲 πίνακας που περιέχει της παρατηρήσεις
𝒙(1), … , 𝒙(𝑇) σα στήλες του και ομοίως έναν πίνακα 𝑺. Το αντίστοιχο μοντέλο του ICA είναι
𝑿 = 𝑨𝑺
Το φιλτράρισμα του 𝜲 μπορεί να αναπαρασταθεί σαν δεξιός πολλαπλασιασμός με πίνακα 𝜧.
Επομένως ισχύει ότι 𝜲∗ = 𝜲𝜧 = 𝑨𝑺𝑴 = 𝑨𝑺∗ , που δείχνει ότι το μοντέλο της ICA ευσταθεί ακόμα και
για γραμμικά φιλτραρισμένες παρατηρήσεις.

1.8 Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ FASTICA
1.8.1 Η βαθμωτή περίπτωση
Θεωρώ διάνυσμα βαρών 𝒘. Ο αλγόριθμος έχει σκοπό να προσδιορίσει ένα μοναδιαίο διάνυσμα βαρών
ώστε η προβολή 𝒘𝑻 𝒙 να μεγιστοποιεί το μη-Γκαουσιανισμό. Ο μη-Γκαουσιανισμός εδώ μετράται με την
2

προσέγγιση της νεγεντροπίας 𝐽(𝒘𝑻 𝒙) = [𝐸{𝐺(𝒘𝑻 𝒙) − 𝐸{𝐺(𝑣)}] . Η διακύμανση του 𝒘𝑻 𝒙
περιορίζεται σε μοναδιαία περιορίζοντας τη νόρμα του 𝒘 σε μονάδα, για λευκασμένα δεδομένα. Αν
ονομάσουμε 𝑔 την παράγωγο της μη-τετραγωνικής συνάρτησης 𝐺 η μορφή του αλγορίθμου είναι η
εξής:
1. Αρχικοποίηση του διανύσματος βαρών 𝒘.
2. Έστω 𝒘+ = 𝐸{𝒙𝑔(𝒘𝑻 𝒙)} − 𝐸{𝑔′ (𝒘𝑻 𝒙)}𝒘.
𝑤+

3. Έστω 𝑤 = ‖𝑤 +‖.
4. Εάν δεν υπάρχει σύγκλιση, επιστροφή στο βήμα 2.
Η σύγκλιση μεταξύ των παλιών και των νέων τιμών του 𝒘 δηλώνει την εύρεση της διεύθυνσης
μεγιστοποίησης του μη-Γκαουσιανισμού. Δεν είναι απαραίτητη η σύγκλιση σε ένα σημείο καθώς 𝒘 και
– 𝒘 υποδεικνύουν την ίδια κατεύθυνση.
Τα μέγιστα της προσέγγισης της νεγεντροπίας του 𝒘𝑻 𝒙 με 𝛦{(𝒘𝑇 𝑥)2 } = ‖𝒘‖2 = 1 δίνονται από τα
βέλτιστα της 𝛦{𝐺(𝒘𝑇 𝑥)} σε σημεία όπου 𝐸{𝒙𝑔(𝒘𝑇 𝑥)} − 𝛽𝒘 = 0.
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Η λύση μέσω της μεθόδου Newton δίνεται από την Ιακωβιανή μήτρα
𝐽𝐹(𝑤) = 𝐸{𝑥𝑥 𝑇 𝑔′ (𝒘𝑻 𝒙)} − 𝛽𝑰
Αυτή η εξίσωση προσεγγίζεται για απλοποίηση, συνυπολογίζοντας ότι τα δεδομένα έχουν υποστεί
λεύκανση, σαν 𝐽𝐹(𝑤) = 𝐸{𝑥𝑥 𝑇 𝑔′ (𝒘𝑻 𝒙)} − 𝛽𝑰 ≈ 𝐸{𝑥𝑥 𝑇 }𝛦{𝑔′ (𝒘𝑻 𝒙)} = 𝛦{𝑔′ (𝒘𝑻 𝒙)}𝜤. Έτσι η
Ιακωβιανή μήτρα γίνεται διαγώνια και εύκολα αναστρέψιμη. Η αναδρομική σχέση της Newton γίνεται:
𝒘+ = 𝒘 − [𝛦{𝒙𝑔(𝒘𝑻 𝒙)} − 𝛽𝒘]/[𝛦{𝑔′ (𝒘𝑻 𝒙) − 𝛽]
Στην πράξη οι μέσες τιμές στη σχέση του FastICA πρέπει να αντικατασταθούν από τις εκτιμήσεις τους,
δηλαδή τις μέσες τιμές των δειγμάτων. Ιδανικά πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα υπάρχοντα
δεδομένα, όμως λογω περιορισμών του συστήματος ή πολυπλοκότητας υπολογισμών
χρησιμοποιούνται επιλεγμένα τμήματα των δειγμάτων. Άσχετα με το κριτήριο επιλογής των τμημάτων,
το μέγεθος τους είναι πολύ σημαντικό για την ακρίβεια των εκτιμήσεων. Ο αριθμός των δειγμάτων
επιλέγεται σε κάθε αναδρομή ξεχωριστά. Αν η μέθοδος δε συγκλίνει ικανοποιητικά, το μέγεθος του
τμήματος των δειγμάτων μπορεί να αυξηθεί.
1.8.2 Η διανυσματική περίπτωση
Εάν αντί για μία έχουμε πολλές ανεξάρτητες συνιστώσες, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον
αλγόριθμο της βαθμωτής περίπτωσης για όλες τις ανεξάρτητες συνιστώσες με διανύσματα βαρών
𝒘𝟏 , … , 𝒘𝒏 .
Για να μη συγκλίνουν όλα τα διανύσματα στα ίδια μέγιστα πρέπει να αποσυσχετίζουμε τις εξόδους
𝒘1𝑇 𝒙, … , 𝒘𝑇𝑛 𝒙 μετά από κάθε αναδρομή. Για την επίτευξη της αποσυσχέτισης υπάρχουν τρεις μέθοδοι.
Ένας απλός τρόπος επίτευξης της αποσυσχέτισης είναι μια αποσυσχέτιση τύπου Gram-Schmidt. Η
εκτίμηση των ανεξάρτητων συνιστωσών γίνεται μία προς μία. Όταν έχουμε εκτιμήσει p ανεξάρτητες
συνιστώσες ή p διανύσματα 𝒘𝟏 , … , 𝒘𝒑 τότε εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο της βαθμωτής περίπτωσης
για το διάνυσμα 𝒘𝒑+𝟏 , και μετά από κάθε βήμα αφαιρούμε από το 𝒘𝒑+𝟏 τις προβολές 𝒘𝑻𝒑+𝟏 𝒘𝒋 𝒘𝒋 ,
j=1,…,p των προηγουμένως υπολογισμένων p διανυσμάτων και μετά κανονικοποιούμε τα 𝒘𝒑+𝟏 :
𝒑

1. Έστω 𝒘𝒑+𝟏 = 𝒘𝒑+𝟏 − ∑𝒋=𝟏 𝒘𝑻𝒑+𝟏 𝒘𝒋 𝒘𝒋
2. Έστω 𝒘𝒑+𝟏 = 𝒘𝒑+𝟏 /√𝒘𝒑+𝟏 𝜯 𝒘𝒑+𝟏
Σε εφαρμογές που απαιτείται συμμετρική αποσυσχέτιση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της μεθόδου των
τετραγωνικών ριζών της μήτρας 𝑾 = (𝑾𝑾𝑻 )−𝟏⁄𝟐 𝑾, όπου 𝑾 η μήτρα των διανυσμάτων βαρών
(𝒘𝟏 , … , 𝒘𝒏 )𝑇 και η αντίστροφη της (𝑾𝑾𝑻 )−𝟏⁄𝟐 δίνεται από την eigenvalue decomposition
𝑾𝑾𝑻 = 𝑭𝑫𝑭𝑻 και συνεπώς (𝑾𝑾𝑻 )−𝟏⁄𝟐 = 𝑭𝑫−𝟏⁄𝟐 𝑭𝑻. Μια πιο απλή εναλλακτική είναι ο
επαναληπτικός αλγόριθμος
1. Έστω 𝑾 = 𝑾/√‖𝑾𝑾𝑻 ‖
𝟑
𝟐

𝟏
𝟐

2. Έστω 𝑾 = 𝑾 − 𝑾𝑾𝑻 𝑾
3. Εάν δεν υπάρχει σύγκλιση, επιστροφή στο βήμα 2.
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1.8.3 FastICA και μέγιστη πιθανοφάνεια
Ο αλγόριθμος FastICA είναι σχετικός με τον αλγόριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας(infomax). Ο
αλγόριθμος FastICA γράφεται υπό την παρακάτω μορφή πινάκων
𝑾+ = 𝑾 + 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑎𝑖 )[𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛽𝑖 ) + 𝐸{𝑔(𝒚)𝒚𝑇 }]𝑾
όπου 𝒚 = 𝑾𝒙,𝛽𝑖 = −𝐸{𝑦𝑖 𝑔(𝑦𝑖 )} και 𝑎𝑖 = −1/(𝛽𝑖 − 𝐸{𝑔′ (𝑦𝑖 )}).Ο πίνακας 𝑾 πρέπει να
ορθογωνιοποιείται μετά από κάθε βήμα με το συμμετρικό τρόπο ορθογωνιοποίησης.
Η σχέση της στοχαστικής μεθόδου μεγιστοποίησης πιθανοφάνειας είναι
𝑾+ = 𝑾 + 𝜇[𝑰 + 𝑔(𝒚)𝒚𝑻 ]𝑾
όπου μ είναι η σταθερά ρυθμού μάθησης, που μπορεί να εξαρτάται από το χρόνο. Η συνάρτηση g είναι
η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των ανεξάρτητων συνιστωσών 𝑔 = 𝑓𝑖′ /𝑓𝑖 όπου 𝑓𝑖 είναι η
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της ανεξάρτητης συνιστώσας i.
Παρατηρώντας τις δύο παραπάνω σχέσεις γίνεται αντιληπτό ότι ο FastICA είναι ένας αλγόριθμος
σταθερού σημείου για την εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας του μοντέλου ICA. Η ταχύτητα σύγκλισης
του FastICA εξαρτάται από την επιλογή των πινάκων 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑎𝑖 ) και 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛽𝑖 ). Ο FastICA μπορεί να
εκτιμήσει τόσο υπο-Γκαουσιανές όσο και υπερ-Γκαουσιανές ανεξάρτητες συνιστώσες κάτι που δε
μπορεί να γίνει με τη χρήση των αλγορίθμων μέγιστης πιθανοφάνειας που εκτιμούν μόνο γνωστού
τύπου κατανομές.
1.8.4 Ιδιότητες του αλγορίθμου FastICA
Ο αλγόριθμος FastICA συγκεντρώνει πολλές επιθυμητές ιδιότητες που δε συναντώνται σε άλλους
αλγορίθμους ICA.
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Κυβική ή τουλάχιστον τετραγωνική σύγκλιση,αν τηρούνται οι υποθέσεις του μοντέλου ICA. Οι
κλασικές μέθοδοι κατάβασης μέγιστης κλίσης που έχουν γραμμική σύγκλιση.
Δεν υπάρχει παράμετρος που να ρυθμίζει το βήμα. Το γεγονός ότι το βήμα ‘αυτορυθμίζεται’, εν
αντιθέση με τις κλασικές μεθόδους παραγώγισης, κάνει τον αλγόριθμο πιο εύκολο στην
εφαρμογή.
Απ’ευθείας εύρεση των ανεξάρτητων συνιστωσών για κάθε μη-Γκαουσιανή κατανομή και κάθε
μη γραμμική συνάρτηση g. Στους κλασικούς αλγορίθμους πρέπει να υπάρχει κάποια γνώση ή
εκτίμηση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη μη γραμμική
συνάρτηση.
Η επίδοση του αλγορίθμου μπορεί να βελτιωθεί μέσω της κατάλληλης επιλογής της μηγραμμικής συνάρτησης g. Μέσω της κατάλληλης επιλογής μπορεί ο αλγόριθμος να γίνει πιο
σθεναρός ή και ελάχιστης διακύμανσης.
Οι ανεξάρτητες συνιστώσες μπορούν να εκτιμηθούν κάθε μια χωριστά. Αυτό βοηθά στη μείωση
υπολογιστικού φόρτου, ειδικά σε περιπτώσεις που χρειάζεται να υπολογιστούν μόνο μερικές
ανεξάρτητες συνιστώσες.
Είναι παράλληλος, κατανεμημένος, υπολογιστικά απλός αλγόριθμος, με μικρές απαιτήσεις
μνήμης.

Μικροελεγκτής ADuC 7026
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2 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ADUC 7026
2.1 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ
Ένας μικροελεγκτής είναι ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα που αποτελείται από ένα
μικροεπεξεργαστή, μνήμη τυχαίας προσπέλασης RAM, μνήμη μόνο για ανάγνωση ROM, μνήμη flash,
θύρες εισόδου/εξόδου γενικού σκοπού καθώς και διάφορες άλλες χρήσιμες περιφερειακές συσκευές .
Η καρδιά του μικροελεγκτή είναι είναι ο μικροεπεξεργαστής. Πρόκειται για την κεντρική μονάδα
επεξεργασίας που προγραμματίζεται ανάλογα με την εφαρμογή που θέλουμε να εκτελέσουμε. Οι
εντολές του προγράμματος δίνεται σε γλώσσα μηχανής και αποθηκεύονται στην κύρια μνήμη. Οι
έντολες αποτελούνται από δυαδικά ψηφία που κωδικοποιούν την εκάστοτε εντολή. Ο τρόπος
αποκωδικοποίησης της εντολής είναι γνωστός στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας και αποτελεί τη
διασύνδεση μεταξύ του λογισμικού και του υλικού. Το σύνολο των εντολών που μπορεί να εκτελέσει
ένας μικροεπεξεργαστής αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του. Ο μικροελεγκτής αποκρίνεται σε
πραγματικό χρόνο, καθώς τα όποια συμβάντα ανιχνεύονται τίθενται άμεσα υπ’όψιν του
μικροπεξεργαστή ώστε να εξυπηρετηθούν ανάλογα.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένας μικροελεγκτής είναι :
Αυτονομία
Η ενσωμάτωση περιφερειακών όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας καθιστά τους μικροελεγκτές
σχεδόν αυτόνομα συστήματα. Η χρήση άλλων ολοκληρωμένων για σχετικά απλές υλοποιήσεις δεν
είναι απαραίτητη και στόχος σχεδιασμού του μικροελεγκτή είναι εάν είναι δυνατόν να μην απαιτούνται
επιπλέον προσθήκες.
Φορητότητα
Η συγκεντρωτική σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του μικροελεγκτή μειώνει την κατανάλωση ισχύος
βελτιστοποιώντας τη φορητότητά του, καθώς μειώνει της απαιτήσεις ενεργειακής τροφοδοσίας.
Χαμηλό Κόστος
Η μαζική παραγωγή μικροελεγκτών σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος των επί μέρους στοιχείων που
τον αποτελούν καθιστούν το κόστος τους ιδιαίτερα χαμηλό ειδικά σε σχέση με τη λειτουργικότητα που
προσφέρουν.
Αξιοπιστία
Η απλές και λίγες σε αριθμό διασυνδέσεις καθιστούν το μικροελεγκτή ιδιαίτερα αξιόπιστο καθώς τα
περιθώρια σφάλματος μειώνονται. Επίσης μειώνονται οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, λόγω του
μικρού μήκους των διασυνδέσεων, και υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα για τη μείωση ευαισθησίας σε
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παρεμβολές από άλλες συσκευές. Ακόμα σε μικροελεγκτές που προορίζονται για ‘σκληρά’
περιβάλλοντα σχεδιάζονται ώστε να έχουν αυξημένες μηχανικές αντοχές.
Μικρό μέγεθος
Τα βασικά στοιχεία είναι όλοκληρωμένα σε ένα στοιχειώδες block με αποτέλεσμα το συνολικό μέγεθος
του συστήματος να είναι μειωμένο σε σχέση με την επιμέρους διασύνδεση των βασικών στοιχείων. Το
μέγεθος είναι τόσο μικρό ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές χωρίς να αυξάνεται το
συνολικό μέγεθος του προϊόντος.
Πληθώρα ακροδεκτών εισόδου/εξόδου
Προσφέρουν πολλούς διαθέσιμους ακροδέκτες καθώς οι διασυνδέσεις των βασικών στοιχείων είναι
εσωτερικές με αποτέλεσμα όλοι οι ακροδέκτες του μικροελεγκτή να είναι διαθέσιμοι για την
υλοποίηση της εκάστοτε εφαρμογής.
Αυτά τα πλεονεκτήματα των μικροελεγκτών τους καθιστούν μια πολύ καλή επιλογή για εφαρμογές που
απαιτούν ενσωματωμένα συστήματα.

2.2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ενσωματωμένο Σύστημα είναι ένα σύστημα ειδικού σκοπού που σχεδιάζεται για συγκεκριμένες και
περιορισμένες εφαρμογές που απαιτούν σε πραγματικό χρόνο επεξεργασία δεδομένων που αφορούν
το σύστημα στο οποίο ενσωματώνεται. Η on-line αυτή χρησιμότητα τους πρέπει να είναι μέγιστη με το
ελάχιστο δυνατό κόστος. Το γεγονός ότι τα ενσωματωμένα συστήματα έχουν συγκεκριμένη
χρησιμότητα και σκοπό μειώνει το κόστος καθώς δίνεται η δυνατότητα επιλογής του συστήματος που
παρέχει ακριβώς τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την εφαρμογή, οι οποίες δεν είναι
απαραιτήτως υψηλές σε αντίθεση με ένα γενικού σκοπού υπολογιστικό σύστημα το οποίο απαιτείται
να παρέχει αυξημένη υπολογιστική δυνατότητα και όλων των ειδών τα περιφερειακά.
Τα ενσωματωμένα συστήματα σπανίως λειτουργούν απομονωμένα. Είναι συνήθως μέρος μιας
ολοκληρωμένου συστήματος που υλοποιεί μια γενικότερη εφαρμογή. Αυτή το σύστημα μπορεί να είναι
είτε τόσο μικρό όσο ένα ρολόι ή κινητό τηλέφωνο, είτε τόσο μεγάλο όσο ένα αυτοκίνητο ή μια γραμμή
παραγωγής εργοστασίου.
Τα ενσωματωμένα συστήματα έχουν ένα κύριο υπολογιστικό πυρήνα που προγραμματίζεται. Οι
εντολές του προγράμματος για να υλοποιηθεί η εκάστοτε εφαρμογή τοποθετούνται στη είτε στη μνήμη
ROM είτε στη μνήμη flash και ονομάζονται firmware. Το firmware είναι γραμμένο σε γλώσσα μηχανής
και είναι φτιαγμένο αποκλειστικά και μόνο για ένα μοντέλο συσκευής. Η διαδικασία εγκατάστασης του
firmware απαιτεί ολική αφαίρεση του προηγούμενου firmware, εγκατάσταση του καινούριου και
έλεγχο αυτού.
Τα περιφερειακά που χρησιμοποιούνται σε ενσωματωμένα συστήματα είναι :
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Διεπιφάνειες σειριακής επικοινωνίας
Διεπιφάνειες σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας










Universal serial bus
Multimedia cards
Network ports
Χρονιστές
Γενικού σκοπού θύρες εισόδου/εξόδου
Analog-to-Digital Converter
Digital-to-Analog Converter
Θύρες debugging

Η διεπιφάνεια του χρήστη ποικίλει από απλά LED και LCD οθόνες ως σύνθετες γραφικές
διεπιφάνειες.
Το πεδίο εφαρμογής των ενσωματωμένων συστημάτων είναι ευρύτατο και πολύ γενικό. Ένας γενικός
κανόνας είναι ότι τα ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται σε συστήματα που απαιτείται να
λειτουργούν αξιόπιστα και χωρίς σφάλματα για χρόνια, ακόμα και να αντιμετωπίζουν κάποια
σφάλματα χωρίς εξωτερική παρέμβαση ή επισκευή.
Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα ενσωματωμένο σύστημα καθορίζονται έπειτα από τη
σχεδίαση της εκάστοτε εφαρμογής που σημαίνει και το διαχωρισμό των λειτουργικοτήτων που πρέπει
να υλοποιήσει το κάθε ενσωματωμένο σύστημα. Οι προδιαγραφές που προκύπτουν είναι :






Υπολογιστική Ισχύς
Απαιτούμενα Περιφερειακά
Επιφάνεια/Όγκος
Κατανάλωση Ισχύος
Κόστος

2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ARM7TDMI
Οι επεξεργαστές ARM οφείλουν το όνομα τους στο ακρώνυμο του Advanced RISC Machine, πρόκειται
δηλαδή για επεξεργαστές με αρχιτεκτονική Reduced Instruction Set Computer .
Οι επεξεργαστές ARM7 είναι επεξεργαστές με 32 bits bus για εντολές και δεδομένα. Τα δεδομένα
μπορούν να έχουν μήκος 8 bits, 16 bits, 32 bits. Οι εντολές έχουν μήκος 32 bits και οι περισσότερες από
αυτές εκτελούνται σε ένα κύκλο ρολογιού. Είναι επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης ισχύος για
φορητές συσκευές με ταχύτητα επεξεργασίας ως 45 MIPS.
Ο επεξεργαστής ARM7TDMI είναι ένας επεξεργαστής ARM7 με 4 επιπλέον ιδιότητες:
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Τ : υποστήριξη συνόλου εντολών Thumb(16 bits).
D : υποστήριξη debugging μέσω JTAG.
M: υποστήριξη πολλαπλασιασμού long(32 bits) μεταβλητών.
Ι : υποστήριξη debugging ένσωματωμένων συστημάτων μέσω EmbeddedICE.

