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Resumo
Este trabalho estuda o modelo de análise em componentes independentes (ICA) para
misturas instantâneas, aplicado na separação de sinais de áudio. Três algoritmos de separação
de misturas instantâneas são avaliados: FastICA, PP (Projection Pursuit) e PearsonICA;
possuindo dois princípios básicos em comum: as fontes devem ser independentes
estatisticamente e não-Gaussianas. Para analisar a capacidade de separação dos algoritmos
foram realizados dois grupos de experimentos. No primeiro grupo foram geradas misturas
instantâneas, sinteticamente, a partir de sinais de áudio pré-definidos. Além disso, foram
geradas misturas instantâneas a partir de sinais com características específicas, também
geradas sinteticamente, para avaliar o comportamento dos algoritmos em situações
específicas. Para o segundo grupo foram geradas misturas convolutivas no laboratório de
acústica do LPS.
Foi proposto o algoritmo PP, baseado no método de Busca de Projeções comumente
usado em sistemas de exploração e classificação, para separação de múltiplas fontes como
alternativa ao modelo ICA. Embora o método PP proposto possa ser utilizado para separação
de fontes, ele não pode ser considerado um método ICA e não é garantida a extração das
fontes. Finalmente, os experimentos validam os algoritmos estudados.

Palavras-Chave: Processamento de sinais, Separação Cega de Fontes, Análise em
Componentes Independentes, Cocktail Party, Busca de Projeção, Estatística de Ordem
Superior.
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Abstract
This work studies Independent Component Analysis (ICA) for instantaneous mixtures,
applied to audio signal (source) separation. Three instantaneous mixture separation algorithms
are considered: FastICA, PP (Projection Pursuit) and PearsonICA, presenting two common
basic principles: sources must be statistically independent and non-Gaussian. In order to
analyze each algorithm separation capability, two groups of experiments were carried out. In
the first group, instantaneous mixtures were generated synthetically from predefined audio
signals. Moreover, instantaneous mixtures were generated from specific signal generated with
special features, synthetically, enabling the behavior analysis of the algorithms. In the second
group, convolutive mixtures were probed in the acoustics laboratory of LPS at EPUSP.
The PP algorithm is proposed, based on the Projection Pursuit technique usually applied
in exploratory and clustering environments, for separation of multiple sources as an
alternative to conventional ICA. Although the PP algorithm proposed could be applied to
separate sources, it couldn’t be considered an ICA method, and source extraction isn’t
guaranteed. Finally, experiments validate the studied algorithms.

Key words: Signal Processing, Blind Source Separation, Independent Component Analysis,
Cocktail Party, Projection Pursuit, Higher Order Statistics.
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1 Introdução
Em muitas situações práticas é necessário o uso de sensores para coletar informações,
nas quais geralmente há o problema de os sinais fornecidos pelos sensores serem misturas dos
sinais (fontes) desejados. Além disso, em geral, não há como observar as fontes diretamente,
nem é conhecida a forma como as fontes foram misturadas. Esse problema é conhecido como
o problema da Separação Cega de Fontes (BSS – Blind Source Separation). O termo
separação cega de fontes se deve ao fato de não haver, ou haver com escassez, conhecimento
com relação às fontes e aos sinais misturados. Por esse fato, a BSS tem sido alvo de muitos
trabalhos em diversas áreas de conhecimento como, por exemplo, bioengenharia,
telecomunicações, economia, processamento de sinais e imagens, entre outras.
Podem-se encontrar duas situações bem distintas no problema da BSS. A primeira
situação corresponde àquela na qual se tem misturas instantâneas, formadas por uma
combinação linear das fontes e, na segunda situação, há misturas convolutivas, na qual cada
fonte aparece convoluída com a resposta impulsiva do trajeto que intermedia a sua origem e o
ponto de mistura.
Um dos métodos mais difundidos para BSS é a Análise em Componentes Independentes
(ICA). O presente trabalho concentra-se no estudo de algumas das principais técnicas ICA
para misturas instantâneas e na sua aplicação em separação de sinais de áudio.
A ICA é um método usado para encontrar fontes a partir de um conjunto de dados
multidimensional, e é caracterizada por procurar fontes que são estatisticamente
independentes e não-gaussianas. Neste capítulo é feita uma breve introdução ao problema de
separação cega de fontes, sendo também apresentada a estrutura do trabalho.

1.1 Motivação
Uma técnica inovadora para separação cega de fontes foi proposta, em 1985, por J.
Hérault, C. Jutten, e B. Ans [67]. Essa técnica foi denominada por eles como análise em
componentes independentes (inicialmente INCA, a qual foi muito pouco utilizada, e
posteriormente ICA - Independent Component Analysis), devido à sua similaridade com a
técnica de análise em componentes principais (PCA – Principal Component Analisys). A
proposta deles era aplicar a ICA na separação de sinais neurológicos, na qual as únicas
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considerações assumidas foram a de independência estatística e a não-gaussianidade das
fontes [1, 2, 4, 10].
Atualmente, a ICA é um dos métodos mais aplicados à separação de fontes. Geralmente
baseadas nos mesmos princípios, as diferentes metodologias ICA existentes podem ser usadas
para resolver o problema da BSS.
Um problema bem conhecido de separação cega de fontes é o Cocktail Party, no qual,
por exemplo, várias pessoas estão em uma sala conversando ao mesmo tempo e uma música
toca ao fundo. O problema consiste, então, em aplicar um método de separação para encontrar
o sinal de voz de cada uma das pessoas e da música, a partir dos sinais misturados obtidos
pelos sensores.
O problema Cocktail Party foi, primeiramente, mencionado em 1953 por Cherry [3], no
contexto da capacidade humana de reconhecimento de mensagens de voz. Desde então,
muitos autores têm buscado novas formas de representar esse problema [8, 5, 6].
Inicialmente, a análise em componentes independentes foi criada para lidar com
problemas semelhantes ao problema do Cocktail Party. Entretanto, existem vários estudos em
diversas áreas do conhecimento com aplicações muito interessantes como, por exemplo,
telecomunicações [73, 92-97], biomedicina [85-91, 100], processamento de voz [99, 105,
106], processamento de áudio e imagem [76, 102-110, 100] e análises financeiras [113, 115].
Para o problema Cocktail Party, considere uma situação em que há três pessoas em uma
sala conversando simultaneamente, existindo também três microfones em locais distintos,
captando três misturas diferentes das fontes. Sejam x1 (t ) , x 2 (t ) e x 3 (t ) os sinais das misturas
gravados pelos microfones em função do tempo e s1 (t ) , s 2 (t ) e s3 (t ) os sinais das fontes. No
caso de misturas instantâneas, matematicamente as misturas são combinações lineares das
fontes e podem ser representadas pelo sistema de equações (1.1).
x1 (t ) = a11s1 (t ) + a12s 2 (t ) + a13s3 (t )
x 2 (t ) = a21s1 (t ) + a22s 2 (t ) + a23s3 (t )
x 3 (t ) = a31s1 (t ) + a32s 2 (t ) + a33s3 (t )

(1.1)

Ou, na forma matricial, como na equação (1.2).
x = A ⋅s

(1.2)

em que, para o caso geral, x é o vetor das misturas, de dimensão m, A é uma matriz m × n a
ser estimada das constantes de mistura, cuja dimensão n representa o número de fontes e m o
número de sensores, e s é o vetor das fontes independentes, de dimensão n, a serem estimadas.
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A matriz de misturas depende da disposição geográfica dos sensores em relação às fontes e do
ganho de cada sensor (microfone). No contexto de separação de fontes os valores observados
de x correspondem à seqüência de realizações dos sinais de tempo discreto x i (t ) , para

t = 1, 2,… , logo, as componentes si (t ) são chamadas de sinais das fontes. É considerada
somente a estrutura espacial dos dados, ou seja, todas as informações relevantes estão
presentes nas distribuições das fontes, que são tratadas como sinais estacionários. Porém,
existem outros métodos ICA que se baseiam em alguma suposição referente à estrutura
temporal dos sinais, por exemplo, autocovariância [120]. Esses modelos não serão tratados no
presente trabalho.
Pode-se observar que, se a matriz de mistura fosse conhecida, o problema se resumiria à
solução do sistema de equações. No entanto, os valores da matriz devem ser estimados; o que
torna o problema mais complicado e instigante.
Considerando o mesmo número de fontes e sensores, o problema ICA pode ser proposto
da seguinte forma: deseja-se encontrar uma estimativa, Â n × n , para a matriz de misturas A
e, conseqüentemente, encontrar ŝ , usando a matriz inversa da estimativa da matriz de
misturas, Â -1 .
Entretanto, se o número de sensores for menor que o número de fontes, ter-se-ia um
sistema de equações incompleto e, portanto, haveria perdas na estimava das fontes ou até
mesmo não seria possível a estimativa. Nesse caso, é possível estimar as fontes usando a
pseudo-inversa da estimativa da matriz de misturas. Porém, muitas vezes, são necessárias
técnicas mais sofisticadas de estimativa [12]. Para o caso em que número de sensores é maior
que o número de fontes tem-se um sistema com mais equações do que incógnitas e a solução é
trivial.
O ruído será tratado como sendo uma das fontes no modelo ICA. No entanto, o modelo
ICA também pode ser representado com um ruído aditivo, como mostra a equação (1.3).
x = A ⋅s + v

(1.3)

em que v é o ruído aditivo. Porém, nesse caso, o problema se torna mais complicado e esse
modelo também não será tratado no presente trabalho.
Veja, por exemplo, a Figura 1.1, que representa o problema do Cocktail Party usando
três fontes e três sensores, gerando três misturas.
No seguinte exemplo ilustrativo, considere as falas do filme Harry Potter and the
Sorcerer’s Stone. Todas as falas são truncadas, com duração de quatro segundos [128]:
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•

s1 - “There will be no foolish wand waving or silly incantations” - [Professor
Severus Snape]

•

s 2 - “Clearly fame isn't”- [Professor Severus Snape]

•

s3 - “I think we had a bad influence on her.” - [Ron Weasley]

Figura 1.1 Esquema do Problema Cocktail Party.

Observe na Figura 1.2 os três sinais das falas s1 , s 2 e s3 respectivamente. Na Figura 1.3
estão representadas as misturas obtidas a partir das fontes da Figura 1.2, usando a matriz de
misturas, gerada aleatoriamente no Matlab, na equação (1.4).
 1.40 0.63 -0.91
 1.68 −0.19 −1 


 -0.15 0.06 1.12 

(1.4)

Os sinais estimados das fontes representados na Figura 1.4 foram obtidos a partir dos
sinais misturados da Figura 1.3, e da estimativa da matriz inversa de misturas, Â -1 . O
algoritmo usado na estimativa foi o FastICA, que será detalhado nas seções 3.3.1 e 3.4.1.
É possível observar que os sinais estimados podem estar permutados em relação à
ordem dos sinais originais, Além disso, a sua energia também poderá ser diferente; porém o
sinal audível será muito próximo do original.
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Dessa forma, o problema da ICA propõe determinar Â , a menos de um fator de escala e
de permutação que satisfaça o modelo da equação (1.2). Então, a partir de sua inversa,
determinar as fontes, assumindo que exista a inversa, como mostra a equação (1.5).

sˆ = A −1x

(1.5)
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Figura 1.2: Sinais originais das falas (fontes) do filme Harry Potter.
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Figura 1.3: Sinais das misturas das falas do filme Harry Potter.

Na prática, Â −1 é estimada diretamente e, no presente trabalho, a estimativa da matriz
de mistura será denominada simplesmente por

W . Para simplificar os cálculos,

consideraremos que todas as variáveis têm média nula e variância unitária, exceto quando
especificado. Além disso, deve-se notar que W , ou sua inversa, geralmente não pode ser
obtida diretamente em função do conjunto de dados, devendo ser calculada a partir de
métodos baseados em função custo, que também é conhecida por função contraste ou
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objetivo. Dessa forma, W pode ser obtida a partir da maximização ou minimização dessa
função custo. A Figura 1.5 mostra um diagrama esquemático do problema de separação cega
de fontes. Cabe salientar que a matriz de separação é obtida diretamente não havendo
necessidade de a matriz de mistura ser quadrada. Será considerado somente o caso em que o
número de sensores é igual ou superior ao número de fontes.
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Figura 1.4: Sinais estimados das falas do filme Harry Potter.