2.3.1 Thumb Mode (T)
Ο επεξεργαστής ARM7TDMI έχει μήκος εντολής 32 bits, υποστηρίζει όμως και ένα δεύτερο σύνολο
εντολών με μήκος εντολής 16 bits και ονομάζεται σύνολο εντολών Thumb. Η ύπαρξη εντολών με μήκος
16 bits επιταχύνει την εκτέλεση από μνήμες 16 bits και βελτιώνει την πυκνότητα κώδικα εάν
χρησιμοποιηθούν αυτές οι εντολές. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ χρήσιμη για εφαρμογές σε
ενσωματωμένα συστήματα. Γενικά ο κώδικας με Thumb εντολές έχει το 65% του μεγέθους του κώδικα
με ARM εντολές και έχει 60% μεγαλύτερη απόδοση όταν εκτελείται από μνήμη 16 bits. Η χρήση των
καταχωρητών δεν αλλάζει στις εντολές Thumb με αποτέλεσμα να είναι δυνατές εναλλαγές μεταξύ ARM
και Thumb για βελτιστοποίηση της απόδοσης του κώδικα.
Η χρήση κώδικα με Thumb εντολές έχει όμως περιορισμούς. Ο κώδικας με Thumb εντολές απαιτεί
περισσότερες εντολές για την ίδια λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντα ταχύτερος.
Επίσης, δεν περιλαμβάνει κάποιες από της εντολές για χειρισμό exception με αποτέλεσμα ο
επεξεργαστής να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει αυτόματα κώδικα με ARM εντολές.
2.3.2 Long Multiply (L)
Ο επεξεργαστής ARM7TDMI υποστηρίζει 4 επιπλέον εντολές για εκτέλεση πολλαπλασιασμού μεταξύ
long μεταβλητών με 64 bits αποτέλεσμα. Χάρη σε αυτές τις εντολές είναι δυνατό να έχουμε
αποτέλεσμα σε λιγότερους κύκλους από έναν απλό ARM7 επεξεργαστή.
2.3.3 EmbeddedICE (I)
Το EmbeddedICE είναι ένα module που βρίσκεται ολκληρωμένο πάνω στο chip του επεξεργαστή.
Παρέχει καταχωρητές για breakpoint και watchpoint που σταματούν την εκτέλεση κώδικα ώστε να
εντοπιστούν σφάλματα. Ο χειρισμός αυτών των καταχωρητών γίνεται μέσω της θύρας JTAG. Όταν
εντοπιστεί breakpoint ή watchpoint ο επεξεργαστής αδρανοποιείται και εισέρχεται σε debug state. Σε
αυτή την κατάσταση ελέγχονται οι καταχωρητές του επεξεργαστή, η μνήμη flash/EE, η μνήμη SRAM και
οι memory mapped registers.
2.3.4 Exceptions
Ο επεξεργαστής ARM7 υποστηρίζει 5 τύπους exceptions και ένα ειδικό τρόπο χειρισμού της κάθε μίας.



Normal Interrupt (IRQ). Είναι γενικού σκοπού διακοπή για εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα.
Fast Interrupt (FIQ). Είναι διακοπή για μεταφορά δεδομένων ή κανάλια επικοινωνίας με μικρή
καθυστέρηση.
Η FIQ έχει προτεραιότητα σε σχέση με την IRQ.
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Αποτυχία μνήμης (Memory Abort).
Προσπάθεια εκτέλεσης άπροσδιόριστης εντολής (Attempted Execution of Undefined
Instruction).
Εντολή διακοπής λογισμικού (SWI). Διακοπή για κλήση σε λειτουργικό σύστημα.

2.3.5 Καταχωρητές
Ο επεξεργαστής ARM7TDMI παρέχει 37 καταχωρητές, 31 γενικού σκοπού και 6 καταχωρητές
κατάστασης. Για προγράμμματα χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 15 γενικου σκοπού
καταχωρητές 32 bits(R0-R14), ο Program Counter(R15) και ο καταχωρητής τρέχουσας κατάστασης
προγράμματος (CSPR). Οι υπόλοιποι καταχωρητές χρησιμοποιούνται για προγραμματισμό του
συστήματος και χειρισμό exception.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής κάποιοι καταχωρητές αντικαθίστανται με καταχωρητές ειδικούς για το
είδος της διακοπής. Όλα τα είδη εξαιρέσεων έχουν καταχωρητές αντικατάστασης για το Stack
Pointer(R13) και τον Link register (R14). Στο fast interrupt mode έχουμε περισσότερους καταχωρητές
(R8-R12) για ταχύτερη επεξεργασία διακοπών. Έτσι η επεξεργασία διακοπών μπορεί να ξεκινήσει χωρίς
αποθήκευση ή αποκατάσταση καταχωρητών, προσφέροντας κέρδος χρόνου στη διαδικασία χειρισμού
διακοπών.

Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η ικανοποιητική υπολογιστική ισχύς, ο μικρός όγκος και τα ειδικά
χαρακτηριστικά του ARM7TDMI όπως το EmbeddedICE που δίνει τη δυνατότητα embedded debugging
και το Thumb Mode που επιταχύνει την εκτέλεση από μνήμες 16 bits τον καθιστούν μια πολύ
ανταγωνιστική επιλογή για ενσωματωμένα συστήματα.
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2.4 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ADUC 7026
Ο μικροελεγκτής ADuC7026 ανήκει στους μικροελεγκτές ADuC702Χ της Analog Devices. Είναι ένα
πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα που ενσωματώνει μικροεπεξεργαστή, ADC, DAC και μνήμη Flash/EE σε
ένα chip. Έχει εφαρμογές σε βιομηχανικό έλεγχο, συστήματα αυτοματισμού, έξυπνους αισθητήρες,
όργανα ακριβείας, base station systems και δίκτυα οπτικών ινών.
Τα κύρια modules του μικροελεγκτή είναι :
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ARM7TDMI microprocessor
62kBytes Flash/EE & 8kBytes SRAM
ADC
DAC
Power Supply Monitor
Comparator
Oscillator & PLL
PWM
General Purpose I/O
Programmable Logic Array
Timers
Serial I/O & UART & SPI & I2C
JTAG

2.4.1 Μικροεπεξεργαστής
Ο μικροεπεξεργαστής που βρίσκεται στη καρδιά του μικροελεγκτή είναι ένας ARM7TDMI που
υποστηρίζει αρχιτεκτονικές 16 και 32 bits RISC. Η συσκευή λειτουργεί με ταλαντωτή που βρίσκεται στο
chip και PLL που παράγουν μέγιστη εσωτερική συχνότητα 45 MHz. Αυτό το ρολόι περνάει από ένα
προγραμματιζόμενο διαιρέτη που παράγει τη συχνότητα λειτουργίας του πυρήνα. Ο χρονισμός του
μικροεπεξεργαστή μπορεί να γίνει εκτός από τον ταλαντωτή του chip και από εξωτερικό κρύσταλλο είτε
αυξάνοντας είτε μειώνοντας κατάλληλα την ταχύτητα. Η θύρα JTAG χρησιμοποιείται για το κατέβασμα
και το debugging του κώδικα.
2.4.2 Μνήμες
Οι μνήμες του μικροελεγκτή είναι δυο ειδών Flash/EE και SRAM. Η μνήμη Flash/EE έχει μέγεθος
62kBytes. Η μνήμη SRAM έχει μέγεθος 8kBytes. Οι δυο αυτές μνήμες είναι χαρτογραφημένες σε ένα
γραμμικό πίνακα 232 bytes. Η χαρτογράφηση της μνήμης μπορεί να αλλάξει με προγραμματισμό από το
χρήστη.

Η μνήμη Flash/EE οργανώνεται σε 32k Χ 16 bits. Από τα 64kBytes της μνήμης Flash/EE μόνο τα
62kBytes μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το χρήστη. Τα υπόλοιπα 2kBytes είναι αφιερωμένα στην
εργοστασιακή σελίδα εκκίνησης. Το μέγεθος σελίδας της μνήμης Flash/EE είναι 256 bytes. Δεν υπάρχει
διαχωρισμός μεταξύ δεδομένων και προγράμματος καθώς ο κώδικας ARM μοιράζεται τον ίδιο χώρο με
τα δεδομένα. Επειδή όμως το πραγματικό πλάτος της μνήμης Flash/EE είναι 16 bits, ενώ το μήκος
εντολής ARM είναι 32 bits απαιτούνται 2 προσβάσεις για κάθε fetch εντολής. Έτσι για πιο αποδοτική
εκτέλεση μέσω της μνήμης Flash/EE είναι προτιμότερη η χρήση Thumb Mode. Η μέγιστη ταχύτητα
πρόσβασης είναι 45 MHz για Thumb Mode και 22.5 MHz για ARM Mode.
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Η μνήμη SRAM οργανώνεται σε 2k Χ 32 bits. Η μέγιστη ταχύτητα εκτέλεσης κώδικα ARM από τη μνήμη
SRAM είναι 45 MHz. Έτσι η εκτέλεση κώδικα ARM γίνεται απρόσκοπτα από τη μνήμη SRAM αρκεί να
είναι χαρτογραφημένη με πλάτος 32 bits.
Από το διάγραμμα χαρτογράφησης της μνήμης είναι ορατό ότι το πάνω μέρος της μνήμης Flash/EE και
συγκεκριμένα στις τελευταίες δυο σελίδες είναι αφιερωμένες στο Memory Mapped Register(MMR). Ο
χώρος του Memory Mapped Register χρησιμεύει σαν ένα interface μεταξύ της CPU και των
περιφερειακών. Εκεί αποθηκεύονται όλοι οι καταχωρητές εκτός αυτών του επεξεραστικού πηρήνα. Η
αναλυτική δομή του MMR φαίνεται στο παρακάτω γράφημα όπου οι σκιασμένες περιοχές είναι
ελεύθερες ή κατοχυρωμένες πάντως σε καμμία περίπτωση δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
πρόγραμμα χρήστη.
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2.4.3 Analog to Digital Converter (ADC)
Ο μικροελεγκτής περιλαμβάνει ένα γρήγορο, 12 καναλιών, 12 bits μετατροπέα αναλογικού σε
ψηφιακό σήμα. Λειτουργεί σε τάσεις από 2.7V ως 3.6V και παρέχει απόδοση ως 1 MSPS (MegaSamples
per Second) όταν λειτουργεί με συχνότητα ρολογιού 45 MHz.
O ADC από ένα 12 bits μετατροπέα συνεχών προσεγγίσεων που βασίζεται σε δυο χωρητικούς DAC.
Διαθέτει τρεις τύπους λειτουργίας:




Πλήρως διαφορικό, για μικρού πλάτους και ισορροπημένα σήματα.
Μονού Καναλιού, για σήματα που δεν απαιτείται απόρριψη θορύβου.
Ψευδοδιαφορικό, για σήματα χωρίς απόρριψη θορύβου αλλά με απόρριψη κοινού σήματος
από ψευδο διαφορική είσοδο.

Στον μονού καναλιού και ψευδοδιαφορικό τύπο δέχεται είσοδο από 0 έως VREF. Στον πλήρως
διαφορικό τύπο το σήμα εισόδου πρέπει να είναι ισορροπημένο γύρω από ένα κοινό σήμα VCM, στο
εύρος 0 έως AVDD με μέγιστο πλάτος 2VREF. Το chip προσφέρει εργοστασιακή 2.5V τάση αναφοράς,ενώ
μπορεί να συνδεθεί και εξωτερική τάση αναφοράς.
Οι μετατροπές μπορεί να είναι απλές ή συνεχόμενες ανάλογα με τον προγραμματισμό του block. Οι
μετατροπές μπορούν να εκκινούνται από το pin CONVSTART, το PLA ή κάποιον Timer. O ADC μπορεί να
μετρήσει ακόμα και την εσωτερική θερμοκρασία του chip μέσω της εξόδου τάσης ενός bandgap
reference με σφάλμα ±3οC.
Ο προγραμματισμός του ADC, όσον αφορά στον τρόπο λήψης των δειγμάτων και τον τύπο λειτουργίας
γίνεται μέσω του ADC control. Όταν προγραμματιστεί αυτό και επιλεγεί το κανάλι γίνεται μια
μετατροπή και το 12 bits αποτέλεσμα τοποθετείται στα bits 16 ως 27 του ADC data και 4 bits προσήμου
στα bits 28 ως 31. Στην περίπτωση πλήρους διαφορικού τύπου λειτουργίας το αποτέλεσμα
αναπαριστάται με συμπλήρωμα του 2.

Οι καταχωρητές του ADC που βρίσκονται στο MMR είναι :
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ADCCON.
ADCCP.
ADCCN.
ADCSTA.
ADCDAT.
ADCRST.
ADCOF.
ADCGN.

Καταχωρητής προγραμματισμού τρόπου λειτουργίας του ADC.
Καταχωρητής επιλογής θετικού καναλιού ADC.
Καταχωρητής επιλογής αρνητικού καναλιού ADC.
Καταχωρητής που επισημαίνει το τέλος μετατροπής δείγματος του ADC.
Καταχωρητής αποτελέσματος της μετατροπής του ADC.
Καταχωρητής που κάνει RESET όλους τους καταχωρητές του ADC.
Καταχωρητής που καθορίζει το offset του ADC.
Καταχωρητής που καθορίζει το gain calibration του ADC.

2.4.4 Digital to Analog Converter (DAC)
Ο μικροελεγκτής περιλαμβάνει ένα 4 καναλιών, 12 bits μετατροπέα ψηφιακού σε αναλογικό σήμα.
Κάθε κανάλι έχει buffer εξόδου με δυνατότητα να οδηγήσει 5kΩ/100pF. Κάθε DAC έχει τρία επιλέξιμα
εύρη τάσεων (0-VREF,0-DACREF,0-AVDD).
Οι καταχωρητές του DAC που βρίσκονται στο MMR είναι :



DACxCON.
DACxDAT.

Καταχωρητής προγραμματισμού τρόπου λειτουργίας του DAC καναλιού x.
Καταχωρητής δεδομένων του DAC καναλιού x.

2.4.5 Ταλαντωτής & PLL
Ο μικροελεγκτής περιλαμβάνει ένα 32.768KHz ταλαντωτή, ένα διαιρέτη ρολογιού και ένα PLL. Το PLL
κλειδώνει σε ένα πολλαπλάσιο (1376) του εσωτερικού ταλαντωτή για να παράγει ένα σταθερό 45 MHZ
ρολόι συστήματος. Ο πυρήνας μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη συχνότητα ή σε δυαδικά
υποπολλαπλάσια για εξοικονόμηση ενέργειας. Το βασικό ρολόι του συστληματος είναι το PLL
διαιρεμένο κατά 8(CD = 3) ή 5 MHz. Τα mode λειτουργίας, χρονισμού και διαιρέτη ρολογιού
προγραμματίζονται από δυο καταχωρητές που βρίσκονται στο MMR:



PLLCON.
POWCON.

Καταχωρητής που ελέγχει το mode λειτουργίας του συστήματος ρολογιού.
Καταχωρητής που ελέγχει τη συχνότητα ελέγχου του πυρήνα.

Λόγω της σημασίας των τιμών αυτών των καταχωρητών για να προγραμματιστούν απαιτείται μια
προγραμματιστική ακολουθία ώστε να αποφευχθεί λανθασμένος προγραμματισμός τους.

2.4.6 General Purpose I/O
Ο μικροεπεξεργαστής παρέχει 40 γενικού σκοπού δικατευθυντήρια pins I/O. Όλα τα pins δέχονται τάση
ως 5V και μπορούν να οδηγήσουν μέχρι 2mA, εκτός του P0.7 που οδηγεί ως 12mA.
Τα pins ομαδοποιούνται ανά 8 σε 5 ports το καθένα από τα οποία ελέγχεται από 4 καταχωρητές που
βρίσκονται στο MMR:





GPxCON.
Καταχωρητής που ελέγχει τη λειτουργία κάθε pin του port x.
GPxDAT.
Καταχωρητής που ελέγχει την κατεύθυνση κάθε pin του port x, καθορίζει την
έξοδο κάθε pin εξόδου και δέχεται την τιμή εισόδου κάθε pin εισόδου.
GPxSET.
Καταχωρητής που θέτει τιμή κάποιων pin του port x.
GPxCLR.
Καταχωρητής που μηδενίζει την τιμή κάποιων pin του port x.

2.4.7 UART
Η UART είναι περιφερειακό πλήρως δικατευθυντήριας ασύγχρονης μετάδοσης πλήρως συμβατό με το
16450 standard σειριακών θυρών. Εκτελεί μετατροπή από σειριακή μετάδοση σε παράλληλη σε
δεδομένα χαρακτήρων που λαμβάνονται από περιφερειακή συσκευή ή modem,και μετατροπή από
παράλληλη σε σειριακή μετάδοση σε δεδομένα χαρακτήρων που λαμβάνονται από τη CPU.
Περιλαμβάνει ένα διαιρέτη κλασμάτων για την παραγωγή του baudrate και διαθέτει mode διεύθυνσης
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από δίκτυο. Η σειριακή επικοινωνία υιοθετεί ένα ασύγχρονο πρωτόκολο που επιτρέπει διαφορετικά
μήκη λέξης, stop bits και επιλογές παραγωγής ισοτιμίας που επιλέγονται από τον καταχωρητή
διαμόρφωσης.
Οι MMR καταχωρητές της UART είναι :














COMTX.
Καταχωρητής αποστολής 8 bits.
COMRX.
Καταχωρητής λήψης 8 bits.
COMDIV0.
Low byte διαιρέτη.
Οι καταχωρητές COMTX,COMRX,COMDIV0 μοιράζονται την ίδια διεύθυνση. Οι καταχωρητές
COMTX,COMRX είναι προσβάσιμοι όταν το bit 7 του COMCON0 είναι 0. Ο καταχωρητής
COMDIV0 είναι προσβάσιμος όταν το bit 7 του COMCON0 είναι 1.
COMDIV1.
High byte διαιρέτη.
COMCON0.
Καταχωρητής ελέγχου γραμμής.
COMSTA0.
Καταχωρητής κατάστασης γραμμής.
COMIEN0.
Καταχωρητής ενεργοποίησης διακοπών.
COMIID0.
Καταχωρητής αναγνώρισης διακοπών.
COMCON1.
Καταχωρητής ελέγχου modem.
COMSTA1.
Καταχωρητής κατάστασης modem.
COMDIV2.
Καταχωρητής διαίρεσης κλάσματος baudrate 16 bits.
COMSCR.
Καταχωρητής scratch για προσωρινή αποθήκευση 8 bits.