Fontes
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Sensores
(A)
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x

Separação
(ICA)

Fontes
Estimadas
y = sˆ

(W)

Figura 1.5: Diagrama esquemático do problema de separação cega de fontes

Recentemente, foram realizaram comparações entre alguns algoritmos ICA e BSS. Por
exemplo, [73] compara oito métodos de separação de fontes aplicados na separação de sinais
de rádio-comunicação. Em [75], é feita uma comparação entre 5 métodos para ICA usando
três conjuntos de dados distintos, com objetivo de avaliar tanto a separação de fontes, quanto
de encontrar projeções de interesse para propósito de visualização.
Vincent et al [76] apresentam uma discussão a respeito da análise de desempenho de
algoritmos de separação de sinais de áudio. No presente trabalho, é feita a comparação de três
algoritmos de separação cega de fontes, aplicados à separação de sinais de áudio.
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1.2 Objetivos
O principal objetivo desse trabalho é fazer uma comparação de diversos métodos ICA
para misturas instantâneas e aplicá-los à separação cega de sinais de áudio, considerando
todos os aspectos importantes da análise estatística, intrínseca aos métodos existentes.
Sabe-se que existem duas situações bem distintas no problema da separação de fontes, a
de misturas instantâneas e a de misturas convolutivas (do “mundo real”). Alguns artigos que
tratam da aplicação da ICA em misturas instantâneas sugerem aplicar os algoritmos em sinais
de áudio. Para isso o presente trabalho deseja comparar e analisar alguns desses algoritmos
aplicados à separação de sinais de áudio em ambos os casos.
Serão estudadas as aplicações de alguns dos principais algoritmos (descritos nos
capítulos 3 e 4), na separação de misturas instantâneas e o comportamento desses algoritmos
na separação de sinais convolutivos, obtidos sob certas condições controladas em laboratório.
Também será avaliado o método ICA baseado na maximização da curtose, o qual faz
uso de estatística de ordem superior, e o método ICA baseado na negentropia, que é derivado
do conceito de informação mútua. O método da Busca de Projeção, o qual é baseado na
maximização de um índice de interesse, é proposto para separação de múltiplas fontes. Nesse
caso, o índice de interesse pode ser, por exemplo, a curtose ou a negentropia. Outro método a
ser avaliado é um método baseado na estimativa da distribuição da fonte com o auxilio das
famílias de curvas de Pearson.
O presente trabalho visa a apresentar análises experimentais para prover comparações
entre os métodos, além de propiciar a verificação da aplicabilidade de cada método em casos
particulares e suas limitações, bem como de avaliar o potencial de aplicação da análise em
componentes independentes em situações práticas.

1.3 Metodologia
Os modelos apresentados no trabalho são validados por meio de experimentos práticos
com o auxílio do software Matlab da MathWorks, usando diversos sinais de áudio ou
sintéticos. Os experimentos estão divididos em duas etapas, detalhadas a seguir.
A primeira etapa é realizada por meio de sinais gravados separadamente como, por
exemplo, trechos musicais, trechos de sinais de fala, sinais aleatórios ou gerados por alguma
função para forçar situações particulares ou extremas. Esses sinais são misturados, aplicando-
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se uma matriz de mistura gerada aleatoriamente, visando identificar a influência de diversos
fatores no desempenho dos algoritmos ICA como, por exemplo, a distribuição das fontes.
Na segunda etapa, realizada por meio de simulações práticas, são obtidos os sinais já
misturados de sensores (microfones) em uma simulação do problema Cocktail Party,
realizado no Laboratório de Processamento de Sinais e Acústica Prof. Normonds Alens do
LPS, na EPUSP, permitindo, dessa forma, que seja avaliado o comportamento dos algoritmos
em situações reais, com misturas feitas por sensores reais distintos.
Foi possível realizar a comparação entre os sinais estimados e os sinais originais,
permitindo avaliar a qualidade da separação, quando as fontes originais estavam disponíveis.
Por exemplo, a relação Sinal-Interferência (SIR), apresentada na Seção 5.1, pode ser usada
para fazer essa comparação. Foram usados gráficos e índices, sempre que possível e
necessário, com objetivo de elucidar os experimentos para melhor visualização e análise dos
resultados. Todos os modelos apresentados no presente trabalho estão tratados no campo dos
números reais e sem a adição de ruídos, com exceção dos problemas na qual o ruído também
seja considerado uma fonte. Somente os casos cujo número de sensores é igual ou superior ao
número de fontes são estudados.
As dimensões reais da sala acústica (isolada) em metros são 2,60x2,95x2,95 (PxLxA).
Além disso, a atenuação média da sala é 30dB e o tempo de reverberação (RT60) está
próximo a 0,6s. Os equipamentos usados no laboratório foram: par de caixas Roland DS 5,
interface de captura de áudio de 24 bits (firewire) FA101-Edirol (Freqüência de amostragem
usada: 44.1 kHz), microfone dinâmico AKG D880 M, microfone tipo condensador M-Audio
Nova, microfone dinâmico Shure SM58 e software para gravação Cakewalk SONAR.