2.4.8 Σύστημα Διακοπών
Υπάρχουν 24 πηγές διακοπών στον ADuC 7026 που ελέγχονται από τον Interrupt Controller. Οι
διακοπές παράγονται από περιφερειακά, ενώ υπάρχουν και δυο εξωτερικές πηγές διακοπών από τα
εξωτερικα pins αίτησης διακοπών, XIRQ0 και XIRQ1.
Ο έλεγχος και η ρύθμιση του συστήματος διακοπών γίνεται από 9 καταχωρητές σχετικούς με διακοπές.
Οι 4 αφορούν FIQ διακοπές και άλλοι 4 αφορούν IRQ διακοπές. Ένας επιπλέον MMR καταχωρητής
χρησιμοποιείται για την επιλογή της προγραμματισμένης πηγής της διακοπής. Σε κάθε καταχωρητή
IRQ και FIQ τα bits αντιπροσωπεύουν την ίδια πηγή διακοπής.
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Για διακοπές IRQ οι 4 καταχωρητές των 32 bits είναι :






IRQSIG.
Καταχωρητής που δείχνει την κατάσταση σημάτων διακοπής των πηγών IRQ.
Τα bits του καταχωρητή μηδενίζονται όταν πάψει το σήμα διακοπής.
IRQEN.
Καταχωρητής που δείχνει τη μάσκα ενεργοποίησης διακοπών των πηγών IRQ.
Οι πηγές στις οποίες αντιστοιχούν τα bits των ‘1’ μπορούν να δημιουργήσουν διακοπή.
IRQCLR.
Καταχωρητής που μηδενίζει τη μάσκα διακοπών ώστε να καλυφθεί μια πηγή
IRQ.
Οι IRQEN και IRQCLR λειτουργούν ανεξάρτητα μεταβάλλοντας τη μάσκα διακοπών ανάλογα με
την περίσταση.
IRQSTA.
Καταχωρητής που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση ενεργοποιημένων πηγών
IRQ.
Δεν υπάρχει κωδικοποίηση της προτεραιότητας μιας διακοπής πάνω σε άλλη.

Για διακοπές FIQ οι 4 καταχωρητές είναι αντιστοίχως FIQSIG, FIQEN, FIQCLR, FIQSTA.
Τα FIQEN και FIQCLR είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η ταυτόχρονη ενεργοποίηση
διακοπής FIQ και IRQ από την ίδια πηγή.Κάθε bit που γίνεται ‘1’ στον FIQEN γίνεται ‘0’ στον IRQEN.
Κάθε bit που γίνεται ‘1’ στον IRQEN γίνεται ‘0’ στον FIQEN.
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2.4.9 Timers
Ο μικροελεγκτής διαθέτει 4 γενικού σκοπού timers/counters:





Timer0.
Timer1.
Timer2 ή Wake-up Timer.
Timer3 ή Watchdog Timer.

Οι 4 timers λειτουργούν σε κανονική λειτουργία είτε συνεχόμενα είτε περιοδικά.



Σε συνεχή λειτουργία ο counter μειώνεται/ αυξάνεται από την μέγιστη/ελάχιστη τιμή ως την
μηδενική/μέγιστη τιμή και ξεκινά πάλι από τη μέγιστη/ελάχιστη τιμή.
Σε περιοδική λειτουργία ο counter μειώνεται/ αυξάνεται από την τιμή που βρίσκεται στο Load
Register μέχρι τη μηδενική/μέγιστη τιμή και ξεκινά πάλι από την τιμή που βρίσκεται στο Load
Register.

Η τιμή του counter μπορεί να διαβαστεί κάθε στιγμή από την τιμή του καταχωρητή TxVAL. Κάθε Timer x
ξεκινά με προγραμματισμό του αντίστοιχου καταχωρητή ελέγχου TxCON.
Σε κανονική λειτουργία παράγεται μια διακοπή IRQ κάθε φορά που η τιμή του counter γίνεται μηδέν,
στην count down μέτρηση ή λαμβάνει τη μέγιστη τιμή, στην count up μέτρηση. Η διακοπή μπορεί να
αναιρεθεί γράφοντας οποιαδήποτε τιμή στον αντίστοιχο καταχωρητή TxCLRI.
2.4.9.1 Timer 0 – RTOS timer
Ο Timer0 είναι γενικού σκοπού 16 bits count down timer με προγραμματιζόμενο διαιρέτη (prescaler). Η
πηγή του prescaler είναι το ρολόι του πυρήνα και μπορεί να διαιρεθεί με 1,16 και 256.

Οι MMR του είναι οι εξής 4:
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TOLD & T0VAL.
Καταχωρητές 16 bits που κρατούν 16 bits ακεραίους χωρίς πρόσημο.
T0VAL είναι μόνο αναγνώσιμος.
T0CLRI.
Καταχωρητής 8 bits. Η εγγραφή οποιασδήποτε τιμής σε αυτόν αναιρεί
το IRQ.
T0CON.
Καταχωρητής ελέγχου του Timer0.

2.4.9.2 Timer 1
Ο Timer 1 είναι γενικού σκοπού 32 bits timer, count down ή count up με προγραμματιζόμενο prescaler.
Ο prescaler τροφοδοτείται είτε από ταλαντωτή 32 KHz είτε από το ρολόι του πυρήνα είτε από άλλες
θύρες. Μπορεί να διαιρέσει με 1,16,256,32768.
Η δομή του counter είναι είτε 32 bits είτε Ώρες : Λεπτά : Δευτερόλεπτα : Εκατοστά.
Ο Timer 1 διαθέτει ένα καταχωρητή που ενεργοποιείται από μια επιλεγμένη διακοπή IRQ τον T1CAP.
Αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση ενός συμβάντος με περισσότερη ακρίβεια από τον
RTOS timer. O Timer1 μπορεί να χρησιμεύσει για εκκίνηση ADC μετατροπών.
Οι 5 MMR είναι οι εξής:




T1LD,T1VAL και Τ1CAP.
Καταχωρητής 32 bits για 32 bits ακεραίους χωρίς πρόσημο. Οι
T1VAL και T1CAP είναι μόνο αναγνώσιμοι.
T1CLRI.
Καταχωρητής 8 bits. Η εγγραφή οποιασδήποτε τιμής σε αυτόν
αναιρεί το IRQ.
T1CON.
Καταχωρητής ελέγχου του Timer1.

2.4.9.3 Timer 2 - Wake up Timer
Ο Timer 2 είναι wake up 32 bits timer, count down ή count up με προγραμματιζόμενο prescaler. Ο
prescaler τροφοδοτείται από ταλαντωτή 32768 KHz. O wake up timer συνεχίζει να μετρά ακόμα και
όταν το ρολόι του πυρήνα είναι σταματημένο. Η πηγή ρολογιού μπορεί να διαιρεθει με 1, 16, 256,
32768.
Η δομή του counter είναι είτε 32 bits είτε Ώρες : Λεπτά : Δευτερόλεπτα : Εκατοστά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναρξη ADC μετατροπών.
Οι 4 MMR του είναι :
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T2LD,T2VAL.
Καταχωρητής 32 bits για 32 bits ακεραίους χωρίς πρόσημο. Ο
T1VAL είναι μόνο αναγνώσιμος.
T2CLRI.
Καταχωρητής 8 bits. Η εγγραφή οποιασδήποτε τιμής σε αυτόν
αναιρεί το IRQ.
T2CON.
Καταχωρητής ελέγχου του Timer2.

2.4.9.4 Timer 3 - Watchdog Timer
Ο Timer 3 έχει δύο τύπους λειτουργίας, τον καονικό και τον watchdog. Ο watchdog τύπος λειτουργίας
χρησιμοποιείται για την επανάκαμψη από κατάσταση παράνομου software. Μετά την ενεργοποίηση
του χρειάζεται περιοδική εξυπηρέτηση του για να μην προκαλέσει reset στον επεξεργαστή.
Κανονική Λειτουργία
Ο Timer 3 σε κανονική λειτουργία είναι πανομοιότυπος με τον Timer 0 έκτος από την πηγή χρονισμού
και την count up απαρίθμηση. Η πηγή ρολογιού είναι 32 KHz από το PLL και μπορεί να διαιρεθεί με 1,
16 ή 256.
Watchdog Λειτουργία
Η λειτουργία watchdog ενεργοποιείται θέτοντας το bit 5 του καταχωρητή Τ3CON. Ο Timer3 μειώνεται
από την τιμή που βρίσκεται στον καταχωρητή T3LD μέχρι το μηδέν. Ο Timer 3 χρησιμοποιείται για
δημιουργία timeout με διάρκεια το πολύ 512 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας το μέγιστο διαιρέτη,
δηλαδή 256 και τη μέγιστη τιμή του T3LD. Ο χρονισμός του Timer 3 στη watchdog λειτουργία γίνεται
με εσωτερικό 32 ΚΗz κρύσταλλο.
Αν ο timer φτάσει στο μηδέν παράγεται διακοπή ή γίνεται reset ανάλογα με το bit 1 στον καταχωρητή
Τ3CON. Για την αποφυγή reset και διακοπής πρέπει να εγγραφεί κάποια τιμή στον καταχωρητή T3CLRI
πριν το μηδενισμό του counter. Αυτό επανεκκινεί τον counter και με την τιμή του T3LD και ξεκινά μια
καινούρια περίοδο timeout.
Όσο είναι ενεργή η λειτουργία watchdog οι καταχωρητές T3LD και T3CON έχουν προστασία εγγραφής.
Αυτοί οι δυο καταχωρητές δε μπορούν να τροποποιηθούν μέχρι κάποιο reset να ‘καθαρίσει’ το bit
ενεργοποίησης του watchdog με αποτέλεσμα ο Timer 3 να βγεί από τη λειτουργία watchdog.

Οι 4 MMR του Timer 3 είναι :




T3LD & T3VAL.
Καταχωρητής 16 bits για 16 bits χωρίς πρόσημο ακεραίους. Ο T0VAL
είναι μόνο αναγνώσιμος.
T3CLRI.
Καταχωρητής 8 bits. Η εγγραφή οποιασδήποτε τιμής σε αυτόν αναιρεί
το IRQ σε κανονική λειτουργία ή δημιουργεί ένα νέο timeout σε watchdog λειτουργία.
T3CON.
Καταχωρητής ελέγχου του Timer3.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας watchdog υπάρχει τρόπος που παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια
ώστε να μη γίνει κατά λάθος απενεργοποίηση του.
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Βασικός Προγραμματισμός του
ADuC 7026
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3 KEIL UVISION 4
Το βασικό περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη προγραμμάτων για το
μικροελεγκτή ADuC 7026 είναι το μVision4 της KEIL.

Πρόκειται για ένα περιβάλλον ανάπτυξης για διάφορους microcontrollers 8, 16 και 32 bits όπως οι
Cortex-Mx, ARM7, ARM9, C166, XE166, XC2000 και 8051. Περιλαμβάνει εκτός του περιβάλλοντος
ανάπτυξης και προσομοιωτή των συσκευών και debugger καθώς και βάση δεδομένων με τα αρχεία
ρυθμίσεων των συσκευών ώστε να είναι άμεση η ανάπτυξη του κώδικα της εφαρμογής.
Η βάση δεδομένων των συσκευών μπορεί να :
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Αρχικοποιεί τον κώδικα εκκίνησης και τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Φορτώνει τις επιλογές ρύθμισης για τον assembler, τον compiler και τον linker.
Προσθέσει και να αφαιρέσει ρυθμίσεις διαμόρφωσης του microcontroller.

O debugger μπορεί να :













Αποσυναρμολογήσει τον κώδικα C/C++ κατά την εκτέλεση ώστε να χωριστεί διάφορες δομές
που μπορούν να εκτελεστούν με διαφοτερικού τύπου βήματα και τρόπους παρουσίασης.
Προσθέσει breakpoints πολλών ειδών για καλύτερη επίβλεψη της εκτέλεσης του
προγράμματος.
Προσθέσει σελιδοδείκτες για γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικά σημεία του προγράμματος.
Παρουσιάσει και να τροποποιήσει τις θέσεις μνήμης, μεταβλητές και καταχωρητές.
Εμφανίσει λίστα του δέντρου κλήσεων προγράμματος συμπεριλαμβανωμένων των μεταβλητών
στοίβας.
Παρουσιάσει την κατάσταση των περιφερειακών που βρίσκονται στο chip.
Εκτελέσει εντολές debugging ή συναρτήσεις C-like scripting.
Δημιουργήσει προφίλ εκτέλεσης για αρχειοθέτηση και εμφάνιση χρόνου εκτέλεσης και κύκλων
εκτέλεσης κάθε εντολής.
Δημιουργήσει στατιστικά κάλυψης κώδικα για έλεγχο εφαρμογών που απαιτείται υψηλή
ασφάλεια.
Προσφέρει διάφορα εργαλεία ανάλυσης για στατιστικά, μέγιστη τιμή μεταβλητών και σήματα
περιφερειακών I/O που μπορούν να προβληθούν σε σχέση με το χρόνο.
Ανιχνεύσει εντολές δημιουργώντας ιστορικό εκτελεσμένων εντολών.
Προσαρμοστεί στις ανάγκες του προγραμματιστή με παράθυρα που μεταβάλλονται και
εναλλάσσονται από το χρήστη.

Ο προσομοιωτής ρυθμίζει τον debugger σαν καθαρά λογισμικό προϊόν που προσομοιώνει επακριβώς
πραγματικές συσκευές με τις εντολές και τα περιφερειακά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο
εφαρμογών χωρίς πρόσβαση σε hardware, που αυξάνει την αξιοπιστία του προγράμματος. Κάνει
δυνατή τη χρήση breakpoints που δεν είναι διαθέσιμοι σε hardware debuggers. Επεξεργασία σημάτων
εισόδου χωρίς θόρυβο περιβάλλοντος. Βήμα προς βήμα εκτέλεση αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων
με αναίρεση εξωτερικών σημάτων όταν ο μικροελεγκτής σταματά. Ανίχνευση σεναρίων σφάλματος που
θα μπορούσαν να καταστρέψουν πραγματικά περιφερειακά.

4 ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ADUC 7026
Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό του ADuC 7026 έγινε μέσω κάποιον βασικών παραδειγμάτων
που χρησιμοποιούν τα βασικά modules του μικροελεγκτή για να επιτύχουν στοιχειώδεις και
περισσότερο εκπαιδευτικές λειτουργικότητες.

4.1 ADC
Συνεχείς μετατροπές στο κανάλι 0 του ADC που απεικονίζονται αμέσως στον DAC κανάλι 1.
Το πρόγραμμα αυτό πρώτα θέτει σε λειτουργία τον ADC με τη στοιχειώδη ρουτίνα ADCpoweron και
επιλέγει το κανάλι 0 του ADC. Μετά ρυθμίζει την έξοδο 1 του DAC με όριο το AVDD και θέτει εσωτερική
τάση αναφοράς 2.5V. Στο συνεχή βρόχο ρυθμίζεται ο ADC μέσω του control register να ξεκινήσει
software μονοπολικές μετατροπές. Επειδή οι μετατροπές χρειάζονται χρόνο χρησιμοποιείται ένας
βρόχος αναμονής μέχρι ο καταχωρητής ADCSTA να μην περιέχει μηδενική τιμή, σηματοδοτώντας την
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ολοκλήρωση της μετατροπής. Τέλος, η τιμή των δεδομένων του ADC τοποθετείται αυτούσια στον DAC
κανάλι 0. Η συνάρτηση main είναι η παρακάτω.
#include<aduc7026.h>

void ADCpoweron(int);

int main(void){

// ADC and DAC configuration
ADCpoweron(20000);

// power on ADC

ADCCP = 0x00;

// conversion on ADC0

DAC1CON = 0x13;

// AGND-AVDD range

REFCON = 0x01;

// internal 2.5V reference

while (1) {
ADCCON = 0x6A3;

// software conv., single-ended, conv. enabled

while (!ADCSTA){}

// wait for end of conversion

DAC1DAT = ADCDAT;

// result format is identical for DAC and ADC

}
}

Η βασική ρουτίνα του προγράμματος είναι ADCpoweron:

void ADCpoweron(int time){
ADCCON = 0x620;

// power-on the ADC

while (time >=0)

// wait for ADC to be fully powered on

time--;
}
Σε αυτήν τοποθετείται στον καταχωρητή ελέγχου του ADC μια τιμή που τον ενεργοποιεί και ξεκινά τις
μετατροπές μετά από ένα χρόνο καθυστέρησης που είναι παράμετρος της ρουτίνας.
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Συνεχείς μετατροπές στο κανάλι 0 του ADC και άμεση αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω UART.
Αρχικά, τίθεται σε λειτουργία η μονάδα του ADC μέσω της ρουτίνας ADCpoweron και επιλέγεται το
κανάλι 0 του ADC με εσωτερική τάση αναφοράς τα 2.5V. Έπειτα προγραμματίζονται οι θύρες Ι/Ο
γενικού σκοπού μέσω των αντίστοιχων control και data καταχωρητών τους. Το pin P0.7
προγραμματίζεται σαν έξοδος ECLK και το pin P0.5 προγραμματίζεται σαν έξοδος του ADCbusy. Το pin
P4.2 προγραμματίζεται σαν έξοδος, ώστε να ανάβει ένα LED που σηματoδοτεί τη μεταφορά
δεδομένων. Τα pins P1.0 και P1.1 προγραμματίζονται σαν ακίδες μεταφοράς tx και λήψης rx
αντίστοιχα.
Ο προγραμματισμός της UART γίνεται μέσω των καταχωρητών COMCON0, COMDIV0 και COMDIV1. Η
εγγραφή της δεκαεξαδικής τιμής 0x80 στον καταχωρητή COMCON0 επιτρέπει την πρόσβαση στον
καταχωρητή COMDIV0 που βρίσκεται στην ίδια φυσική διεύθυνση και αποτελεί το low byte διαιρέτη
της UART και δημιουργεί baudrate 9600 kbps. Το baudrate καθορίζεται και από την τιμή του COMDIV1
που όμως σε αυτή την περίπτωση είναι μηδέν.
Στο συνεχή βρόχο του προγράμματος, o ADC ρυθμίζεται να έχει συχνότητα δειγματοληψίας
υποδιπλάσια της μέγιστης του ADC και χρόνο λήψης 16 περιόδους ρολογιού που αντιστοιχεί σε
ταχύτητα 1 MSPS. Ένας βρόχος while αναμένει την ολοκλήρωση της mετατροπής μέσω του ADCSTA και
ακολουθείται από τη ρουτίνα αποστολής δεδομένων senddata με όρισμα τα δεδομένα του ADCDAT
ολισθημένα κατά 16 θέσεισ και το συμπλήρωμα του P4.2 ώστε να αλλάζει η κατάσταση του LED κάθε
φορά που ολοκληρώνεται μια μεταφορά.
Η ρουτίνα αποστολής δεδομένων senddata φαίνεται παρακάτω:

void senddata(short to_send)
{
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = 0x0A;

// output LF

while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = 0x0D;
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = hex2ascii ((to_send >> 8) & 0x0F);
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = hex2ascii ((to_send >> 4) & 0x0F);
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = hex2ascii (to_send & 0x0F);
}
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// output CR

Εκεί γίνεται αποστολή δεδομένων στα οποία γίνεται επεξεργασία ανα τέσσερα bits με τη ρουτίνα
hex2ascii. H ρουτίνα μετατροπής των δεδομένων hex2ascii δέχεται σαν όρισμα ένα χαρακτήρα στον
οποίο προσθέτει είτε την τιμή 0x30 είτε την τιμή 0x37 ανάλογα με την τιμή του χαρακτήρα εισόδου,
μετασχηματίζοντας το χαρακτήρα σε ASCII αναπαράσταση του:

char hex2ascii(char toconv)
{
if (toconv<0x0A)
{
toconv += 0x30;
}
else
{
toconv += 0x37;
}
return (toconv);
}