1.4 Estrutura do trabalho
O presente capítulo visa a apresentar uma breve introdução ao assunto, bem como a
motivação para realização desse estudo. Além disso, são apresentados o escopo e a
metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa.
O Capítulo 2 traz uma breve introdução teórica ao tema de separação cega de sinais,
tratando de aspectos importantes para sua análise como independência estatística e
normalidade. É apresentada também uma seção sobre momentos, pois muitos algoritmos ICA
são baseados em estatísticas de ordem superior. A priori, como nenhuma informação sobre a
distribuição das fontes é conhecida, estimativas de momentos e cumulantes podem ser uma
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das formas de caracterizarmos, de forma amostral, a sua distribuição. Dessa forma, as seções
do Capítulo 2, com as quais o leitor já esteja familiarizado, podem ser dispensadas.
Primeiramente, no Capítulo 3, é apresentada uma técnica de pré-processamento de
sinais, muito utilizada em métodos de separação de fontes. Então, é apresentado o algoritmo
de Hérault-Jutten, que é um dos precursores da ICA; em seguida são apresentados os métodos
ICA, baseados na curtose e na negentropia, bem como seus respectivos algoritmos baseado
em iterações de ponto fixo, FastICA, o último algoritmo apresentado nesse capítulo,
PearsonICA, baseia-se na estimativa da distribuição das fontes, com base nas curvas de
Pearson. No Capítulo 4 é proposto o algoritmo PP (Projection Pursuit) para separação de
múltiplas fontes, baseado na técnica de busca de projeção (Projection Pursuit) e sua relação
com a ICA.
Os experimentos que demonstram e validam as previsões teóricas são apresentados no
Capítulo 5.
Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e as sugestões de trabalho
futuro com base nos resultados da pesquisa.
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2 Conceitos para separação cega de sinais
Este capítulo é dedicado a uma revisão de alguns dos conceitos mais importantes para
compreensão da análise em componentes independentes. Portanto, caso o leitor já esteja
familiarizado com os conceitos presentes nas seções seguintes, poderá dispensá-los sem
prejuízo para o entendimento dos algoritmos apresentados no capítulo 3.
Na Seção 2.1 é apresentada uma introdução à separação de sinais, na qual são expostos
alguns dos conceitos mais importantes dentro desse contexto. A Seção 2.2 introduz os
conceitos básicos de momentos e cumulantes, pois muitos algoritmos ICA são baseados em
estatísticas de ordem superior.
Em seguida é introduzido o conceito de independência estatística e gaussianidade
(normalidade), nas Seções 2.3 e 2.4 respectivamente, que são condições necessárias e
suficientes para resolver o problema da separação cega de sinais.
Por fim, na Seção 2.5 é apresentado o comportamento de fontes gaussianas no modelo
ICA, deixando clara a razão das fontes não poderem ser gaussianas.

2.1 Introdução à separação de sinais
A separação cega de sinais, ou BSS, consiste basicamente em recuperar sinais ocultos,
ou simplesmente fontes da observação de alguns sinais misturados. Tipicamente, são obtidos
de um conjunto de sensores, nos quais, cada um representa uma combinação diferente das
fontes. ICA é um método específico aplicado em BSS, e nesse estudo serão consideradas
várias técnicas ICA aplicadas à BSS, nas quais serão considerados seus aspectos estatísticos.
Quando dois sinais são misturados podem-se considerar alguns aspectos, os quais podem
ser usados nos algoritmos para auxiliar na separação das fontes. Pode-se considerar como os
mais importantes, independência e gaussianidade (normalidade). Também existem algoritmos
que são baseados na complexidade de Kolmogorov do sinal [13, 15]. A complexidade de
Kolmogorov é uma teoria da informação e da aleatoriedade, que trata da quantidade de
informação de objetos individuais; refere-se a um conceito pontual de aleatoriedade, ao invés de
uma aleatoriedade média como o faz a teoria das probabilidades [137].
Esses aspectos são suficientes para estabelecermos os princípios básicos para
recuperação de fontes, a partir de um conjunto de misturas. Em cada aplicação, a linha de
raciocínio será a mesma, ou seja, os sinais extraídos das misturas são mais independentes,
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estatisticamente, que suas respectivas fontes e são mais distantes da gaussiana que suas
misturas (teorema central do limite). Além disso, a complexidade de Kolmogorov de uma
mistura sempre será maior que a complexidade de seus sinais constituintes. Dessa maneira,
esses aspectos podem ser usados para estimarmos os sinais das fontes [13].
De fato, somente assumindo a condição de independência das fontes, o problema é bem
definido e o modelo representado na equação (1.2) pode ser estimado se, e somente se, existir
no máximo uma fonte gaussiana, como é demonstrado em [1]. Na Seção 2.5 é ilustrado por
que não é possível separar mais de uma fonte gaussiana.
Muitos algoritmos são baseados em estatísticas de ordem superior, que podem ser
usadas para caracterizar a distribuição estatística das fontes e, de certa forma, podem ser
usadas para verificar a gaussianidade das fontes. Na Seção 2.2 são apresentados os conceitos
de momentos e cumulantes, que são comumente utilizados na caracterização da distribuição.
A condição de independência é mais restritiva que a condição de correlação. Uma forma
de verificar a dependência de variáveis aleatórias é a informação mútua, a qual será
apresentada na Seção 2.3.1.

2.2 Momentos e cumulantes
Como nenhuma informação é conhecida acerca das distribuições das fontes ou da matriz
de mistura, é possível usar estatísticas baseadas em momentos para caracterizar as
distribuições dos sinais estimados. Nesta seção estão apresentados alguns conceitos sobre
momentos, que são muito importantes em ICA.
A função densidade de probabilidade (fdp - pdf – probability density function) de uma
variável aleatória pode ser caracterizada em termos de seus momentos. O k-ésimo momento
da variável aleatória x com fdp f x ( x) é definido por:
∞

µk' = E{x k } = ∫ f x ( x) x k dx
−∞

(2.1)

Vale salientar que existem distribuições com todos os seus momentos possuindo valor
infinito e, além disso, há o inconveniente de, mesmo conhecendo os momentos, não ser
possível caracterizar a fdp unicamente. Porém, felizmente na prática, para a maioria das
distribuições, todos os momentos possuem valor finito e o conhecimento deles é equivalente a
conhecer a fdp, conforme Hyvärinen et al [12] apud Nandi [29].
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Os momentos mais importantes são os de primeira ao de quarta ordem. O primeiro
momento, µ1' , é também denominado de média e aqui será representado por x . Pode-se
também definir o conceito de momento central como sendo:
∞

µk = E{( x − x ) k } = ∫ f x ( x)( x − x ) k dx
−∞

(2.2)

Mostra-se também que [27]
k

k 

r =0

 

µk = ∑   ( − x )
r

k −r

µr'

(2.3)

O segundo momento central é também denominado de variância e sua raiz quadrada é o
desvio padrão, chamado de σ , ou seja, µ 2 = σ 2 . É fácil provar que E{x 2 } = σ 2 + x 2 .
O momento central de terceira ordem, definido na equação (2.4), também é conhecido
como skewness e pode ser usado como uma medida de assimetria.
∞

µ3 = E{( x − x )3 } = ∫ f x ( x)( x − x )3 dx
−∞

(2.4)

Logo, o momento de quarta ordem e o momento central de quarta ordem são E{x 4 } e
E{( x − x ) 4 } , respectivamente. No entanto, a estatística de quarta ordem, denominada curtose,
é utilizada em substituição ao momento central de quarta ordem, devido à facilidade
proporcionada nos cálculos. A seguir, será apresentado o conceito de cumulantes, no qual a
curtose é baseada. A Seção 2.4.1 é dedicada à curtose e suas propriedades; importantes na
análise em componentes principais.
Analogamente, para um vetor aleatório x de dimensão n, tem-se:
∞