Η συνάρτηση main που χρησιμοποιεί αυτές τις ρουτίνες φαίνεται παρακάτω:

38

#include <ADuC7026.h>

void senddata(short);
void ADCpoweron(int);
char hex2ascii(char);

int main (void) {

ADCpoweron(20000);

// power on ADC

ADCCP = 0x00;

// Selecting ADC Channel 0

REFCON = 0x01;

// connect internal 2.5V reference to Vref pin

GP0CON = 0x10100000;

// enable ECLK output on P0.7, and ADCbusy on P0.5

// configures GPIO to flash LED P4.2
GP4DAT = 0x04000000;

// P4.2 configured as an output. LED is turned on

// Setup tx & rx pins on P1.0 and P1.1
GP1CON = 0x011;

// Start setting up UART
COMCON0 = 0x80;

// Setting DLAB

COMDIV0 = 0x88;

//

COMDIV1 = 0x00;
COMCON0 = 0x07;
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// Clearing DLAB

while(1)
{
ADCCON = 0x7E3;

// ADC config: fADC/2, acq. time =
16 clocks => ADC Speed = 1MSPS

while (!ADCSTA){}

// wait for end of conversion

senddata (ADCDAT >> 16);
GP4DAT ^= 0x00040000;

// Complement P4.2

}
}
Μετατροπές ADC κάθε 100μs από δυο διαφορετικά κανάλια με χρήση του timer0 και αποστολή
μέσω UART.
Ο μετατροπέας ADC τίθεται σε λειτουργία μέσω της ρουτίνας αρχικοποίησης του ADCpoweron και
επιλέγεται το κανάλι 0. Ο ADC προγραμματίζεται για μονοπολική μετατροπή κάθε φορά που
μηδενίζεται ο timer0 με συχνότητα μισή της μέγιστης και χρόνο λήψης 2 περιόδους ρολογιού κάνοντας
την ταχύτητα ίση με 1 MSPS με εσωτερική τάση αναφοράς τα 2.5V. Τα pins P1.0, P1.1
προγραμματίζονται σαν pins εκπομπής και λήψης αντίστοιχα.
Ο προγραμματισμός της UART γίνεται μέσω των καταχωρητών COMCON0, COMDIV0 και COMDIV1. Η
εγγραφή της δεκαεξαδικής τιμής 0x80 στον καταχωρητή COMCON0 επιτρέπει την πρόσβαση στον
καταχωρητή COMDIV0 που βρίσκεται στην ίδια φυσική διεύθυνση και αποτελεί το low byte διαιρέτη
της UART και δημιουργεί baudrate 9600 kbps. Το baudrate καθορίζεται και από την τιμή του COMDIV1
που όμως σε αυτή την περίπτωση είναι μηδέν.
Η εκτέλεση των μετατροπών κάθε 100μs ενεργοποιεί μια διακοπή κάθε φορά που ο ADC ολοκληρώνει
μια μετατροπή. Στη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών εδώ δίνεται το όνομα My_IRQ_Function καθώς
πρόκειται για IRQ τύπου διακοπή. Η ενεργοποίηση της διακοπής γίνεται τοποθετώντας στη μάσκα
διακοπών το label ADC_BIT που υπονοεί την τιμή 0x80. Έτσι ενεργοποείται διακοπή από τον ADC
δηλαδή διακοπή της κανονικής ροής του προγράμματος για να εξυπηρετηθεί η διακοπή. Στη ρουτίνα
υπάρχει το συμπλήρωμα του pin P4.2, η εναλλαγή μεταξύ καναλιού 0 και 1 και η μεταφορά των
δεδομένων μέσω της ρουτίνας senddata.
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Η ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής είναι :

void My_IRQ_Function()
{
GP4DAT ^= 0x00040000;

// Complement P4.2

ADCCP ^= 1;

// change channel

senddata (ADCDAT >> 16);
return ;
}
Ο timer0 είναι count down μετρητής που προγραμματίζεται με τοποθέτηση της τιμής 0x1000 στον
καταχωρητή T0LD που υποδηλώνει μέτρηση 4096 κύκλων ρολογιού που με ρολόι 40.96MHz σημαίνει
μέτρηση 100μs. Στον καταχωρητή T0CON τοποθετείται η τιμή 0xC0 που ρυθμίζει τον timer0 να
λειτουργεί με το ρολόι του πυρήνα σε περιοδική λειτουργία.
Ο συνεχής βρόχος του προγράμματος είναι κενός καθώς η λειτουργικότητα που θέλουμε να
εξυπηρετήσουμε υλοποιείται στη ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής.
#include <ADuC7026.h>

//

Include ADuC7026 Header File

void My_IRQ_Function(void);

//

IRQ Funtion Prototype

void senddata(short to_send);
void ADCpoweron(int);
char hex2ascii(char toconv);
void delay(int);

int main (void) {
//ADC configuration
ADCpoweron(20000);

// power on ADC

ADCCP = 0x00;
ADCCON = 0x4E2;

// start conversion on timer 0

// ADC Config: fADC/2, acq. time = 2 clocks => ADC Speed = 1MSPS
REFCON = 0x01;
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// connect internal 2.5V reference to VREF pin

// Setup tx & rx pins on P1.0 and P1.1
GP1CON = 0x011;

// Start setting up UART at 9600bps
COMCON0 = 0x80;

// Setting DLAB

COMDIV0 = 0x88;
COMDIV1 = 0x00;
COMCON0 = 0x07;

// Clearing DLAB

// for test purposes only
GP0CON = 0x10100000;

// enable ECLK output on P0.7, and ADCbusy on P0.5

IRQ = My_IRQ_Function;

// Specify Interrupt Service Routine

IRQEN = ADC_BIT;

//

Enable ADC IRQ ( 0x80 )

// timer0 configuration
T0LD = 0x1000;

// 4096/40.96MHz = 100us

T0CON = 0xC0;

// count down
// periodic mode

GP4DAT = 0x04000000;

while(1)
{
}

return 0 ;
}
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//

Configure P4.2 as output

4.2 DAC
Αναπαράσταση ημιτόνου από πίνακα δειγμάτων ημιτόνου στον DAC κανάλι 1.
Ένας πίνακας 64 δειγμάτων ημιτόνου τοποθετείται ση μνήμη Flash/EE.Ο DAC1 προγραμματίζεται μέσω
του DAC1CON να έχει εύρος από AGND ως AVDD και να ενημερώνεται με πίπτουσα παρυφή του ρολογιού
του πυρήνα. Ο DAC1DAT αρχικοποείται στην τιμή 0x08000000 ώστε η έξοδος να βρίσκεται στο μέσο
του εύρους της.
Στο συνεχή βρόχο του προγράμματος η τιμή του δείγματος του πίνακα ολισθημένη αριστερά κατά 16
θέσεις ώστε να ευθυγραμμιστεί με το πεδίο δεδομένων του DAC1DAT αποθηκεύεται σε αυτόν σε κάθε
αναδρομή. Ο δείκτης του πίνακα αυξάνεται σε κάθε αναδρομή και μηδενίζεται κάθε φορά που
φτάνουμε στο τέλος του πεπερασμένου πίνακα.
#include<ADuC7026.h>

int main (void) {
// Table is placed in Flash/EE
const static unsigned short TableS[64] = {
0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71, 0x0D12,
0x0DA7, 0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 0x0FA6, 0x0FD7, 0x0FF5,
0x0FFF, 0x0FF5, 0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 0x0EA5, 0x0E2E,
0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 0x08C8,
0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 0x04EF, 0x043A, 0x038D, 0x02EC,
0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 0x0058, 0x0027, 0x0009,
0x0000, 0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 0x0159, 0x01D0,
0x0257, 0x02EC, 0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 0x0736
};
int i = 0;

// DAC configuration
DAC1CON = 0x13;

// DAC configuration
// range AVdd/AGND
// DAC1 is updated with falling edge of core clock

DAC1DAT = 0x08000000;
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// start from midscale

while(1){
DAC1DAT = (TableS[i] << 16);
i++;
i &= 0x03f;
}
return (0);
}

Αναπαράσταση ημιτόνου με ευκρίνεια που ρυθμίζεται από τον timer1.
Ένας πίνακας 64 δειγμάτων ημιτόνου τοποθετείται ση μνήμη Flash/EE.Ο DAC1 προγραμματίζεται μέσω
του DAC1CON να έχει εύρος από AGND ως AVDD και να ενημερώνεται με to μηδενισμό του ρολογιού. Ο
DAC1DAT αρχικοποείται στην τιμή 0x08000000 ώστε η έξοδος να βρίσκεται στο μέσο του εύρους της.
Η διακοπή ενεργοποιείται τοποθετώντας στη μάσκα διακοπών IRQ την τιμή 0x08. Η ρουτίνα
εξυπηρέτησης διακοπών εδώ ονομάζεται My_IRQ_Function. Κατά την εξυπηρέτηση της διακοπής κάθε
φορά που ο timer1 μηδενίζεται, τοποθετείται μια τιμή από τον πίνακα ολισθημένη αριστερά κατά 16
θέσεις στον DAC1DAT. Ο δείκτης του πίνακα αυξάνεται και αν φτάσει στο όριο του πίνακα μηδενίζεται.
Τέλος, καθαρίζεται η διακοπή από τον timer1 και ο έλεγχος επιστρέφει στη συνάρτηση main. Η ρουτίνα
εξυπηρέτησης διακοπών είναι η εξής :
void My_IRQ_Function()
{
DAC1DAT = (TableS[i] << 16);
i++;
i &= 0x03f;
T1CLRI = 0x01;

// Clearing Timer 1 Interupt

}

Ο timer1 προγραμματίζεται, πρώτα, τοποθετώντας την επιθυμητή καθυστέρηση σε περιόδους
ρολογιού που εδώ δίνεται από το label T1Delay, δηλαδή 0x4000 περιόδους ρολογιού. Έπειτα
ρυθμίζουμε τον τρόπο λειτουργίας μέσω του control καταχωρητή του. Εκεί τοποθετώντας την τιμή 0xC4
ενεργοποιούμε τη χρονομέτρηση με περιοδικό τρόπο λειτουργίας και με ρολόι 16 φορές πιο αργό από
αυτό του πυρήνα. Ο βρόχος που εκτελείται συνεχώς είναι κενός καθώς τα δεδομένα μεταφέρονται από
τη μνήμη Flash/EE που βρίσκεται ο πίνακας στον DAC αποκλειστικά με τον κώδικα της εξυπηρέτησης
της διακοπής χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία από τη συνάρτηση main. Η συνάρτηση του
κυρίως προγράμματος φαίνεται παρακάτω:
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#include<ADuC7026.h>

void My_IRQ_Function();

// Table is placed in Flash/EE
const static unsigned short TableS[64] = {
0x07FF, 0x08C8, 0x098E, 0x0A51, 0x0B0F, 0x0BC4, 0x0C71, 0x0D12,
0x0DA7, 0x0E2E, 0x0EA5, 0x0F0D, 0x0F63, 0x0FA6, 0x0FD7, 0x0FF5,
0x0FFF, 0x0FF5, 0x0FD7, 0x0FA6, 0x0F63, 0x0F0D, 0x0EA5, 0x0E2E,
0x0DA7, 0x0D12, 0x0C71, 0x0BC4, 0x0B0F, 0x0A51, 0x098E, 0x08C8,
0x07FF, 0x0736, 0x0670, 0x05AD, 0x04EF, 0x043A, 0x038D, 0x02EC,
0x0257, 0x01D0, 0x0159, 0x00F1, 0x009B, 0x0058, 0x0027, 0x0009,
0x0000, 0x0009, 0x0027, 0x0058, 0x009B, 0x00F1, 0x0159, 0x01D0,
0x0257, 0x02EC, 0x038D, 0x043A, 0x04EF, 0x05AD, 0x0670, 0x0736
};

int i = 0;

int main (void) {

unsigned long T1Delay = 0x4000;

IRQEN = 0x08;

IRQ = My_IRQ_Function;

// DAC configuration
DAC1CON = 0x33;

// DAC configuration
// range AVdd/AGND and Clocked
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DAC1DAT = 0x08000000;

// start from midscale

// timer 1 configuration
T1LD = T1Delay;
T1CON = 0xC4;

while(1)
{
}
return (0);
}
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// Enable Timer, Periodic and Core CLK / 16

Προγραμματισμός Μεταφοράς
Δειγμάτων από τα Περιφερειακά
5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
5.1 ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADC ΣΤΟΝ DAC
Η πρώτη υλοποίηση έχει σκοπό την αυτούσια μεταφορά δεδομένων από τον ADC στον DAC.
Χρησιμοποιούνται δυο ημιτονοειδή σήματα εισόδου που αναπτύσσονται στο αρχείο αρχικοποίησης
που εκτελείται αφανώς από τον προσομοιωτή.

/*--------------------------------------------*/
/* MyStatus shows analog and other values ... */
/*--------------------------------------------*/
FUNC void MyStatus (void) {
printf ("=============================\n");
printf (" Analog-Input-0: %f\n", adc0);
printf (" Analog-Input-1: %f\n", adc1);
printf ("=============================\n");
}

/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog0() simulates analog input values given to channel-0 (AD0) */
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog0 () {
float volts;

// peak-to-peak voltage

float frequency;

// output frequency in Hz

float offset;

// voltage offset

float val;
val=0;
volts = 0.5;
offset = 1.5;
frequency = 10;
while(1) {
val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926);
ADC0 = (val * volts) + offset;
swatch (0.00001);
}
}
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// in 10 uSec steps

/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog1() simulates analog input values given to channel-1 (AD1) */
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog1 () {
float volts; // peak-to-peak voltage
float frequency;

// output frequency in Hz

float offset;

// voltage offset

float val;
val=0;
volts = 1;
offset = 1;
frequency = 20;
while(1) {
val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926);
ADC1 = (val * volts) + offset;
swatch (0.00001);

// in 10 uSec steps

}
}

analog0 () ;
analog1 () ;

Το κυρίως πρόγραμμα που υλοποιεί τη μεταφορά των δεδομένων που ψηφιοποιεί ο Analog-to-Digital
Converter σε ψηφιακή μορφή στον Digital-to-Analog Converter ξεκινά με την αρχικοποίηση του ADC με
τη γνωστή ρουτίνα ADCpoweron και τον προγραμματισμό του εύρους των δυο καναλιών του DAC. Στο
συνεχή βρόχο, επιλέγεται πρώτα το κανάλι 0 του ADC και προγραμματίζεται για μονοπολική μετατροπή
λογισμικού. Όταν η μετατροπή τελειώσει ο βρόχος αναμονής του τέλους της μετατροπής τερματίζεται
και το περιεχόμενο του καταχωρητή δεδομένων του ADC, δηλαδή του ADCDAT τοποθετείται στον
καταχωρητή δεδομένων του καναλιού 0 του DAC αυτούσιο καθώς οι δυο καταχωρητές έχουν το ίδιο
format αποθήκευσης δεδομένων. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την επιλογή του
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καναλιού 1 του ADC και την αποθήκευση δεδομένων στον καταχωρητή δεδομένων του καναλιού 1 του
DAC. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω:

#include<aduc7026.h>

void ADCpoweron(int);

int main(void){

// ADC and DAC configuration
ADCpoweron(20000);

// power on ADC

DAC0CON = 0x13;

// AGND-AVDD range

DAC1CON = 0x13;

// AGND-AVDD range

REFCON = 0x01;

// internal 2.5V reference

while (1) {
ADCCP = 0x00;

// conversion on ADC0

ADCCON = 0x6A3;

// software conv., single-ended, conv. enabled

while (!ADCSTA){}

// wait for end of conversion

DAC0DAT = ADCDAT;

// result format is identical for DAC and ADC

ADCCP = 0x01;

// conversion on ADC1

ADCCON = 0x6A3;

// software conv., single-ended, conv. enabled

while (!ADCSTA){}

// wait for end of conversion

DAC1DAT = ADCDAT;

// result format is identical for DAC and ADC

}
}
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5.2 ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADC ΣΤΟΝ DAC ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΞΗ
Η δεύτερη υλοποίηση έχει σκοπό τη μεταφορά δεδομένων από τον ADC στον DAC μετά από μίξη.
Χρησιμοποιούνται δυο σήματα εισόδου, ένας τριγωνικός παλμός και ένα ημιτονοειδές σήμα που
αναπτύσσονται στο αρχείο αρχικοποίησης.
/*--------------------------------------------*/
/* MyStatus shows analog and other values ... */
/*--------------------------------------------*/
FUNC void MyStatus (void) {
printf ("=============================\n");
printf (" Analog-Input-0: %f\n", adc0);
printf (" Analog-Input-1: %f\n", adc1);
printf ("=============================\n");
}

/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog0() simulates analog input values given to channel-0 (AD0) */
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog0 () {
float volts;
float limit = 2;
printf ("Analog0 (%f) entered.\n", limit);
while (1) {

//forever

while (volts <= limit) {
adc0 = volts;

// analog input-0

swatch (0.01);

// wait 0.01 seconds

volts += 0.1;

// increase voltage
}

volts = limit;
while (volts >= 0.0) {
adc0 = volts;
swatch (0.01);

// wait 0.01 seconds

volts -= 0.1;

// decrease voltage
}

}
}
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/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog1() simulates analog input values given to channel-1 (AD1) */
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog1 () {
float volts;

// peak-to-peak voltage

float frequency;

// output frequency in Hz

float offset;

// voltage offset

float val;
val=0;
volts = 0.5;
offset = 1;
frequency = 20;
while(1) {
val = __sin(frequency * (((float) STATES) / CLOCK) * 2 * 3.1415926);
ADC1 = (val * volts) + offset;
swatch (0.00001); // in 10 uSec steps
}
}

analog0 () ;
analog1 () ;

Το κυρίως πρόγραμμα που υλοποιεί τη μεταφορά των δεδομένων που ψηφιοποιεί ο Analog-to-Digital
Converter σε ψηφιακή μορφή μετά από μίξη στον Digital-to-Analog Converter ξενινά με την
αρχικοποίηση του ADC και τη ρύθμιση των καναλιών 0 και 1 του DAC .Στο συνεχή βρόχο, πρώτα
λαμβάνονται ένα δείγμα από το κανάλι 0 του ADC και ένα από το κανάλι 1 ολισθημένα κατά 16 θέσεις
δεξιά ώστε η κβαντισμένη τιμή να είναι τοποθετημένη στα λιγότερο σημαντικά bits. Έπειτα το ζεύγος
παρατηρήσεων πολλαπλασιάζεται με 2 ζεύγη παραμέτρων μίξης δημιουργώντας δυο γραμμικές μίξεις
των αρχικών παρατηρήσεων. Τα δυο αποτελέσματα ολισθημένα κατά 16 θέσεις αριστερά, ώστε να
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είναι συμβατά με το format, τοποθετούνται στους καταχωρητές δεδομένων των καναλιών 0 και 1
αντίστοιχα του DAC. To πρόγραμμα είναι το παρακάτω:
#include<aduc7026.h>

void ADCpoweron(int);

float a11=1,a12=0.1,a21=0.5,a22=1;
int i,j;
unsigned short sample0,sample1,mix1,mix2;

int main(void){

// ADC and DAC configuration

ADCpoweron(20000);

// power on ADC

DAC0CON = 0x13;

// AGND-AVDD range

DAC1CON = 0x13;

// AGND-AVDD range

REFCON = 0x01;

// internal 2.5V reference

while (1) {

ADCCP = 0x00;
ADCCON = 0x6A3;

// conversion on ADC0
// software conv., single-ended, conv. enabled

while (!ADCSTA){}

// wait for end of conversion

sample0 = (ADCDAT>>16);

ADCCP = 0x01;
ADCCON = 0x6A3;

// conversion on ADC1
// software conv., single-ended, conv. enabled

while (!ADCSTA){}
sample1 = (ADCDAT>>16);
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// wait for end of conversion

mix1 = (a11*sample0) + (a12*sample1);
mix2 = (a21*sample0) + (a22*sample1);

DAC0DAT = (mix1<<16);

DAC1DAT = (mix2<<16);

}
}

5.3 ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADC ANA 100USEC, ΜΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ DAC
Σε αυτή την υλοποίηση πρώτα καλείται η ρουτίνα InitDevice που αρχικοποιεί τον μικροελεγκτή.
Αποτελείται από τη βασική ρουτίνα ADCpoweron που θέτει σε λειτουργία τον ADC, τη ρουτίνα InitADC
που ρυθμίζει τη λειτουργία του ADC, τη ρουτίνα InitDAC που ρυθμίζει τη λειτουργία των καναλιών
τουDAC, τη ρουτίνα EnableInterrupts που ορίζει τη μάσκα διακοπών, τη ρουτίνα InitTimer που
ρυθμίζει τη λειτουργία του Timer και τη ρουτίνα αρχικοποίησης του πίνακα Samples InitArray.

Η ρουτίνα InitADC αρχικοποιεί την επιλογή καναλιού στο κανάλι 0. Ρυθμίζει τη λειτουργία του ADC να
γίνεται με το μηδενισμό του Timer 0 μονοπολικά και με εσωτερική τάση αναφοράς.
void InitADC(void)
{

}
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ADCCP = 0x00;

//ADC0

ADCCON = 0x4E2;

//Conversion with Timer 0,Single Ended,ADC Busy,Start
Conversion,two clocks,fADC/2

REFCON = 0x01;

//Internal Reference

Η ρουτίνα InitDAC ρυθμίζει τη λειτουργία των καναλιών 0 και 1 ώστε να δίνουν συνεχώς αποτέλεσμα
με εύρος AGND-AVDD.
void InitDAC(void)
{
DAC0CON = 0x13;

// AGND-AVDD range

DAC1CON = 0x13;

// AGND-AVDD range

}

Η ρουτίνα EnableInterrupts επιτρέπει στον ADC να κάνει διακοπή στο σύστημα όταν ολοκληρώσει μια
μετατροπή.
void EnableInterrupts(void)
{
IRQEN = ADC_BIT;

//Enable ADC IRQ ( 0x80 )

}

Η ρουτίνα InitTimer θέτει την τιμή του μετρητή στο 4096 το οποίο με ρολόι 40.96 MHz δίνει δείγματα
ανά 100μsec και συνεπώς συχνότητα δειγματοληψίας 10 KHz καθώς μέσω του καταχωρητή T0CON
ορίζουμε περιοδική λειτουργία με ρολόι αυτό του πυρήνα.
void InitTimer(void)
{

}
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T0LD = 0x1000;

//4096/40.96MHz=0.1ms,10KHz

T0CON = 0xC0;

//core clock,periodic mode

Η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών IRQ υλοποιεί την τοποθέτηση των δειγμάτων σε ένα πίνακα 2x100
καθώς έχουμε 2 κανάλια για καθένα από τα οποία ορίσαμε να λαμβάνουμε 100 δείγματα. Κάθε φορά
που λαμβάνεται ένα ζευγάρι δειγμάτων το καθένα από αυτά πολλαπλασιάζεται επί μια παράμετρο
μίξης και το άθροισμα αυτών των γινομένων δημιουργεί ένα δείγμα μίξης. Εδώ δημιουργούνται δυο
διαφορετικές γραμμικές μίξεις που αναπαριστώνται απευθείας στον DAC.

void

IRQ_Handler (void) __irq

{
Samples[signal][counter] = (ADCDAT>>16);
signal++;
if(signal == signal_count)
{
mix1 = (a11*Samples[0][counter]) + (a12*Samples[1][counter]);
mix2 = (a21*Samples[0][counter]) + (a22*Samples[1][counter]);
DAC0DAT = (mix1 << 16);
DAC1DAT = (mix2 << 16);
counter++;
signal = 0;
}
if(counter == window_size)
counter = 0;
ADCCP = signal;
T0CLRI= 0x0;
}

Η κύρια συνάρτηση έχει πλέον απογυμνωθεί. Η χρήση της συγκεντρωτικής ρουτίνας αρχικοποίησης της
συσκευής και τις ρουτίνες που την αποτελούν σε συνδυασμό με τη χρήση διακοπών και τον τρόπο που
είναι δομημένη η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών ο συνεχής βρόχος είναι πλέον κενός.
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#include <aduc7026.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#define signal_count 2
#define window_size 100

//Functions
void

IRQ_Handler (void) __irq;

void InitDevice(void);
void ADCpoweron(int);
void InitADC(void);
void InitDAC(void);
void InitArray(int Array[signal_count][window_size]);
void EnableInterrupts(void);
void InitTimer(void);
void FillSamples(void);

//Variables
//Mixing Parameters********************
float a11=0.2,a12=0.2,a21=0.6,a22=0.3;
int sample0,sample1,mix1,mix2;
//Sampling Parameters******************
int Samples[signal_count][window_size];
int signal,counter;
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int main(void){

//Initiate Device
InitDevice();

while (1)
{
}
}
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Υλοποίηση ICA σε δείγματα
6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ FASTΙCA
Η υλοποίηση του ICA που επελέγη είναι μια υλοποίηση σταθερού σημείου με ελαχιστοποίηση της
κοινής πληροφορίας μέσω αντικειμενικής συνάρτησης διαχωρισμού. Η αντικειμενική συνάρτηση που
𝑢2
2

−

−

𝑢2
2

επελέγη ήταν η 𝐺(𝑢) = −𝑒
η παράγωγος της οποίας είναι η 𝑔(𝑢) = 𝑢 𝑒 . Η επιλογή αυτή
βασίστηκε στο γεγονός ότι η συνάρτηση λόγω της τετραγωνικής τάξης της συνδυάζει γρήγορη σύγκλιση
και σθεναρότητα καθώς δεν είναι τόσο ευαίσθητη σε outliers.

6.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ FASTICA

ΣΕ ΜΙΞΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Σε αυτή την υλοποίηση δε χρησιμοποιούνται καθόλου τα περιφερειακά. Τα σήματα θεωρούνται
δεδομένα και ο διαχωρισμός των σημάτων φαίνεται από την παρακολούθηση των τιμών στον
debugger.
Αρχικά, δημιουργούνται δυο πίνακες σημάτων. Ο ένας αποτελείται από δείγματα ενός τριγωνικού
παλμού και ο άλλος από δείγματα 2 σταθμών που εναλλάσσονται περιοδικά.
const float TableS1[60] = {
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
};//Triangular Pulse
const float TableS2[60] = {
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
};//Square Pulse
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Ακολουθεί η μίξη τους ανά ζεύγος δειγμάτων μέσω τεσσάρων παραμέτρων και η δημιουργία δυο
πινάκων μίξης. Οι πίνακες αυτοί προσομοιώνουν μια τυχαία γραμμική μίξη την οποία καλείται να
επεξεργαστεί ο αλγόριθμος FastICA επιστρέφοντας τα αρχικά σήματα που τοποθετούνται στη μνήμη.
for (i=0;i<60;i++)
{
mixedsignal1[i] = (a11*TableS1[i])+(a12*TableS2[i]);
mixedsignal2[i] = (a21*TableS1[i])+(a22*TableS2[i]);
}

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου FastICA χρειάζεται μια προεπεξεργασία των σημάτων. Αρχικά, η
αφαίρεση του μέσου όρου, centering, από κάθε δείγμα δημιουργώντας ένα σήμα μηδενικού μέσου
όρου.

//Data Mean Value
for (k=0;k<60;k++)
{
sum1 += mixedsignal1[k];
sum2 += mixedsignal2[k];
}
DataMean1 = sum1/60;
DataMean2 = sum2/60;
//Centering
for(l=0;l<60;l++)
{
mixedsignal1[l] = (mixedsignal1[l]-DataMean1);
mixedsignal2[l] = (mixedsignal2[l]-DataMean2);
}
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Έπειτα, γίνεται η λεύκανση των δεδομένων ώστε να έχουν μοναδιαία συνδιασπορά. Αυτή
επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας eigenvalue decomposition(EVD) στον πίνακα συνδιασποράς των σημάτων
μίξης. Από αυτήν προκύπτουν οι τετραγωνικοί πίνακες E και D. Ο πίνακας D είναι ο διαγώνιος πίνακας
των ιδιοτιμών του πίνακα συνδιασποράς. Οι ιδιοτιμές ενός πίνακα συνδιασποράς δίνονται από την
επίλυση της χαρακτηριστικής του εξίσωσης 𝝀𝜤 − 𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 = 𝟎. Για πρόβλημα διάστασης 2x2 οι
λύσεις είναι
𝝀𝟏,𝟐 =

(𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟏 +𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟐𝟐 )±√(𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟏 +𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟐𝟐 )𝟐 −𝟒(|𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆|)
𝟐

Ο πίνακας D λοιπόν παίρνει την μορφή, 𝑫 = [

𝝀𝟏
𝟎

.

𝟎
].
𝝀𝟐

Ο πίνακας Ε αποτελεί τον πίνακα των ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα συνδιασποράς. Για πρόβλημα
διάστασης 2x2 τα 2 ιδιοδιανύσματα είναι
𝜠𝟏 = [

𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟐
𝝀 − 𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟐𝟐
] και 𝜠𝟏 = [ 𝟐
].
𝝀𝟏 − 𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟏
𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟐

Επομένως, ο πίνακας E παίρνει τη μορφή, 𝜠 = [

𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟐
𝝀𝟏 − 𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟏

//Covariance
for(p=0;p<60;p++)
{
sum3 += (mixedsignal1[p]*mixedsignal1[p]);
sum4 += (mixedsignal1[p]*mixedsignal2[p]);
sum5 += (mixedsignal2[p]*mixedsignal2[p]);
}
Covariance[0][0] = sum3/60;
Covariance[0][1] = sum4/60;
Covariance[1][0] = Covariance[0][1];
Covariance[1][1] = sum5/60;
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𝝀𝟐 − 𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟐𝟐
].
𝑪𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝟏𝟐

//EigenValueDecomposition
b = Covariance[0][0] + Covariance[1][1];
det = (Covariance[0][0]*Covariance[1][1])-(Covariance[0][1]*Covariance[1][0]);
delta = pow(b,2) - 4*det;
D[0][0] = (b + sqrt(delta))/2;
D[1][1] = (b - sqrt(delta))/2;
E[0][0] = Covariance[0][1];
E[1][0] = D[0][0] - Covariance[0][0];
E[0][1] = D[1][1] - Covariance[1][1];
E[1][1] =Covariance[0][1];
//Whitening
D[0][0] = sqrt(D[0][0]);
D[1][1] = sqrt(D[1][1]);
det1 = D[0][0]*D[1][1];
temp = D[0][0];
D[0][0] = D[1][1]/det1;
D[1][1] = temp/det1;
ET[0][0] = E[0][0];
ET[1][0] = E[0][1];
ET[0][1] = E[1][0];
ET[1][1] = E[1][1];

𝟏

̃ = 𝑬𝑫−𝟐 𝑬𝑻 𝒙 σε διάνυσμα σημάτων μίξης 𝒙 παίρνουμε
Εφαρμόζοντας το γραμμικό μετασχηματισμό 𝒙
̃ μοναδιαίας διασποράς.
ένα μετασχηματισμένο διάνυσμα μίξης 𝒙
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𝟏

Αφού υπολογιστούν οι πίνακες D,E,ET ο συνολικός πίνακας 𝑬𝑫−𝟐 𝑬𝑻 εφαρμόζεται στα δυο σήματα μίξης
μετασχηματίζοντάς τα σε λευκασμένα σήματα με μοναδιαία διασπορά.

//Whitening Vector 1
whitesignal11 = (E[0][0]*D[0][0]*ET[0][0])+(E[0][1]*D[1][1]*ET[1][0]);
whitesignal12 = (E[0][0]*D[0][0]*ET[0][1])+(E[0][1]*D[1][1]*ET[1][1]);
//White Signal 1
for(p=0;p<60;p++)
{
whitesignal1[p] = whitesignal11*mixedsignal1[p]+whitesignal12*mixedsignal2[p];
}
//Whitening Vector 2
whitesignal21 = (E[1][0]*D[0][0]*ET[0][0])+(E[1][1]*D[1][1]*ET[1][0]);
whitesignal22 = (E[1][0]*D[0][0]*ET[0][1])+(E[1][1]*D[1][1]*ET[1][1]);
//White Signal 2
for(p=0;p<60;p++)
{
whitesignal2[p] = whitesignal21*mixedsignal1[p]+whitesignal22*mixedsignal2[p];
}

Ο αλγόριθμος FastICA εφαρμόζεται δυο φορές στο ζεύγος λευκασμένων σημάτων παράγοντας κάθε
φορά μια συνιστώσα. Αρχικά, υπολογίζονται για το προς εκτίμηση ζεύγος βαρών οι μέσες τιμές των
𝑇

(𝒘𝑇 𝒙)2
2

−

𝑻

𝑻

−

(𝒘𝑻 𝒙)2
2

ποσοτήτων 𝐺(𝒘 𝒙) = −𝑒
και 𝑔(𝒘 𝒙) = (𝒘 𝒙)𝑒
. Με βάση αυτές τις τιμές
+
ανανεώνονται οι τιμές των δυο βαρών σύμφωνα με τον τύπο 𝒘 = 𝐸{𝒙𝑔(𝒘𝑻 𝒙)} − 𝐸{𝑔′(𝒘𝑻 𝒙)}𝒘 . Τα
βάρη έπειτα κανονικοποιούνται από τον τύπο 𝒘∗ =

𝒘+
‖𝒘‖

. Οι νέες παράμετροι βαρών υπολογίζονται

όταν το διάνυσμα βαρών συγκλίνει, δηλαδή η ποσότητα |𝒘(𝑡)𝑻 𝒘(𝑡 − 1)| είναι επαρκώς κοντά στη
μονάδα. Το όριο σύγκλισης εδώ έχει τεθεί σε απόσταση 0.01 από τη μονάδα.
Ο κώδικας της υλοποίησης φαίνεται παρκάτω.
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//FastICA 1st Component
//Convergence Check & Loop
while ((fabs(criterion)>1.01)||(fabs(criterion)<0.99))
{
for(p1=0;p1<60;p1++)
{
wTx = w11*whitesignal1[p1]+w12*whitesignal2[p1];
wTx2 = (-1)*pow(wTx,2)/2;
b += wTx*exp(wTx2);
c1 += (whitesignal1[p1]*(-1)*exp(wTx2));
c2 += (whitesignal2[p1]*(-1)*exp(wTx2));
}
b = b/60;
c1 = c1/60;
c2 = c2/60;
w11plus = c1 - (b*w11);
w12plus = c2 - (b*w12);
wplus = pow(w11plus,2) + pow(w12plus,2);
wnorm = sqrt(wplus);
temp1 = w11 ;
temp2 = w12 ;
w11 = w11plus/wnorm;
w12 = w12plus/wnorm;
criterion = (w11*temp1)+ (w12*temp2);
counter1++;
b = 0;c1 = 0;c2 = 0;
}
//Initialization for next component
criterion = 0;
for(i=0;i<60;i++)
component1[i] = w11*whitesignal1[i]+w12*whitesignal2[i];
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Για τη δεύτερη συνιστώσα η διαδικασία είναι η ίδια αλλά για διαφορετικό διάνυσμα βαρών.
//FastICA 2nd Component
//Convergence Check & Loop
while ((fabs(criterion)>1.01)||(fabs(criterion)<0.99))
{
for(p=0;p<60;p++)
{
wTx = w21*whitesignal1[p]+w22*whitesignal2[p];
wTx2 = (-1)*pow(wTx,2)/2;
b += wTx*exp(wTx2);
c1 += (whitesignal1[p]*(-1)*exp(wTx2));
c2 += (whitesignal2[p]*(-1)*exp(wTx2));
}
b = b/60;
c1 = c1/60;
c2 = c2/60;
w21plus = c1 - (b*w21);
w22plus = c2 - (b*w22);
wplus = pow(w21plus,2) + pow(w22plus,2);
wnorm = sqrt(wplus);
temp1 = w21 ;
temp2 = w22 ;
w21 = w21plus/wnorm;
w22 = w22plus/wnorm;
criterion = (w21*temp1)+ (w22*temp2);
counter2++;
b = 0;c1 = 0;c2 = 0;
}
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Επειδή όμως τα δυο διανύσματα βαρών μπορεί να συγκλίνουν στο ίδιο σήμα πρέπει να ληφθεί μια
επιπλέον μέριμνα.Αυτή είναι η αποσυσχέτιση του πρώτου με το δεύτερο διάνυσμα βαρών.Η
αποσυσχέτιση, για τα λευκασμένα δεδομένα, γίνεται αφαιρώντας τις προβολές του άλλου διανύσματος
βαρών μέσω του τύπου 𝒘𝟐 = 𝒘𝟐 − (𝒘𝟐 𝑻 𝒘𝟏 )𝒘𝟏 .

//Decorrelation
w21 = w21 - (w21*w11+w22*w12)*w11;
w22 = w22 - (w21*w11+w22*w12)*w12;
w2square = w21*w21 + w22*w22;
w2norm = sqrt(w2square);
w21 = w21/w2norm;
w22 = w22/w2norm;

for(i=0;i<60;i++)
component2[i] = w21*whitesignal1[i]+w22*whitesignal2[i];

6.1.1

Παρατηρήσεις

Ο αλγόριθμος κάθε φορά που εφαρμόζεται συγκλίνει περισσότερο στην εκτίμηση για τα βάρη w11,
w12, w21, w22.Η ταχύτητα της σύγκλισης στην εκτίμηση εξαρτάται από το πόσο μικρή ανοχή έχουμε
στην απόσταση από τη μονάδα του κριτηρίου των βαρών.Όσο μικρότερη η ανοχή σε τόσο λιγότερες
επαναλήψεις θα συγκλίνει η εκτίμηση στα καλύτερα δυνατά εκτιμώμενα βάρη.Φυσικά όσο μικρότερη
είναι η ανοχή τόσο περισσότερες επαναλήψεις θα χρειαστούν για να έχουμε μια εκτίμηση των
συνιστωσών.Η επιλογή της ανοχής εξαρτάται από το εάν είναι κρισιμότερη η ταχεία αναπαράσταση
των συνιστωσών ή η ακρίβεια των εκτιμώμενων συνιστωσών έστω και με κόστος σε χρόνο.
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6.1.2 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Μετά από τέσσερις εφαρμογές του αλγορίθμου οι δυο συνιστώσες που ανιχνεύονται είναι οι
παρακάτω.
Εικόνα 1.Ανίχνευση Τετραγωνικού Παλμού

Εικόνα 2.Ανίχνευση Τριγωνικού Παλμού
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6.1.3 Μετρήσεις Χρόνου
Σημάντική είναι και η χρονική απόδοση του αλγορίθμου. Παρακάτω φαίνονται οι μετρήσεις για πίνακες
60 και 100 δειγμάτων για διάφορα χρονικά checkpoints και διάφορες τιμές ανοχής σύγκλισης.
Αριθμός Δειγμάτων
Ανοχή Σύγκλισης

60
0,01

0,001

0,0001

1,3634
8,7546
7,3912

1,3634
8,7546
7,3912

1,3634
8,7546
7,3912

1η Εκτίμηση Βαρών(ms)
2η Εκτίμηση Βαρών(ms)
3η Εκτίμηση Βαρών(ms)
4η Εκτίμηση Βαρών(ms)
5η Εκτίμηση Βαρών(ms)
Μέσος Χρόνος(ms)

64,7984
122,0048
179,6547
236,0910
291,9050
56,77665

64,7984
122,0048
179,6547
236,0910
291,9050
56,77665

64,7984
122,0048
179,6547
236,0910
291,9050
56,77665

1η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
1η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
Μέσος Χρόνος(s)

0,2924
0,3475
0,4023
0,4651
0,5751
0,6847
2,8676
3,4156
3,5256
3,0969
3,6998
3,8172
0,280453 0,335234 0,341496

Αρχή Προεπεξεργασίας(ms)
Τέλος Προεπεξεργασίας(ms)
Χρόνος Προεπεξεργασίας(ms)

Παρατηρούμε ότι οι χρόνοι προεπεξεργασίας και ενημέρωσης των βαρών δεν επηρρεάζονται από την
τιμή της ανοχής της σύγκλισης ενώ ο χρόνος ενός κύκλου εκτίμησης των συνιστώσών αυξάνει κατά 22%
για τρείς τάξεις διαφορά στην ανοχή σύγκλισης.
Αριθμός Δειγμάτων

100

Ανοχή Σύγκλισης

0,01

0,001

0,0001

2,1358
13,9255
11,7897

2,1358
13,9255
11,7897

2,1358
13,9255
11,7897

1η Εκτίμηση Βαρών(ms)
2η Εκτίμηση Βαρών(ms)
3η Εκτίμηση Βαρών(ms)
4η Εκτίμηση Βαρών(ms)
5η Εκτίμηση Βαρών(ms)
Μέσος Χρόνος(ms)

107,2347
201,0484
294,7328
388,6148
483,6863
94,113

107,2347
201,0484
294,7328
388,6148
483,6863
94,113

107,2347
201,0484
294,7328
388,6148
483,6863
94,113

1η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
1η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
Μέσος Χρόνος(s)

0,2020
1,1442
1,2392
0,7736
1,9057
2,0957
6,5872
8,5812
9,7269
7,0633
9,2474 10,5800
0,686128 0,810319 0,934073

Αρχή Προεπεξεργασίας(ms)
Τέλος Προεπεξεργασίας(ms)
Χρόνος Προεπεξεργασίας(ms)
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Παρατηρώντας επιπλέον τα δεδομένα του πίνακα για επεξεργασία 100 δειγμάτων ανα σήμα
παρατηρείται μια αύξηση 59,5% στο χρόνο προεπεξεργασίας.Επίσης η αύξηση στο χρόνο ενημέρωσης
του διανύσματος βαρών είναι 65,8%.Η επιβάρυνση στον κύκλο εκτίμησης των συνιστωσών είναι
144,7%,141,7% και 173,5% αντίστοιχα.