µk' = E{ x k } = ∫ f x ( x ) x k dx
−∞

(2.5)

Para k = 1 o vetor média mx = µ1' , na qual cada elemento será dado por (2.6), e f xi ( xi )
é a densidade marginal do i-ésimo elemento xi do vetor x .
mxi = E{xi } = ∫

∞

−∞

f xi ( xi ) xi dxi

(2.6)

Freqüentemente, a função densidade de probabilidade é desconhecida. Como afirmamos
anteriormente, podemos usar os momentos para caracterizar a distribuição. Nesse caso,
devemos fazer uma estimativa dos valores esperados dadas as amostras, que são as únicas
informações disponíveis, denominada de momento amostral. Seja, então, o conjunto de N
amostras ( x1 ,
dada por:

, xN ) de uma variável aleatória x. A estimativa do valor esperado de x será
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µˆ k' =

1
N

N

∑x
j =1

k
j

(2.7)

Similarmente,

µˆ k =

1
N

N

∑(x
j =1

j

-x)

k

(2.8)

Outro conjunto muito importante de momentos são as correlações entre os pares de
elementos do vetor x , dado pelo momento de segunda ordem definido em (2.9).
rij = E{xi x j } = ∫

∞

∫

∞

−∞ −∞

f xi , x j ( xi , x j ) xi x j dx j dxi

(2.9)

Convém notar ser possível expressar as correlações na forma matricial, que é dada pela
matriz de autocorrelação definida na equação (2.10). A matriz de autocorrelação possui várias
propriedades importantes: simétrica e positiva semi-definida.
R xx = E{ xx T }

(2.10)

O momento central correspondente à matriz de autocorrelação é chamado de
autocovariância e é definido pela matriz de autocovariância, como na equação (2.11).
C xx = E{( x − mx )( x − mx )T }

(2.11)

É fácil verificar que
R xx = C xx + mx mTx

(2.12)

Observe que, se o vetor média mx = 0 , for nulo, as matrizes de autocorrelação e
autocovariância serão as mesmas. Para tornar o vetor média nulo, basta subtraí-lo do vetor de
dados original. Como será visto mais adiante, essa é uma prática conveniente nos passos de
pré-processamento.
Agora, estendendo ao caso de dois vetores aleatórios x e y , em termos de sua
densidade conjunta, obtém-se a equação (2.13).

µ'xy = E{ xy} = ∫

∞

∫

∞

−∞ −∞

x yf xy ( x , y ) dxdy

(2.13)

em que f xy ( x , y ) é a densidade conjunta x e y . As integrais são calculadas sobre todos os
elementos de x e y .
Esses resultados podem ser facilmente estendidos para o caso de r variáveis aleatórias.
Os valores esperados conjuntos de duas variáveis mais usados são: a matriz de
correlação cruzada de x e y e a matriz de covariância cruzada de x e y .
R xy = E{ xyT }

(2.14)
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C xy = E{( x − mx ) ( y − m y ) }
T

(2.15)

Nesse caso, convém notar também que as dimensões dos vetores x e y podem ser
diferentes. Então, as matrizes de correlação cruzada e covariância cruzada não são
necessariamente quadradas, e não são simétricas, em geral.
Se forem conhecidos somente os pares de amostras ( x1 , y1 ),

, ( xN , y N ) dos vetores

aleatórios x e y , em vez da sua densidade conjunta de probabilidade f xy ( x, y ) , pode-se
estimar a correlação de x e y pela equação (2.16).
R̂ xy =

1
N

N

∑x
j =1

j

yTj

(2.16)

Similarmente,
Ĉ xy =

1
N

N

∑( x
j =1

− mx )( y j − m y )

T

j

(2.17)

Ou utilizando as médias amostrais
ˆ =
C
xy

T
1 N
x j − mˆ x )( y j − mˆ y )
(
∑
N − 1 j =1

(2.18)

Facilmente, obtêm-se as expressões de R̂ xx e Ĉ xx .
Dessa forma, os momentos amostrais constituem um conjunto de constantes descritivas
de uma distribuição, muito útil na determinação de suas propriedades e, em certas
circunstâncias, para especificá-la. No entanto, esse não é o único e nem o melhor conjunto de
constantes para esse propósito. Outro conjunto de constantes baseadas em cumulantes possui
propriedades que são muito úteis do ponto de vista teórico.
Seja x uma variável aleatória real contínua de média nula e fdp f x ( x) . Define-se a
primeira função característica de x , ϕ (ω ) , como sendo a transformação de Fourier da fdp
f x ( x) [22].

ϕ (ω ) = E{e jω x } =

∞

∫e

jω x

f x ( x)dx

(2.19)

−∞

Na qual j = −1 e ω é a variável transformada correspondente a x. Substituindo jω
por s , obtém-se:
∞

Φ( s) =

∫e

−∞

sx

f x ( x)dx

(2.20)
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A expansão de Φ( s ) em série de Taylor resulta em:
∞

µk' s k

k =0

k!

Φ( s) = ∑

(2.21)

Os cumulantes κ1 , κ 2 , ..., κ r são definidos, formalmente, pela identidade em s dada
pela equação (2.22) [27].
∑ k =1
∞

e

κk sk
k!

= ∑ k =0
∞

µk' s k

(2.22)

k!

Deve-se notar que não existe κ 0 . Das equações (2.22) e (2.21) pode-se escrever a equação
(2.23).
∑ k =1
∞

e

κk sk
k!

= Φ( s)

(2.23)

Desse modo, enquanto o k-ésimo momento µk' é o coeficiente de
ésimo cumulante κ k é o coeficiente de

sk
em Φ( s ) , o kk!

sk
em ln ( Φ ( s ) ) , se existir a expansão em série de
k!

Taylor. A função Ψ ( s ) = ln ( Φ ( s ) ) é denominada de função característica de segunda ordem
de x ou função geradora de cumulantes de x [27].
O k-ésimo cumulante pode ser obtido pela derivada da função característica de segunda
ordem de x tomada na origem, conforme representado na equação (2.24)
d k Ψ ( s)
κk =
ds k s =0

(2.24)

Assim, após considerável esforço, podem-se obter as relações entre momentos e
cumulantes, representadas pelas equações (2.25). O cumulante de quarta ordem é também
conhecido como curtose [27].