6.2 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ FASTICA ΣΕ ΜΙΞΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Χρησιμοποιώντας τις ίδιες μαθηματικές σχέσεις με την προηγούμενη υλοποίηση αλλά με πιο
προσεκτική διαχείριση των παραμέτρων του προγράμματος καταλήγουμε σε μια νέα έκδοση του
προγράμματος με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
Οι πίνακες μίξης παραμένουν οι ίδιοι.
const float TableS1[60] = {
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
};//Triangular Pulse
const float TableS2[60] = {
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
};//Square Pulse

Αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον μαζί με τη μίξη των δειγμάτων γίνεται και η αναπαράσταση των
εκτιμήσεων με τα τρέχοντα διανύσματα βαρών ταυτόχρονα για εξοικονόμηση χρόνου.Η
αναπαράσταση των συνιστωσών γίνεται δηλαδή ταυτόχρονα και για τις δυο συνιστώσες.Ένα επιπλέον
κέρδος είναι ότι αυτή η λογική μπορεί να ακολουθηθεί στην τελική υλοποίηση οπότε και θα
αναπαρίσταται η εκτίμηση των συνιστωσών μιας χρονικής στιγμής κάθε φορά που θα λαμβάνεται ένα
δείγμα ώστε να έχουμε και αναπαράσταση σε συγχρονισμό με τα πραγματικά διαστήματα χρόνου.
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//Mixing Source Signals & Estimation Representation------------------------------for (p=0;p<table_size;p++)
{
sample1 = TableS1[p];
sample2 = TableS2[p];
mixedsignal1[p] = (a11*TableS1[p])+(a12*TableS2[p]);
mixsample1 = mixedsignal1[p];
mixedsignal2[p] = (a21*TableS1[p])+(a22*TableS2[p]);
mixsample2 = mixedsignal2[p];
estimate1 = w11*whitesignal1[p] + w12*whitesignal2[p];
estimate2 = w21*whitesignal1[p] + w22*whitesignal2[p];
}

Ο κώδικας της προεπεξεργασίας παραμένει χωρίς σημαντικές αλλαγές.
//Data Processing-------------------------------------//Data Mean
for (p=0;p<table_size;p++)
{
DataMean1 += mixedsignal1[p]/table_size;
DataMean2 += mixedsignal2[p]/table_size;
}
//Centering=zero mean
for(p=0;p<table_size;p++)
{
mixedsignal1[p] = (mixedsignal1[p]-DataMean1);
mixedsignal2[p] = (mixedsignal2[p]-DataMean2);
}
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//Covariance
for(p=0;p<table_size;p++)
{
Covariance[0][0] += (mixedsignal1[p]*mixedsignal1[p])/table_size;
Covariance[0][1] += (mixedsignal1[p]*mixedsignal2[p])/table_size;
Covariance[1][0] += (mixedsignal2[p]*mixedsignal1[p])/table_size;
Covariance[1][1] += (mixedsignal2[p]*mixedsignal2[p])/table_size;
}
//Whitening-------------------------------------------//EVD
b = Covariance[0][0] + Covariance[1][1];
c = (Covariance[0][0]*Covariance[1][1])-(Covariance[0][1]*Covariance[1][0]);
delta = (b*b) - (4*c);
//Array D
D[0][0] = (b + sqrt(delta))/2;
D[1][1] = (b - sqrt(delta))/2;
//Array E
E[0][0] = Covariance[0][1];
E[1][0] = D[0][0] - Covariance[0][0];
E1norm = sqrt((E[0][0]*E[0][0])+(E[1][0]*E[1][0]));
E[0][0] = E[0][0]/E1norm;
E[1][0] = E[1][0]/E1norm;
E[0][1] = D[1][1] - Covariance[1][1];
E[1][1] =

Covariance[0][1];

E2norm = sqrt((E[0][1]*E[0][1])+(E[1][1]*E[1][1]));
E[0][1] = E[0][1]/E2norm;
E[1][1] = E[1][1]/E2norm;
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//Whitening Vectors
//Array D^(-1/2)
D[0][0] = sqrt(fabs(D[0][0]));
D[1][1] = sqrt(fabs(D[1][1]));
det1 = D[0][0]*D[1][1];
temp = D[0][0];
D[0][0] = D[1][1]/det1;
D[1][1] = temp/det1;
//Array Etranspose
ET[0][0] = E[0][0];
ET[1][0] = E[0][1];
ET[0][1] = E[1][0];
ET[1][1] = E[1][1];
//-Whitening Vector 1
whitesignal11 = (E[0][0]*D[0][0]*ET[0][0])+(E[0][1]*D[1][1]*ET[1][0]);
whitesignal12 = (E[0][0]*D[0][0]*ET[0][1])+(E[0][1]*D[1][1]*ET[1][1]);
//-Whitening Vector 2
whitesignal21 = (E[1][0]*D[0][0]*ET[0][0])+(E[1][1]*D[1][1]*ET[1][0]);
whitesignal22 = (E[1][0]*D[0][0]*ET[0][1])+(E[1][1]*D[1][1]*ET[1][1]);
//--White Signal 1
for(p=0;p<table_size;p++)
{
whitesignal1[p] = whitesignal11*mixedsignal1[p]+whitesignal12*mixedsignal2[p];
white1 = whitesignal1[p];
}
//--White Signal 2
for(p=0;p<table_size;p++)
{
whitesignal2[p] = whitesignal21*mixedsignal1[p]+whitesignal22*mixedsignal2[p];
white2 = whitesignal2[p];
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}

Ο κώδικας του διαχωρισμού είναι αλλαγμένος κυρίως ως προς τον τρόπο που ελέγχεται το κριτήριο.
//1st weight vector
while(!converged)
{
for(p=0;p<table_size;p++)
{
wTx = w11*whitesignal1[p]+w12*whitesignal2[p];
wTxexp = -(wTx*wTx)/2;
g += wTx*exp(wTxexp)/table_size;
G = -exp(wTxexp);
x1G += (whitesignal1[p]*G)/table_size;
x2G += (whitesignal2[p]*G)/table_size;
}
//Weights step
w11plus = x1G - (g*w11);
w12plus = x2G - (g*w12);
//Weights norm
wnorm = sqrt((w11plus*w11plus)+(w12plus*w12plus));
//Store previous weights
temp1 = w11 ;
temp2 = w12 ;
//Weights normalization
w11 = w11plus/wnorm;
w12 = w12plus/wnorm;
//Convergence criterion
criterion = (w11*temp1)+ (w12*temp2);
if (criterion<1+conv_bound)
condition1 = 1;
else
condition1 = 0;
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if (criterion>1-conv_bound)
condition2 = 1;
else
condition2 = 0;
if (condition1 && condition2)
converged = 1;
else
converged = 0;
//Iteration Counter
counter1++;
//Clear for next loop
G = 0;x1G = 0;x2G = 0;criterion = 0;
}

Ενώ για τη δεύτερη συνιστώσα η αποσυσχέτιση γίνεται πλέον σε κάθε επανάληψη.
//2nd weight vector
while(!converged)
{
for(p=0;p<table_size;p++)
{
wTx = w21*whitesignal1[p]+w22*whitesignal2[p];
wTxexp = -(wTx*wTx)/2;
g += wTx*exp(wTxexp)/table_size;
G = -exp(wTxexp);
x1G += (whitesignal1[p]*G)/table_size;
x2G += (whitesignal2[p]*G)/table_size;
}
//Weights step
w21plus = x1G - (g*w21);
w22plus = x2G - (g*w22);
//Weights norm
wnorm = sqrt((w21plus*w21plus)+(w22plus*w22plus));
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//Store previous weights
temp1 = w21 ;
temp2 = w22 ;
//Weights normalization
w21 = w21plus/wnorm;
w22 = w22plus/wnorm;
//Decorrelation
//Remove previous weights projection
w21 = w21 - (w21*w11+w22*w12)*w11;
w22 = w22 - (w21*w11+w22*w12)*w12;
//Weights norm
wnorm = sqrt((w21*w21)+(w22*w22));
//Weights normalization
w21 = w21/wnorm;
w22 = w22/wnorm;
//Convergence criterion
criterion = (w21*temp1)+ (w22*temp2);
if (criterion<1+conv_bound)
condition1 = 1;
else
condition1 = 0;
if (criterion>1-conv_bound)
condition2 = 1;
else
condition2 = 0;
if (condition1 && condition2)
converged = 1;
else
converged = 0;
//Iteration Counter
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counter2++;

//Clear for next loop
G = 0;x1G = 0;x2G = 0;criterion = 0;
}

6.2.1 Παρατηρήσεις
Με αυτή την υλοποίηση έχουμε εξοικονομήσει δύο βρόχους υπολογισμού των συνιστωσών.Επίσης η
ενσωμάτωση της αποσυσχέτισης στο βρόχο διαχωρισμού της δεύτερης συνιστώσας φαίνεται κατ’αρχήν
σαν πλεονάζουσα προσθήκη κώδικα και εντολών όμως όπως θα φανεί και από τις μετρήσεις χρόνου
βοηθάει στην ταχύτερη σύγκλιση της δεύτερης συνιστώσας καθώς ο χρόνος υπολογισμού των
συνιστωσών μειώνεται σημαντικά.
6.2.2 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
Μετά από τέσσερις εφαρμογές του αλγορίθμου οι δυο συνιστώσες που ανιχνεύονται είναι οι
παρακάτω, ενώ οι μίξεις φαίνονται στα πρώτα δυο σήματα.
Εικόνα 3.Αναπαράσταση μίξεων σημάτων και ανιχνευμένων συνιστωσών.
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6.2.3 Μετρήσεις Χρόνου
Η χρονική βελτίωση του αλγορίθμου είναι εμφανής. Παρακάτω φαίνονται οι μετρήσεις για πίνακες 60
και 100 δειγμάτων για διάφορα χρονικά checkpoints και διάφορες τιμές ανοχής σύγκλισης.
Αριθμός Δειγμάτων
Ανοχή Σύγκλισης
Αρχή Προεπεξεργασίας(ms)
Τέλος Προεπεξεργασίας(ms)
Χρόνος Προεπεξεργασίας(ms)
1η Εκτίμηση Βαρών(ms)
2η Εκτίμηση Βαρών(ms)
3η Εκτίμηση Βαρών(ms)
4η Εκτίμηση Βαρών(ms)
5η Εκτίμηση Βαρών(ms)
Μέσος Χρόνος(ms)
1η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
1η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
Μέσος Χρόνος(s)

60
0,01

0,001

0,0001

2,1338
14,6865
12,5527

2,1338
14,6865
12,5527

2,1338
14,6865
12,5527

51,2933 51,2933 51,2933
88,2985 88,2985 88,2985
125,0402 125,0402 125,0402
161,6503 161,6503 161,6503
197,2269 197,2269 197,2269
36,4834 36,4834 36,4834
0,2376
0,2376
1,0357
1,0357
0,07981

0,2732
0,2732
1,0713
1,0713
0,07981

0,2732
0,2732
1,0713
1,0713
0,07981

Παρατηρούμε ότι οι χρόνοι προεπεξεργασίας και ενημέρωσης των βαρών δεν επηρρεάζονται από την
τιμή της ανοχής της σύγκλισης ενώ ο χρόνος ενός κύκλου εκτίμησης των συνιστώσών δεν αυξάνει για
τρείς τάξεις διαφορά στην ανοχή σύγκλισης.
Αριθμός Δειγμάτων

100

Ανοχή Σύγκλισης

0,01

0,001

0,0001

3,4127
23,8604
20,4477

3,4127
23,8604
20,4477

3,4127
23,8604
20,4477

84,6907
146,2685
208,3158
269,3437
330,3497
61,4147

84,6907
146,2685
208,3158
269,3437
330,3497
61,4147

84,6907
146,2685
208,3158
269,3437
330,3497
61,4147

0,5187
0,5187
1,8654
1,8654
0,13467

0,5806
0,5806
1,927
1,927
0,13464

0,5806
0,5806
1,927
1,927
0,13464

Αρχή Προεπεξεργασίας(ms)
Τέλος Προεπεξεργασίας(ms)
Χρόνος Προεπεξεργασίας(ms)
1η Εκτίμηση Βαρών(ms)
2η Εκτίμηση Βαρών(ms)
3η Εκτίμηση Βαρών(ms)
4η Εκτίμηση Βαρών(ms)
5η Εκτίμηση Βαρών(ms)
Μέσος Χρόνος(ms)
1η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
1η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 1(s)
10η Εκτίμηση Συνιστώσας 2(s)
Μέσος Χρόνος(s)
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Παρατηρώντας επιπλέον τα δεδομένα του πίνακα για επεξεργασία 100 δειγμάτων ανα σήμα
παρατηρείται μια αύξηση 62,9% στο χρόνο προεπεξεργασίας.Επίσης η αύξηση στο χρόνο ενημέρωσης
του διανύσματος βαρών είναι 68,3%.Η επιβάρυνση στον κύκλο εκτίμησης των συνιστωσών είναι 68,7%.

6.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Σε επίπεδο ανίχνευσης, και οι δυο αλγόριθμοι έχουν πολύ καλή επίδοση.Μπορούν να διαχωρίσουν τις
συνιστώσες πολύ καλά από την πρώτη κιόλας εφαρμογή και βελτιώνονται ακόμα περισσότερο όσο
αυξάνονται οι εφαρμογές.Η ικανότητα τους να αναγνωρίζουν τις συνιστώσες από την πρώτη εφαρμογή
τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν ακόμα και μη-στάσιμες διαδικασίες.
Σε επίπεδο χρονικής απόδοσης, η προεπεξεργασία γίνεται σε 70% λιγότερο χρόνο στην πρώτη
υλοποίηση σε σχέση με τη δεύτερη τόσο για 60 όσο και για 100 δείγματα.Η εξοικονόμηση όμως αυτή
είναι της τάξης των 5-10ms. Στο στάδιο της ανανέωσης των βαρών, όμως, η εξοικονόμηση χρόνου από
το δεύτερο αλγόριθμο ανέρχεται σε 35% σε σχέση με τον πρώτο, κάτι που αντιστοιχεί σε 20-35ms ανά
ανανέωση βήματος. Αυτό οδηγεί σε μια τεράστια εξοικονόμηση χρόνου στο πιο γενικό επίπεδο,
δηλαδή αυτό της εκτίμησης των συνιστωσών όπου η εξοικονόμηση είναι της τάξης του 70-77% για
χρήση 60 δειγμάτων και της τάξης του 80-86% για χρήση 100 δειγμάτων.Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη
υλοποίηση είναι 4 έως 7 φορές πιο γρήγορη καθώς ανιχνεύει τις συνιστώσες 0,2-0,8s πιο γρήγορα.

7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ INFOMAX ICA
Ο αλγόριθμος FastICA έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα.Για να γίνουν όμως αυτά ακόμα πιο σαφή
έγινε μια υλοποίηση ενός από τους πρώτους και πιο απλούς αλγορίθμους εκτίμησης ICA. Το όνομα του
αλγορίθμου είναι Infomax ICA και βασίζεται στη μεγιστοποίηση της κονής πληροφορίας .Η διαφορά
είναι ότι τώρα λαμβάνεται υπ’οψιν συνολικά ο πίνακας διαχωρισμού αποφεύγοντας έτσι τους δυο
βρόχους που απαιτούνται από τον FastICA για υπολογισμό δυο συνιστωσών. Επίσης πρόκειται για ένα
αλγόριθμο απότομης κατάβασης συνεπώς οι ποσότητες που καθορίζουν το βήμα υπολογίζονται μια
φορά δίνοντας σταθερό χρόνο ανανέωσης βήματος και μικρότερο από τον FastICA όπου οι ποσότητες
που αφορούν στο βήμα υπολογίζονται όσες φορές χρειαστεί μέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη
σύγκλιση.Ένα μειονέκτημα αυτού του αλγορίθμου είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια αυθαίρετη
παράμετρος που ονομάζεται συντελεστής μάθησης L που πρέπει να επιλεγεί από το χρήστη έχει όμως
καθοριστική επιρροή στην ακρίβεια και την ταχύτητα σύγκλισης.Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η
παράμετρος, τόσο πιο ταχεία είναι η σύγκλιση και μεγαλύτερο το σφάλμα της.Όσο μικρότερη είναι
αυτή η παράμετρος,τόσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα συγκλισης και τόσο πιο ακριβής είναι η τιμή στην
οποία συγκλίνει.

7.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ INFOMAX ΣΕ ΜΙΞΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
Αρχικά, δημιουργούνται οι δυο γνωστοί πλεόν πίνακες σημάτων. Ο ένας αποτελείται από δείγματα
ενός τριγωνικού παλμού και ο άλλος από δείγματα 2 σταθμών που εναλλάσσονται περιοδικά.
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const float TableS1[60] = {
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
};//Triangular Pulse
const float TableS2[60] = {
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
};//Square Pulse

Ακολουθεί η μίξη τους ανά ζεύγος δειγμάτων μέσω τεσσάρων παραμέτρων και η δημιουργία δυο
πινάκων μίξης. Οι πίνακες αυτοί προσομοιώνουν μια τυχαία γραμμική μίξη την οποία καλείται να
επεξεργαστεί ο αλγόριθμος επιστρέφοντας τα αρχικά σήματα που τοποθετούνται στη μνήμη.
for (i=0;i<60;i++)
{
mixedsignal1[i] = (a11*TableS1[i])+(a12*TableS2[i]);
mixedsignal2[i] = (a21*TableS1[i])+(a22*TableS2[i]);
}

Η διαδικασία της λεύκανσης δεν έχει καμμία διαφορά με την υλοποίηση του FastICA καθώς δεν
χρειάζεται κάποια τροποποίηση.
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//Data Mean
for (p=0;p<table_size;p++)
{
sum1 += mixedsignal1[p];
sum2 += mixedsignal2[p];
}
DataMean1 = sum1/table_size;
DataMean2 = sum2/table_size;

//Centering------------------------------------------for(p=0;p<table_size;p++)
{
mixedsignal1[p] = (mixedsignal1[p]-DataMean1);
mixedsignal2[p] = (mixedsignal2[p]-DataMean2);
}

//Covariance-----------------------------------------//Initialize Sums
sum3 = 0;sum4 = 0;sum5 = 0;
//Covariance Computation
for(p=0;p<table_size;p++)
{
sum3 += (mixedsignal1[p]*mixedsignal1[p]);
sum4 += (mixedsignal1[p]*mixedsignal2[p]);
sum5 += (mixedsignal2[p]*mixedsignal2[p]);
}
Covariance[0][0] = sum3/table_size;
Covariance[0][1] = sum4/table_size;
Covariance[1][0] = Covariance[0][1];
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Covariance[1][1] = sum5/table_size;

//EigenValueDecomposition------------------------------b = Covariance[0][0] + Covariance[1][1];
det = (Covariance[0][0]*Covariance[1][1])-(Covariance[0][1]*Covariance[1][0]);
delta = pow(b,2) - 4*det;
//Array D
D[0][0] = (b + sqrt(delta))/2;
D[1][1] = (b - sqrt(delta))/2;
//Array E
E[0][0] = Covariance[0][1];
E[1][0] = D[0][0] - Covariance[0][0];
E1norm = sqrt((E[0][0]*E[0][0])+(E[1][0]*E[1][0]));
E[0][0] = E[0][0]/E1norm;
E[1][0] = E[1][0]/E1norm;
E[0][1] = D[1][1] - Covariance[1][1];
E[1][1] =Covariance[0][1];
E2norm = sqrt((E[0][1]*E[0][1])+(E[1][1]*E[1][1]));
E[0][1] = E[0][1]/E2norm;
E[1][1] = E[1][1]/E2norm;
//Whitening----------------------------------------------//Array D^(-1/2)
D[0][0] = sqrt(D[0][0]);
D[1][1] = sqrt(D[1][1]);
det1 = D[0][0]*D[1][1];
temp = D[0][0];
D[0][0] = D[1][1]/det1;
D[1][1] = temp/det1;
//Array Etranspose
ET[0][0] = E[0][0];
ET[1][0] = E[0][1];
ET[0][1] = E[1][0];
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ET[1][1] = E[1][1];

//-Whitening Vector 1
whitesignal11 = (E[0][0]*D[0][0]*ET[0][0])+(E[0][1]*D[1][1]*ET[1][0]);
whitesignal12 = (E[0][0]*D[0][0]*ET[0][1])+(E[0][1]*D[1][1]*ET[1][1]);
//--White Signal 1
for(p=0;p<table_size;p++)
{
whitesignal1[p] = whitesignal11*mixedsignal1[p]+whitesignal12*mixedsignal2[p];
}

//-Whitening Vector 2
whitesignal21 = (E[1][0]*D[0][0]*ET[0][0])+(E[1][1]*D[1][1]*ET[1][0]);
whitesignal22 = (E[1][0]*D[0][0]*ET[0][1])+(E[1][1]*D[1][1]*ET[1][1]);
//--White Signal 2
for(p=0;p<table_size;p++)
{
whitesignal2[p] = whitesignal21*mixedsignal1[p]+whitesignal22*mixedsignal2[p];
}

Ο διαχωρισμός των σημάτων γίνεται με πολύ πιο απλό τρόπο απ’ότι στον αλγόριθμο FastICA. Εδώ η
συνάρτηση διαχωρισμού που μεγιστοποιεί την πληροφορία είναι η
𝐺(𝒘𝑇 𝒙) = 1 − 2

1
1 + 𝑒 −𝑤

𝑇𝑥

Τα βάρη υπολογίζονται από τον τύπο 𝑾+ = 𝑾 + 𝜇(𝑰 + 𝐺(𝑾𝑇 𝒙)(𝑾𝑇 𝒙)𝛵 )𝑾.Συνεπώς όλα τα βάρη
υπολογίζονται ταυτόχρονα.Μετά από κάθε επανάληψη τα βάρη κανονικοποιούνται ώστε να πληρείται
η συνθήκη μοναδιαίου μέτρου κάθε διανύσματος βαρών.
Η παράμετρος μ είναι η παράμετρος μάθησης του αλγορίθμου που καθορίζει πόσο επηρρεάζεται το
βήμα σε κάθε επανάληψη από τα δεδομένα.Η παράμετρος αυτή σε αυτή την υλοποίηση θεωρείται
σταθερή σε όλες τις επαναλήψεις αν και υπάρχουν στρατηγικές μεταβολής της ανάλογα με τη σύγκλιση
της μεθόδου.
Ο κώδικας του τμήματος του διαχωρισμού των δυο σημάτων φαίνεται παρακάτω.
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//Signal separation------------------------------------------------------------for(p=0;p<table_size;p++)
{
w1Tx = (w11*whitesignal1[p])+(w12*whitesignal2[p]);
w2Tx = (w21*whitesignal1[p])+(w22*whitesignal2[p]);
gw1Tx = (1-2*(1./(1+exp(-w1Tx))));
gw2Tx = (1-2*(1./(1+exp(-w2Tx))));
}
G[0][0] = 1 + w1Tx*gw1Tx;
G[0][1] = w2Tx*gw1Tx;
G[1][0] = w1Tx*gw2Tx;
G[1][1] = 1 + w2Tx*gw2Tx;
LGW[0][0] = L*(G[0][0]*w11 + G[0][1]*w21);
LGW[0][1] = L*(G[0][0]*w12 + G[0][1]*w22);
LGW[1][0] = L*(G[1][0]*w11 + G[1][1]*w21);
LGW[1][1] = L*(G[1][0]*w12 + G[1][1]*w22);
w11 += LGW[0][0];
w12 += LGW[0][0];
w21 += LGW[0][1];
w22 += LGW[1][1];

w1square = w11*w11 + w12*w12;
w1norm = sqrt(w1square);
w2square = w21*w21 + w22*w22;
w2norm = sqrt(w2square);
//Weights normalization
w11 = w11/w1norm;
w12 = w12/w1norm;
w21 = w21/w2norm;
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w22 = w22/w2norm;

Η αναπαράσταση των συνιστωσών γίνεται από τον παρακάτω κώδικα.
for(p=0;p<table_size;p++)
{
component1[p] = w11*whitesignal1[p]+w12*whitesignal2[p]/*+DataMean2*/;
comp1 = component1[p]; //Component 1 Representation
component2[p] = w21*whitesignal1[p]+w22*whitesignal2[p]/*+DataMean2*/;
comp2 = component2[p]; //Component 2 Representation
}

7.1.1 Παρατηρήσεις
Μερικές επιλογές για την παράμετρο μ μπορεί να είναι καταστρεπτικές για τη σύγκλιση.Για
συγκεκριμένα μ μπορεί να συγκλίνει μόνο μια ή και καμμία συνιστώσα ανάλογα και με την αρχική
υπόθεση για τα βάρη.Έτσι έχουμε δυο παράγοντες που μπορούν να κάνουν την εκτίμηση μηβέλτιστη,την παράμετρο μ και τα αρχικά βάρη τα οποία μπορεί να μη μπορούν να οδηγήσουν τα βάρη
στη σωστή εκτίμηση.Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να παγιδευτούν σε ένα τοπικό ακρότατο και ο
αλγόριθμος να θεωρεί ότι συγκλίνει.Η μόνη αντιμετώπιση για αυτό είναι η παράμετρος μ να είναι
αρκετά μικρή και να έχουμε κάποιο τρόπο να προσδιορίσουμε μια καλή αρχική εκτίμηση για τα βάρη.
7.1.2 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Μετά από δέκα εφαρμογές του αλγορίθμου οι δυο συνιστώσες που ανιχνεύονται είναι οι
παρακάτω.Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει σύγκλιση ούτε σε μια συνιστώσα.Ακόμα παρατηρείται ότι δεν
έχει συγκλίνει καν η μέθοδος παρότι χρειάζεται 0,5 s για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
Εικόνα 4.InfoMax μετά από 10 επαναλήψεις.
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Σε αυτή την υλοποίηση ο αλγόριθμος θεωρείται ότι συγκλίνει εάν η απόσταση ενός διανύσματος
βαρών είναι μικρότερη του 0.01 από το προηγούμενο. Για να συγκλίνουν και τα δυο διανύσματα βαρών
με μ=0.1 χρειάζονται 49 εφαρμογές του αλγορίθμου και 2,58 s. Παρ’όλα αυτά δε συγκλίνουν και οι δυο
συνιστώσες στα αρχικά σήματα.
Εικόνα 5.InfoMax μετά από 49 επαναλήψεις

7.1.3 Μετρήσεις Χρόνου
Η χρονική επίδοση του αλγορίθμου για πίνακες 60 δειγμάτων για διάφορα χρονικά checkpoints και
διάφορες τιμές ανοχής σύγκλισης.
Αριθμός Δειγμάτων

60

Παράμετρος Μάθησης

0,1

0,01

0,001

Αρχή Προεπεξεργασίας(ms)
Τέλος Προεπεξεργασίας(ms)
Χρόνος Προεπεξεργασίας(ms)

1,368
5,3042
3,9362

1,368
5,3042
3,9362

1,368
5,3042
3,9362

1η Εκτίμηση Συνιστωσών(ms)
10η Εκτίμηση Συνιστωσών(ms)
Μέσος Χρόνος(ms)

51,8817
521,204
46,9322

51,8817
521,204
46,9322

51,8817
521,204
46,9322

1,6819
2,5807
49

10,6564
0,1027
203

0,1027
0,1027
2

Σύγκλιση Διανύσματος Βαρών 1(s)
Σύγκλιση Διανύσματος Βαρών 2(s)
Επαναλήψεις για σύγκλιση

84

Παρατηρούμε ότι οι χρόνοι προεπεξεργασίας και ενημέρωσης των βαρών δεν επηρρεάζονται από την
τιμή της παραμέτρου μάθησης ενώ ο χρόνος σύγκλισης των διανυσμάτων βαρών αυξάνει παρά
κάποιες φαινομενικές, προσωρινές και τυχαίες συγκλίσεις σε μικρότερους χρόνους .Παρατηρούμε ότι
υπάρχει σύγκλιση σε 2 μόνο επαναλήψεις για μ=0.001.Αυτή όμως η σύγκλιση δεν είναι παρά
εσφαλμένη για τη μια από τις δυο συνιστώσες καθώς η μέθοδος έχει απλά παγιδευτέι σε ένα τοπικό
μέγιστο.
Οι παραπάνω μετρήσεις αποδεικνύουν ότι παρότι η παρουσίαση των συνιστωσών γίνεται ταχύτερα,
στον μισό περίπου χρόνο, η σύγκλιση της μεθόδου είναι εύθραυστη καθώς η ταχύτητα και η ακρίβεια
της εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες.Παρατηρούμε ότι μπορεί να συγκλίνει μαθηματικά ταχύτερα
είτε πιο καθυστερημένα όμως ακόμα και αν ο αλγόριθμος συγκλίνει η εκτίμηση δεν είναι βέβαιο ότι
είναι σωστή καθώς εξαρτάται από τις ιδιότητες των σημάτων και κατ’επέκταση του πίνακα μίξης.Ακόμα
και αν προσπεραστεί η ορθότητα της εκτίμησης ο αυξημένος, σε μερικές περιπτώσεις, χρόνος
σύγκλισης καθιστά τον αλγόριθμο ανίκανο να παρακολουθήσει μη-στάσιμες διαδικασίες όπως ο
FastICA.
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Τελική Υλοποίηση
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8 ΈΝΑ ΖΕΥΓΟΣ BUFFER
Οι αλγόριθμοι αυτοί πρέπει να δοκιμαστουν και σε πραγματικά σήματα. Για να γίνει αυτό πρέπει να
γίνει η υλοποίηση τους χρησιμοποιώντας περιφερειακά που θα δέχονται τα σήματα μίξης χωρίς να
γίνεται λήψη από δεδομένο πίνακα δειγμάτων.
Αρχικά, προσομειώνεται, μέσω του αρχείου .ini, είσοδος στα pins adc0 και adc1. Οι είσοδοι αυτές είναι
γραμμικές μίξεις ενός τετραγωνικού παλμού και ενός ημιτόνου.Ο κώδικας αυτού του αρχείου είναι ο
παρακάτω.
/*--------------------------------------------*/
/* MyStatus shows analog and other values ... */
/*--------------------------------------------*/
FUNC void MyStatus (void) {
printf ("=============================\n");
printf (" Analog-Input-0: %f\n", adc0);
printf (" Analog-Input-1: %f\n", adc1);
printf ("=============================\n");
}

/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog01() simulates analog input values given to channel-0 (AD0) & ADC1*/
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog01 () {
float volts; // peak-to-peak voltage
float fr1,fr2; // output frequency in Hz
float offset; // voltage offset
float v1,v2;
float tm ;
int itm ;
float rtm ;
volts = 1;
offset = 1;
fr1 = 20 ;
fr2 = 30 ;
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while(1) {
tm = ((float) STATES) / CLOCK ;
v1 = volts * __sin(fr1 * tm * 2 * 3.1415926);
itm = tm ;
rtm = tm - itm ;
itm = fr2 * rtm ;
if ( itm%2 )
v2 = volts ;
else
v2 = -volts ;
adc0 = 0.2 * v1 + 0.8 * v2 + offset ;
adc1 = 0.7 * v1 + 0.2 * v2 + offset ;
swatch (0.00001); // in 10 uSec steps
}
}

analog01 () ;

Στο κύριο πρόγραμμα, χρησιμοποιείται μια διακοπή για λήψη δειγμάτων και online αναπαράσταση των
εκτιμώμενων συνιστωσών.Τα δείγματα λαμβάνονται ανά 0.8 ms όπως καθορίζεται από τον timer που
ελέγχει τη λειτουργία του ADC.Συνεπώς, έχουμε ένα δείγμα για κάθε κανάλι ανά 1.6 ms.Τα δείγματα
από κάθε κανάλι αποθηκεύονται σε ένα γραμμικό buffer, μήκους 100 δειγμάτων, για κάθε σήμα.
Κάθε φορά που συμπληρώνεται ένα ζεύγος δειγμάτων (signal == signal_count) αυτά
πολλαπλασιάζονται από τους αντίστοιχους τρέχοντες συντελεστές βαρών και δημιουργούν τις
τρέχουσες εξόδους.Αυτές οι έξοδοι πρέπει να είναι ίσες με τις ανεξάρτητες συνιστώσες όταν ο
αλγόριθμος συγκλίνει.
Όταν το ζέυγος buffer γεμίζει με δείγματα (counter == table_size) τότε έχουμε ένα ‘παράθυρο
δεδομένων’ που μπορούμε να επεξεργαστούμε για να ενημερώσουμε τους συντελεστές βαρών ωστέ
να ταιριάζουν καλύτερα στα σήματα.Το γέμισμα του πίνακα σηματοδοτείται από το flag, buffers_busy.
Η ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπών είναι η παρακάτω.
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void

IRQ_Handler (void) __irq

{
if(signal == 0)//ADC Channel 0
{
sample0 = (ADCDAT>>16);//Integer Sample
mixi1 = (sample0)*0.0006103515625;//Float Equivalent = Sample*(3 V/4096 steps)
Samples0[counter] = mixi1;//Store float @ first buffer
}
if(signal == 1)//ADC Channel 1
{
sample1 = (ADCDAT>>16);//Integer Sample
mixi2 = (sample1)*0.0006103515625;//Float Equivalent = Sample*(3 V/4096 steps)
Samples1[counter] = mixi2;//Store float @ second buffer
}

signal++;

//Channel Change

if(signal == signal_count)

//Sample Couple

{
//Create Components from current sample couple with current weights
component1[counter]=
((w11*whitesignal1[counter])+(w12*whitesignal2[counter])+fabs(min1));
component2[counter] =
((w21*whitesignal1[counter])+(w22*whitesignal2[counter])+fabs(min2));
//Integer Equivalent of Components
output1 = component1[counter]/scale1 ;//component1/(3 V/4096 steps)
output2 = component2[counter]/scale2 ;//component2/(3 V/4096 steps)
if((output1 > 0xFFF)||(output2 > 0xFFF))
error++;
//Output Components from DAC Channel 0 & Channel 1
DAC0DAT = (output1 << 16);
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DAC1DAT = (output2 << 16);

counter++;
signal = 0;
}
if(counter == table_size)
{
counter = 0;//Sample Couples Counter Reset
buffers_busy = 1;//Buffer Filled Flag
}
ADCCP = signal;//Channel Selection
T0CLRI= 0x0;//Timer0 Interrupt Clear

}

Όταν ξεκινήσει η επεξεργασία των δεδομένων από τους buffer, η διακοπή απενεργοποιείται ώστε να
μην εγγραφούν νέα δεδομένα στους buffer αλλοιώνοντας έτσι τα αρχικά δεδομένα και αφού αυτά
υποστούν επεξεργασία ενεργοποιείται ξανα. Αυτό δημιουργεί δυο θέματα. Πρώτον, δεν μπορούμε να
έχουμε έτοιμα δεδομένα προς επεξεργασία αμέσως μετά την επεξεργασία του πρώτου batch
δεδομένων. Δεύτερον, αφού η διακοπή απενεργοποιείται δε μπορούμε να έχουμε αναπαράσταση των
συνιστωσών σε πραγματικό χρόνο καθώς και η αναπαράσταση δεδομένων στον DAC επίσης
απενεργοποιείται.
Μια άλλη πρόνοια που πρέπει να ληφθεί είναι κανονικοποίηση της εξόδου ώστε να μην αποκόπτονται
τιμές που βρίσκονται εκτός της δυνατότητας απεικόνισης του DAC μιας και τα σήματα θα είναι
αγνώστου πλάτους και τιμών. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας τις ανεξάρτητες συνιστώσες, μετά την
ενημέρωση των βαρών. Αφού υπολογιστούν, λοιπόν, οι τιμές στα διανύσματα των συνιστωσών
εντοπίζονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της καθεμίας. Έπειτα, υπολογίζεται ο παράγοντας
κανονικοποίησης της καθεμίας από τον τύπο
𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 =

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜇ώ𝜈 − 1

Ο παράγοντας αυτός εφαρμόζεται στις υπολογισμένες τιμές των διανυσμάτων των συνιστωσών ώστε
να υπολογιστεί μια στάθμη μέσα στο εύρος του ADC που να μην αλλοιώνει τη μορφή του σήματος.
Επίσης, στις υπολογισμένες συνιστώσες προστίθεται η απόλυτη τιμή της ελάχιστης τιμής της
συνιστώσας ώστε οι στάθμες που παράγονται προς έξοδο να είναι μη αρνητικές.
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//Signal Scaling for Output----------------------------for(p=0;p<table_size;p++)
{
component1[p] = (w11*whitesignal1[p])+(w12*whitesignal2[p]);
component2[p] = (w21*whitesignal1[p])+(w22*whitesignal2[p]);
if (component1[p] < min1)
min1 = component1[p];
if (component2[p] < min2)
min2 = component2[p];
if (component1[p] > max1)
max1 = component1[p];
if (component2[p] > max2)
max2 = component2[p];
}
scale1 = (max1-min1)/4095;
scale2 = (max2-min2)/4095;

8.1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Η μέτρηση της απόδοσης αλγορίθμων είναι γενικά ένα πολύπλοκο ζήτημα.Εδώ επιλέχθηκε η μέτρηση
της απόδοσης τους για 100 δείγματα ανα σήμα μίξης και συνιστώσες που μιγνύονται με τον ίδιο τρόπο
για όλους τους αλγορίθμους.Επίσης για τους πρώτους δυο αλγορίθμους επελέγη ανοχή σύκλισης 0.001
και για τον τρίτο σταθερά μάθησης 0.1 .

8.1.1 Χρονική απόδοση
Πρώτα μετρήθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των αλγορίθμων. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η
σύγκριση των αποτελεσμάτων των 3 αλγορίθμων για τις 10 πρώτες αναπαραστάσεις των εκτιμώμενων
συνιστωσών.
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Εικόνα 6.Χρονική απόδοση για 10 αναπαραστάσεις.
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Representations

Παρατηρείται ότι ο αλγόριθμος InfoMAX (αλγόριθμος 3) είναι ταχύτερος καθώς έχει σταθερό μήκος
βήματος κάτι που φαίνεται από τη γραμμική φύση της καμπύλης των δεδομένων. Οι δυο άλλοι
αλγόριθμοι έχουν παρόμοια απόδοση, όμως ο αλγόριθμος 2 παρουσιάζει μεγαλύτερες αυξομειώσεις
στο χρόνο που χρειάζεται για μερικές αναπαραστάσεις. Ο αλγόριθμος 2 αν και ταχύτερος του
αλγορίθμου 1 φαίνεται να επηρρεάζεται περισσότερο από αριθμητικά σφάλματα που μπορεί να
εμποδίζουν τη συγκλισή του.