κ1 = µ1'
κ 2 = µ2' − ( µ1' )

2

κ 3 = µ3' − 3µ2' µ1' + 2 ( µ1' )

(2.25)

3

κ 4 = µ4' − 3 ( µ2' ) − 4 µ3' µ1' + 12µ2' ( µ1' ) − 6 ( µ1' )
2

2

4

Para média nula, as equações (2.25) resultam respectivamente nas seguintes equações
(2.26):
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κ1 = 0
κ 2 = µ2
κ 3 = µ3

(2.26)

κ 4 = µ4 − 3 ( µ2 )

2

2.3 Independência Estatística e Correlação
Duas variáveis aleatórias x e y têm fdp’s f x ( x) e f y ( y ) , respectivamente, as quais são
também denominadas fdp’s marginais da fdp conjunta f xy ( x, y ) . Elas são independentes se, e
somente se, a identidade (2.27) for satisfeita para todos os valores de x e y.
f xy ( x, y ) = f x ( x) ⋅ f y ( y )

(2.27)

Se duas variáveis são independentes, é possível obter a sua distribuição conjunta
simplesmente pela multiplicação de suas fdp’s marginais, como sugere a equação (2.27). Essa
condição implica que a informação contida em uma variável não fornece nenhuma
informação sobre a outra variável. Pode-se facilmente expandir esse resultado para n variáveis
aleatórias. Consulte [22] para mais referências.
Se duas variáveis x e y forem independentes é fácil provar que isso implica em:
E{x k y r } = E{x k }E{ y r }

(2.28)

O momento cruzado de segunda ordem da fdp conjunta de x e y, E{ xyT } é também
conhecido como correlação cruzada de x e y. Note que se as variáveis não são
correlacionadas,
C xy = E

então

é

suficiente

{( x − m ) ( y − m ) } = 0 .
T

x

y

Em

que

R xy = E{ xyT } = E{ x}E{ yT } ,

contrapartida,

para

que

as

ou

variáveis

seja,
sejam

independentes, é necessário a equação (2.28) ser satisfeita para quaisquer valores positivos de
k e r. Portanto, a independência é uma propriedade muito mais restritiva que a correlação. Por
exemplo, se duas variáveis são independentes, elas serão, necessariamente, não
correlacionadas; porém se duas variáveis são não correlacionadas, nada se pode afirmar
quanto sua independência.

2.3.1 Entropia e Informação mútua
Informação mútua é uma medida da informação que um membro de um conjunto de
variáveis aleatórias contém em relação às outras variáveis do conjunto, ou seja, fornece uma
indicação da dependência entre as variáveis. Com isso, observa-se que tal medida de
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informação é uma importante candidata à função custo para o problema de otimização do
modelo ICA. Pode-se analisar a Informação mútua fazendo uso da definição de entropia de
uma variável aleatória ou interpretá-la como distâncias.
No presente trabalho, apenas uma breve introdução no assunto será abordada, que
ajudará no desenvolvimento do tema e na interpretação dos resultados. Em [12], um capítulo é
dedicado ao assunto e, em [17], é possível obter maiores detalhes, além de outras referências.
Entropia é uma medida da incerteza de uma variável aleatória, ou seja, é a medida da
quantidade de informação que pode ser codificada por uma variável aleatória. Esse é um
conceito básico da teoria da informação, definido pela equação (2.29).
H ( x) = −∑ p( xi ) log 2 p( xi )

(2.29)

i

em que p( xi ) representa a probabilidade de cada valor possível de x, o logaritmo é na base 2
e a entropia é medida em bits. No contexto de comunicações, a entropia foi primeiramente
definida por Shannon em [47]. Para exemplos práticos, veja também [30].
Informação mútua pode ser interpretada tomando a entropia como medida de
comprimento de código, ou seja, comprimento médio das palavras usadas para representar a
informação. A expressão (2.30) representa a informação mútua I M , entre as n variáveis
aleatórias xi , na qual o vetor x contém todos xi .
n

I M ( x1 , x2 ,..., xn ) = ∑ H ( xi ) − H ( x )

(2.30)

i =1

Por exemplo, codificando todas as variáveis juntas, pode-se obter uma redução no
comprimento do código em contraste, se as codificassem separadamente. Porém, se as
variáveis forem independentes, é possível codificar separadamente, sem incremento no
comprimento do código.
Também é possível considerar o conceito de entropia definido acima para variáveis
discretas e estendê-lo a variáveis contínuas, como definido na equação (2.31), chamada de
entropia diferencial.
h( x) = − ∫ f ( x) log f ( x)dx
S

(2.31)

em que S é o suporte de x, cujas fdp’s f ( x) > 0 . Porém, apesar de também estar relacionada
com o comprimento do código e ser semelhante ao caso discreto em muitos aspectos, há
diferenças importantes entre as duas e deve-se ter cautela ao aplicar essa definição [17].
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De forma alternativa, pode-se usar a função conhecida como divergência de KullbackLeibler ou entropia relativa para interpretar a informação mútua. Essa função pode ser
considerada como uma distância entre duas densidades de probabilidades, apesar de não ser
uma distância real, pois não é simétrica e, dessa forma, não satisfaz a desigualdade triangular.
Entretanto, é fácil verificar que ela nunca será negativa e será nula se, e somente se, as
distribuições forem iguais [17]. Sejam duas fdp’s px e p y , então se define a divergência de
Kullback-Leibler pela equação (2.32).

δ ( px , p y ) = ∫ px (u ) log

px (u )
du
p y (u )

(2.32)

Para aplicar a divergência de Kullback-Leibler, considere que, se as variáveis aleatórias
x = [ x1

xn ] forem independentes, é possível fatorar sua fdp conjunta de acordo com

x2

a definição de independência. Dessa forma, pode-se medir o grau de dependência de xi como
sendo a divergência de Kullback-Leibler entre a fdp real p x (u ) e a fdp fatorada p y , dada pela
equação (2.33)
n

p y (u ) = ∏ pxi (ui )

(2.33)

i =1

em que pxi são as fdp’s marginais de xi . Assim, a partir de (2.32) e (2.33) obtém-se (2.34)
para a determinação da informação mútua, ou seja, dependência da variável x.