8.1.2 Ευστάθεια των αλγορίθμων
Η ευστάθεια των αλγορίθμων στον υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων είναι επίσης ένα πολύ
σημαντικό χαρακτηριστικό καθώς σημαίνει ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο αλγόριθμο χωρίς
μεταβατικές καταστάσεις που μπορεί να δίνουν λάθος αποτελέσματα.
Παρακάτω είναι τα διαγράμματα των τιμών των συντελεστών βαρών για κάθε αλγόριθμο για τις
πρώτες 10 αναπαραστάσεις.
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11

FastICA 1
Weight parameter values

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

w11

0,2074

0,1598

0,9987

0,9994

0,9995

0,9951

0,9964

0,9992

0,9991

0,9983

w12

0,9782

0,9871

0,0498

0,0336

0,0322

0,0987

0,0839

0,0378

0,0414

0,0581

w21

0,9791

0,9881

0,0416

0,0335

0,032

0,095

0,0879

0,0392

0,0409

0,0591

w22

0,203

0,1537

0,9991

0,9994

0,9995

0,9954

0,9961

0,9992

0,9991

0,9982

Παρατηρείται ότι παρά μια εναλλάγη στις τιμές των βαρών οι συντελεστές υπολογίζονται στιβαρά και
με συνέχεια κάτι που σημαίνει ότι ο αλγόριθμος δε χρειάζεται πολλές επαναλήψεις για να συγκλίνει
και συνεπώς να παράγει μια αναπαράσταση. Ακόμα και η εναλλαγή στις τιμές των βαρών γίνεται σε
μια μόνο αναπαράσταση, κάτι που σημαίνει ότι αλλάζει η κυρίαρχη συνιστώσα που ανιχνεύεται χωρίς
όμως να υπάρχει μεταβατική λανθασμένη αναπαράσταση.Ακόμα οι τιμές των βαρών είναι για κάθε
ζεύγος βαρών κοντά στη μονάδα και το μηδέν κάτι που είναι επιθυμητό καθώς για πρόβλημα
διάστασης 2 χρειάζεται μόνο μια μικρή διόρθωση στα λευκασμένα σήματα για να παραχθούν οι
ανεξάρτητες συνιστώσες. Σημαντική απόκλιση από τη μονάδα σημαίνει όπως θα φανεί παρακάτω
εσφαλμένη αναπαράσταση των συνιστωσών.

Weight parameter values

FastICA 2
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1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

w11

0,2104

0,1224

0,5075

0,1417

0,6013

0,9938

0,9959

0,9922

0,9954

0,5092

w12

0,9776

0,9924

0,8616

0,9899

0,7989

0,1108

0,0903

0,1239

0,0951

0,8605

w21

0,9782

0,9924

0,7415

0,9905

0,7424

0,1107

0,0901

0,1241

0,0949

0,8251

w22

0,2074

0,1223

0,6709

0,1375

0,6699

0,9938

0,9959

0,9922

0,9954

0,5649

Ο δεύτερος αλγόριθμος μας δίνει 2 εναλλαγές συνιστωσών στις 10 αναπαραστάσεις. Επίσης, στην
πρώτη εναλλαγή έχουμε την εσφαλμένη μεταβατική αναπαράσταση 5 και επίσης οι αναπαραστάσεις 3
και 10 έχουν βάρη που αποκλίνουν από τη μονάδα και το μηδέν σημαντικά.Παρ’όλα αυτά, επτά στις
10 αναπαραστάσεις έχουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ποσοστό το οποίο αναμένεται να βελτιωθεί
με την πάροδο του χρόνου.

InfoMAX

Weight Parameter Values

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

w11

0,0189

0,0161

0,0139

0,0831

0,084

0,0946

0,0983

0,156

0,1519

0,2003

w12

0,9998

0,9998

0,9999

0,9965

0,9964

0,9955

0,9951

0,9877

0,9883

0,9797

w21

0,5993

0,6067

0,6226

0,6353

0,6361

0,6673

0,6502

0,6747

0,671

0,7038

w22

0,8005

0,7948

0,7825

0,7722

0,7716

0,7447

0,7596

0,7381

0,7414

0,7103

Ο αλγόριθμος InfoMAX φαίνεται να παράγει όλα τα βάρη με συνέπεια και ένα ζεύγος με τιμές κοντά
στη μονάδα και το μηδέν. Το ζεύγος βαρών που απέχει από τη μονάδα προφανώς δεν παρέχει μια
ακριβή αναπαράσταση συνιστώσας. Επιπλέον, με μια προσεκτική ματιά στο γράφημα βλέπουμε ότι
παρότι αυτό γίνεται με μικρές μεταβολές οι συνιστώσες δεν είναι σταθεροποιημένες και όπως φαίνεται
από τη μεταβολή του w11 θα αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Ο αλγόριθμος InfoMAX, συνεπώς,
παρότι είναι ο ταχύτερος στην αναπαράσταση των δεδομένων που εκτιμά έχει πολύ άσχημα ποιοτικά
χαρακτηριστικά καθώς απαιτεί πολύ χρόνο να έρθει σε μόνιμη κατάσταση η ακρίβεια της οποίας ως
προς όλες τις συνιστώσες είναι αμφισβητίσιμη.
8.1.3 Ακρίβεια της αναπαράστασης
Όλα τα προηγούμενα είναι πολύ σημαντικοί δείκτες απόδοσης της κάθε υλοποίησης. Καθοριστικότερη
όμως όλων είναι η ακρίβεια της τελικής αναπαράστασης.Οι πρώτες αναπαραστάσεις των συνιστωσών
μετά την εφαρμογή καθενός από τους αλγορίθμους φαίνεται στο πρώτο κεφάλαιο του παραρτήματος.
Σε κάθε απεικόνιση φαίνονται πρώτα τα δυο σήματα μίξης, έπειτα τα σήματα όπως αποθηκεύονται σε
δείγματα και τέλος τα δυο σήματα των συνιστωσών.
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8.1.3.1 Αλγόριθμος FastICA 1
Ο αλγόριθμος αυτός παράγει από την πρώτη κιόλας εφαρμογή του ικανονοποιητικά αποτελέσματα.
Υπάρχουν outliers και ασυνέχειες τα οποία όμως δεν παραμορφώνουν σημαντικά το σήμα και
μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.Ειδικά μετά την τρίτη αναπαράσταση οπότε και γίνεται η
εναλλαγή των συνιστωσών έχουμε πολύ καλή εκτίμηση των συνιστωσών μέχρι και τη δέκατη
αναπαράσταση οπότε και έχουμε μια χειρότερη εκτίμηση.
8.1.3.2 Αλγοριθμος FastICA 2
Σε αυτό τον αλγόριθμο παρατηρούμε, στις περιπτώσεις που έχουμε καλή εκτίμηση των βαρών, πολύ
καλή εκτίμηση του ημιτόνου και μέτρια εκτίμηση του παλμού. Οι περιπτώσεις που έχουμε βάρη τα
οποία αποκλίνουν από τη μονάδα είναι πολύ κακές εκτιμήσεις και μοιάζουν περισσότερο με τυχαίες
μίξεις σημάτων παρά με τα αρχικά σήματα.Οι αναπαραστάσεις 5-9 δείχνουν ότι αυτός ο αλγόριθμος
μπορεί να πετύχει την απόδοση του αλγορίθμου 1 όμως το γεγονός ότι σε τρεις από τις δέκα
αναπαραστάσεις έχει λανθασμένα αποτελέσματα τον κάνει πιο αναξιόπιστο. Θετικό είναι το γεγονός
ότι σε καμμια περίπτωση η δεν εχουμε δυο λαναθασμένες αναπαραστάσεις κάτι που σημαίνει ότι
μπορεί μεν να επηρρεάζεται από ένα ‘κακό’ δείγμα όμως αυτό δε μεταβιβάζεται με κανένα τρόπο στις
επόμενες αναπαραστάσεις και επιπλέον ότι για σήματα με μεγαλύτερη περιοχή σύγκλισης δε θα έχει
πρόβλημα.
8.1.3.3 Αλγόριθμος InfoMax
Ο αλγόριθμος InfoMax παρά τη στοχαστική φύση του από την πρώτη αναπαράσταση εκτιμά αρκετά
καλά το ημίτονο όμως έχει πολύ κακή επίδοση στην αναγνώριση της δεύτερης συνιστώσας. Υπάρχουν
και εδώ outliers όμως έχουν περιοριστεί σημαντικά οι ασυνέχειες στο ημίτονο. Ο αλγόριθμος αυτός,
λοιπόν, μας δίνει μια εξαιρετική εκτίμηση του ημιτόνου, όμως σε καμμία περίπτωση δε μπορούμε να
πούμε ότι καταφέραμε να αναγνωρίσουμε και τις δυο συνιστώσες. Θετικό θεωρείται ότι το κενό
ανάμεσα στις αναπαραστάσεις των συνιστωσών είναι μικρότερο χρονικά από την αναπαράσταση των
συνιστωσών.Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε με χρήση δεύτερου ζεύγους buffer δειγματοληψίας κατά την
επεξεργασία των προηγουμένων δειγμάτων μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και online αναπαράσταση
των συνιστωσών.

9 ΈΝΑ ΖΕΥΓΟΣ BUFFER & ΘΟΡΥΒΟΣ
Μια πλήρης υλοποίηση απαιτεί και την προσθήκη θορύβου. Με μια τροποποίηση μπορούμε στο
αρχείο προσομοίωσης να προσθέσουμε στη γραμμική μίξη των σημάτων πηγής μια συνιστώσα
θορύβου της οποίας μπορούμε να καθορίσουμε και το πλάτος ωστέ να δούμε την απόδοση των
αλγορίθμων για διάφορα επίπεδα θορύβου. Εδώ θα προσομοιωθούν σήματα θορύβου με πλάτος 0.1,
0.3 και 0.5 volts.
Το τροποποιημένο αρχείο προσομοίωσης με την προσθήκη θορύβου είναι το παρακάτω:
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/*--------------------------------------------*/
/* MyStatus shows analog and other values ... */
/*--------------------------------------------*/
FUNC void MyStatus (void) {
printf ("=============================\n");
printf (" Analog-Input-0: %f\n", adc0);
printf (" Analog-Input-1: %f\n", adc1);
printf ("=============================\n");
}

/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog01() simulates analog input values given to channel-0 (AD0) & ADC1*/
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog01 () {
float volts; // peak-to-peak voltage
float fr1,fr2; // output frequency in Hz
float offset; // voltage offset
float v1,v2;
float tm ;
int itm ;
float rtm ;

volts = 1;
offset = 1;
fr1 = 20 ;
fr2 = 30 ;
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while(1) {
tm = ((float) STATES) / CLOCK ;
v1 = volts * __sin(fr1 * tm * 2 * 3.1415926) ;
itm = tm ;
rtm = tm - itm ;
itm = fr2 * rtm ;
if ( itm%2 )
v2 = volts ;
else
v2 = -volts;
adc0 = 0.2 * v1 + 0.8 * v2 + offset + (((float) rand(0)) / 32767.0)*0.1;
adc1 = 0.7 * v1 + 0.2 * v2 + offset + (((float) rand(0)) / 32767.0)*0.1;
swatch (0.00001); // in 10 uSec steps
}
}

analog01 () ;

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση των σημάτων με την προσθήκη θορύβου για
την πρώτη αναπαράσταση όλων των αλγορίθμων φαίνονται στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι θόρυβος πλάτους 0.1 Volts έχει μηδαμινή επίδραση στην
αναγνώριση των συνιστωσών τόσο στην πρώτη όσο και στις επόμενες αναπαραστάσεις. Με την αύξηση
του πλάτους του θορύβου η εκτίμηση των συνιστωσών χειροτερεύει. Στην περίπτωση του θορύβου με
πλάτος 0.3 Volts παρατηρείται ένα διαταραγμένο σήμα. Στην περίπτωση του θορύβου με πλάτος 0.5
Volts οι συνιστώσες είναι δύσκολα αναγνωρίσιμες. Τα δυο τελευταία επίπεδα θορύβου
παραμορφώνουν σημαντικά τις εκτιμώμενες συνιστώσες και δυσκολεύουν τη σύγκλιση του
αλγορίθμου. Οι επαναλήψεις που χρειάζονται για τη σύγκλιση σε κάθε παράθυρο δειγμάτων
πολλαπλασιάζονται σε σχέση με την περίπτωση που δεν υπάρχει θόρυβος. Η μοναδική πιθανή λύση
είναι η χρήση φίλτρων για τις υψηλές συχνότητες ώστε να απομακρυνθεί κατά το δυνατόν η συνιστώσα
του θορύβου.

97

10 ΈΝΑ ΖΕΥΓΟΣ BUFFER , ΘΟΡΥΒΟΣ & ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΙΞΕΙΣ
Η απόδοση του αλγορίθμου με την προσθήκη θορύβου είναι αρκετά ικανοποιητική, όμως στις
προηγούμενες δοκιμές έχουν υποτεθεί παράμετροι μίξης σημάτων κοντά στη μονάδα και το μηδέν για
κάθε μίξη. Αυτή η υπόθεση παραμέτρων κάνει τα σήματα μίξης να μοιάζουν αρκετά με τα σήματα
πηγής δημιουργώντας έτσι ένα πιο απλό πρόβλημα εκτίμησης. Τροποποιώντας πάλι το αρχείο .ini
μπορούμε θέτοντας τις παραμέτρους μίξης σε τιμές κοντά στο 0.5 να δημιουργήσουμε πιο δύσκολες
ως προς το διαχωρισμό τους συνιστώσες. Η τροποποίηση φαίνεται παρακάτω:
/*--------------------------------------------*/
/* MyStatus shows analog and other values ... */
/*--------------------------------------------*/
FUNC void MyStatus (void) {
printf ("=============================\n");
printf (" Analog-Input-0: %f\n", adc0);
printf (" Analog-Input-1: %f\n", adc1);
printf ("=============================\n");
}

/*------------------------------------------------------------------*/
/* Analog01() simulates analog input values given to channel-0 (AD0) & ADC1*/
/*------------------------------------------------------------------*/
Signal void analog01 () {
float volts; // peak-to-peak voltage
float fr1,fr2; // output frequency in Hz
float offset; // voltage offset
float v1,v2;
float tm ;
int itm ;
float rtm ;

volts = 1;
offset = 1;
fr1 = 20 ;
fr2 = 30 ;
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while(1) {
tm = ((float) STATES) / CLOCK ;
v1 = volts * __sin(fr1 * tm * 2 * 3.1415926);
itm = tm ;
rtm = tm - itm ;
itm = fr2 * rtm ;
if ( itm%2 )
v2 = volts ;
else
v2 = -volts ;
adc0 = 0.55 * v1 + 0.45 * v2 + offset + (((float) rand(0)) / 32767.0)*0.1;
adc1 = 0.45 * v1 + 0.55 * v2 + offset + (((float) rand(0)) / 32767.0)*0.1;
swatch (0.00001); // in 10 uSec steps
}
}

analog01 () ;

Με αυτή την τροποποίηση, όπως φαίνεται στα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στο τρίτο κεφάλαιο
του παραρτήματος, τα σήματα μίξης μοιάζουν πολύ το ένα με το άλλο χωρίς να θυμίζουν ούτε ημίτονο
ούτε παλμό.
Ο διαχωρισμός γίνεται και εδώ με αυξανόμενη παρουσία παραμόφωσης καθώς αυξάνεται ο θόρυβος.
Μια καινούρια παρατήρηση είναι η εμφάνιση ενός δείγματος outlier κατά της απότομη μεταβολή του
παλμού. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται ακόμα και στην προσομοίωση χωρίς θόρυβο καταδεικνύοντας
την αύξηση τις δυσκολίας του προβλήματος. Η συνιστώσες γίνονται λιγότερο ακριβείς περισσότερο
δυσδιάκριτες για θόρυβο πάνω από 0.3 Volts.
Επίσης αυξανομένου του θορύβου και της δυσκολίας του προβλήματος παρατηρείται ότι ο παλμός
ανιχνεύεται πιο εύκολα από το ημίτονο. Αυτή η παρατήρηση γίνεται εμφανής, μεταξύ άλλων, από τις
αναπαραστάσεις του InfoMAX όπου η μόνη συνιστώσα που ανιχνεύεται είναι σε αυτή την περίπτωση ο
παλμός σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες απόδοσης όπου ανιχνευόταν το ημίτονο.
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11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι προτιμότερος όλων είναι ο αλγόριθμος FastICA 1. Είναι ο πιο
αξιόπιστος και ακριβής αλγόριθμος. Ο χρόνος αναπαράστασης των συνιστωσών μπορεί να είναι
μεγαλύτερος από τον αλγόριθμο InfoMax και να μεταβάλλεται, καθώς εξαρτάται από τις επαναλήψεις
που απαιτούνται για να συγκλίνει με την επιθυμητή ακρίβεια, όμως μπορεί να διακρίνει και τις δυο
συνιστώσες και να έχει αρκετά σθεναρή εκτίμηση των παραμέτρων.
Ο αλγόριθμος InfoMax μπορεί να είναι ο ταχύτερος και μέσω της χρήσης δεύτερου ζεύγους buffer
δειγματοληψίας, όσο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων, να μπορεί να έχει ακόμα και online
αναπαράσταση των εκτιμώμενων συνιστωσών, όμως το γεγονός ότι αδυνατεί να αναγνωρίσει όλες τις
συνιστώσες των καθιστά μη-βέλτιστη επιλογή.
Ο αλγόριθμος InfoMax 2, μπορεί στην υλοποίηση χωρίς περιφερειακά να είχε την καλύτερη επίδοση
τόσο σε ποιότητα αναπαράστασης όσο και ταχύτητα, όμως στην προσομοίωση φάνηκε να
επηρρεάζεται από ‘κακά’ παράθυρα δεδομένων κάτι που σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητος σε
αριθμητικά σφάλματα κατά τον υπολογισμό των συνιστωσών. Επίσης στα πραγματικού χρόνου
δεδομένα από το αρχείο προσομοίωσης μπορεί να είναι ταχύτερος από τον FastICA 1 όμως η ποιότητα
αναπαράστασης με την αύξηση του θορύβου είναι χειρότερη από τον FastICA 1.
Τα διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας του προβλήματος και επίπεδα θορύβου επηρρεάζουν τόσο την
ποιότητα των αναπαραστάσεων όσο και τις επαναλήψεις που απαιτούνται για να συγκλίνουν οι
FastICA αλγόριθμοι στο παράθυρο δεδομένων και ο InfoMAX να συγκλίνει εν γένει. Όσο αυξάνονται οι
παράμετροι δυσκολίας (θόρυβος και συντελεστές μίξεις) όλοι οι αλγόριθμοι συγκλίνουν πιο εύκολα
στον παλμό παρά στο ημίτονο. Μια ακόμα παρατήρηση είναι ότι για δύσκολα προβλήματα αυξάνει η
μεταβολή στο χρόνο που χρειάζονται οι FastICA αλγόριθμοι για να συγκλίνουν σε ένα παράθυρο
δειγμάτων συγκλίνοντας άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργά.
Οι αλγόριθμοι έχουν γενικά πολύ καλή απόδοση και αν και εμφανίζουν κάποια outliers είναι
μεμονομένα και δε δημιουργούν ασυνέχειες στις παραγόμενες συνιστώσες όσο μεγάλη και να είναι η
απόκλιση τους. Στην περίπτωση των δύσκολων συνιστωσών τα outliers εμφανίζονται ακόμα και στην
περίπτωση χωρίς θορύβο. Τα outliers συνεπώς είναι απλά μια αδυναμία να είτε στη λεύκανση είτε
στον αλγόριθμο που είναι αναπόφευκτη, το γεγονός όμως ότι δε δημιουργείται σειρά outliers το
καθιστά ασήμαντη ανωμαλία.
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