δ ( p x ) = ∫ px (u ) log

px (u )
du
∏ pxi (ui )

(2.34)

Sabendo que a divergência de Kullback-Leibler é tal que δ ( px , p y ) ≥ 0 , a partir da
equação (2.34), fica claro que a informação mútua será nula se, e somente se, as variáveis
forem mutuamente independentes, ou seja, p y (u ) = px (u ) . Caso contrário, a divergência de
Kullback-Leibler será estritamente positiva [1].

2.4 Gaussianidade (Normalidade)
Anteriormente foi dito que o problema só pode ser resolvido se, e somente se, as fontes
não forem gaussianas, ou seja, não possuírem distribuição normal. Para explicar esse fato é
possível recorrer ao teorema central do limite.
O teorema central do limite garante que, se for tomado a soma de variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas, a função densidade de probabilidade dessa soma

19

tenderá a uma distribuição gaussiana quando o número de variáveis tende a infinito [22].
Como pode ser observado a seguir.
Seja y a soma de uma seqüência de n variáveis aleatórias identicamente distribuídas e
independentes xi . Considerando a forma normalizada de y, visto que sua média e variância
podem crescer consideravelmente com n → ∞ , pode-se provar que f ( y ) tende a uma
distribuição normal, com média nula e variância unitária, como mostra a equação (2.35).
2

1 − y2
lim f ( y ) =
e
n →∞
2π

(2.35)

De maneira intuitiva é possível dizer que as fontes são mais distantes da gaussiana que
as misturas e, dessa forma, ao localizar máximos locais de uma medida de não-gaussianidade,
estão sendo encontradas as componentes independentes. Em outras palavras, é possível criar
uma sistemática, na qual é realizada a localização das componentes em que é maximizada a
não-gaussianidade.
Para clarificar essa idéia, seja o vetor de misturas x distribuído de acordo com o modelo
ICA da equação (1.2), em que A é a matriz de misturas, x é o vetor de sinais misturados e s é
o vetor das fontes independentes. Para encontrar uma fonte é preciso considerar uma
combinação linear de xi , conforme indicado na equação (2.36).
y = bT x = ∑ bi x i

(2.36)

i

em que b é um vetor a ser determinado. Das equações (1.2) e (2.36) pode-se escrever:
y = bT As

(2.37)

Dessa forma, y é uma combinação linear de si com coeficientes dados por bT A .
Indicando esses coeficientes por w, obtém-se, então, a equação (2.38):
y = bT x = w T s = ∑ wi si

(2.38)

i

Se b fosse uma das linhas de A −1 , essa combinação linear, equação (2.36), seria igual a
uma das componentes independentes. Nesse caso o w correspondente seria de tal forma que
um de seus elementos é 1 e os demais são nulos.
O problema, agora, resume-se a determinar os coeficientes de b, de tal modo que seja
igual a uma das linhas de A −1 . Na prática não é possível determinar b exatamente, pois não há
nenhum conhecimento da matriz A. Mas pode-se determinar um estimador que gera uma boa
aproximação. Veja um exemplo em [12].
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A questão fundamental agora, considerando o teorema central do limite, é que a soma,
mesmo que de apenas duas variáveis aleatórias, é usualmente mais próxima da gaussiana que
as variáveis originais. Da equação (2.38), pode-se ver que é possível variar tanto b quanto w,
pela definição. Assim, variando b e verificando a distribuição de bT x , a componente
independente será encontrada exatamente quando y se tornar o mais distante da gaussiana
possível.
Em vista do exposto, é possível formular a seguinte proposição: y = bT x = w T s é igual a
uma das componentes independentes quando maximizada a não-gaussianidade de bT x . Isso é
equivalente a dizer que, quando maximizada a não-gaussianidade de bT x , w está na mesma
direção de uma das componentes e, portanto, um de seus elementos vale 1 e os demais
elementos são nulos. Logo, a componente correspondente é ortogonal às demais
componentes.
A não-gaussianidade pode ser medida de diversas formas. As seções seguintes tratarão
de duas delas: a curtose e a negentropia.

2.4.1 Curtose
Curtose é uma estatística de quarta ordem que, para o caso de média nula, é definida
pela equação (2.39).
curt ( x) = E{x 4 } − 3E{x 2 }2

(2.39)

A curtose é muito utilizada em diversas áreas de aplicação, devido à sua simplicidade e
propriedades. Além de ser baseada em cumulantes, também compartilha de suas propriedades
[27, 28].
Também é comum o uso de uma versão normalizada da curtose, como definida na
equação (2.40), na qual dividimos a curtose definida em (2.39) pelo quadrado da variância.
C ( x) =

E{x 4 }
−3
E{x 2 }2

(2.40)

A curtose normalizada é nula para distribuições gaussianas e, na prática, é não-nula para
distribuições não gaussianas. Dessa forma, ela pode ser usada como uma medida de
normalidade. O valor da curtose normalizada pode ser tanto positivo como negativo, mas
deve-se ter cautela ao trabalhar com curtoses normalizadas positivas, já que não há limite para
os valores e pode existir curtose infinita. No entanto, para curtose normalizada negativa, o
menor valor possível é -2, quando a variância for unitária. No caso de a curtose normalizada
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ser positiva, a distribuição é comumente chamada de super-gaussiana ou leptocúrtica,
negativa de sub-gaussiana ou platicúrtica e, no caso de curtose normalizada nula, mesocúrtica.
Para dados nos quais a variância é unitária, ou seja, E{x 2 } = 1 , a expressão da curtose
normalizada se resume a equação (2.41).
curt ( x) = C ( x) = E{x 4 } − 3

(2.41)

Sejam duas variáveis aleatórias x1 e x2 estatisticamente independentes e α um escalar
qualquer, assim valem as duas propriedades descritas pelas equações abaixo.
curt ( x1 + x2 ) = curt ( x1 ) + curt ( x2 )

(2.42)

curt (α x) = α 4 curt ( x)

(2.43)

e

Uma limitação na utilização da curtose normalizada como medida de normalidade se
deve ao fato dela ser sensível à outliers, também designados por observações anormais ou
extremas ou aberrantes. Os outliers podem gerar resultados falsos, pois fazem com que o
valor da curtose seja alterado consideravelmente. Um simples outlier pode ter uma grande
influência em métodos estatísticos convencionais, pois estatísticas baseadas em cumulantes
favorecem consideravelmente valores na cauda da distribuição [84]. No entanto, a
simplicidade e facilidade computacional da curtose normalizada a tornam uma medida
atrativa para aplicação em diversos algoritmos.

2.4.2 Negentropia
A negentropia é uma medida quantitativa baseada na entropia diferencial. A entropia
tem como base a quantidade de informação que uma variável aleatória fornece; e quanto mais
aleatória, imprevisível e desestruturada for, maior a entropia. Seja um vetor aleatório x com
fdp f x ( x) entropia diferencial é definida, de acordo com a equação (2.44).
h( x ) = − ∫ f x ( x) log f x ( x)dx

(2.44)

Um resultado muito importante da teoria da informação é que a distribuição mais
imprevisível, menos estruturada, ou seja, com maior entropia, é a distribuição gaussiana em
relação a todas as outras de mesma variância [17]. Portanto, pode-se considerar este advento
para o uso da entropia como uma medida de não-gaussianidade. Para obter uma medida que
seja nula para variáveis gaussianas e sempre não-negativa, usa-se freqüentemente uma versão
normalizada da entropia diferencial, chamada de negentropia, definida a seguir.
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J ( x ) = H ( x gauss ) − H ( x )

(2.45)

em que x gauss é um vetor gaussiano aleatório de mesma matriz de correlação e covariância
que o vetor x.
A vantagem de se utilizar a negentropia como medida de não-gaussianidade consiste no
fato de ela ser bem justificada pela teoria estatística e é, de certa forma, um estimador ótimo
da não-gaussianidade. O maior problema com relação à negentropia é a sua complexidade
computacional, pois exige o conhecimento ou a estimativa (provavelmente não-paramétrica)
da fpd. Entretanto, é possível obter aproximações razoáveis que podem ser aplicadas na
prática [12].
Uma aproximação para entropia pode ser o método da expansão polinomial da
densidade de probabilidade de uma variável aleatória. Pode-se assumir que distribuição da
variável é muito próxima da gaussiana; sendo assim, é possível fazer uma aproximação
semelhante à expansão de Taylor. Geralmente, duas aproximações são usadas para isso: a
expansão de Edgeworth e a expansão de Gram-Charlier [44, 21, 1, 12]. Como a determinação
da densidade de probabilidade se torna computacionalmente complicada, esses métodos
permitem a aproximação da densidade de probabilidade em função de seus cumulantes,
possibilitando a estimativa da entropia. Dessa forma, como é mostrado em [12], é possível
medir a não gaussianidade de uma variável aleatória normalizada usando a negentropia a
partir da aproximação, descrita pela equação (2.46).
J ( x) ≈

1
1
3 2
2
 E{x } + curt ( x) 
12 
4


(2.46)

Uma abordagem mais detalhada sobre a expansão da densidade de probabilidade pode
ser encontrada em [27, 45].
Fica claro que essa aproximação pode ser precária, pois ela depende da boa
aproximação dos cumulantes, ou seja, estatísticas baseadas em cumulantes são muito
sensíveis a outliers, podendo depender apenas de alguns valores errôneos, além de favorecer,
consideravelmente, valores na cauda da distribuição. Assim sendo, a estimativa da entropia
também se torna sensível a outliers. Hyvärinen em [46] propôs um novo método de
aproximação mais robusta para entropia, baseado em uma aproximação do método da máxima
entropia.
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Antes de prosseguir a discussão, será apresentado brevemente o método da máxima
entropia. Seja a informação disponível em uma densidade f x (i) de uma variável aleatória,
descrita pela forma da equação (2.47).
f x ( x) ≥ 0

∫

S

∫

S

f x ( x) = 1

(2.47)

f x ( x) Fi ( x)dx = ci 1 ≤ i ≤ n

em que Fi ( x) é uma função, em geral, não polinomiais, pois usando funções polinomiais os
mesmo problemas enfrentados pela aproximação baseada em cumulantes permaneceram
presentes.
A questão principal aqui é maximizar a entropia H(x) que satisfaça as restrições
impostas em (2.47). Um resultado muito importante da teoria da informação mostra que as
fdp’s que satisfazem essa condição têm a forma descrita pela equação (2.48). Veja em [17] a
demonstração desse resultado.
f ( x) = Ae∑ i=1
n

ai Fi ( x )

(2.48)

em que A e ai são constantes, de tal forma que f ( x) satisfaz as restrições impostas nas
equações (2.47).
Baseado nesse resultado, Hyvärinen [46] derivou uma aproximação da entropia
semelhante à expansão de Edgeworth e à expansão de Gram-Charlier, obtendo a expressão em
(2.49).
J ( x) ≈

1 n
E{Fi ( x)}2
∑
2 i =1

(2.49)

Embora essa aproximação não seja precisa, a equação (2.49) pode ser usada como uma
medida de não gaussianidade, no sentido de obter o valor mínimo, quando x tiver uma
distribuição gaussiana [12, 46].
A escolha das funções não polinomiais deve ser feita de acordo com os 3 critérios
estabelecidos em [12] e compiladas abaixo:
1. Na prática, a estimativa de E{Fi ( x)} não deve ser estatisticamente difícil; em
particular ela não deve ser muito sensível a outliers.
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2. O método da entropia máxima assume que a função f ( x) , em (2.48), é
integrável. Dessa forma, a função Fi ( x) não deve crescer rapidamente, o que
permitiria a integração de f ( x) .
3. A função Fi ( x) deve considerar aspectos importantes da distribuição de x, os
quais forem relevantes à determinação da entropia.
Em um caso especial, pode-se considerar duas funções: F1 ímpar e F2 par, por
exemplo, F1 ( x) = x 3 e F2 ( x) = x 4 , que gera uma aproximação a partir de uma generalização
da aproximação pelos cumulantes de ordem superior. Porém, se em vez de usar essas funções
polinomiais, fossem utilizadas funções não quadráticas, obter-se-ia a aproximação da equação
(2.50).
J ( x) ≈ k1 ( E{F1 ( x)}) + k2 ( E{F2 ( x)} − E{F2 (v)})
2

2

(2.50)

em que k1 e k2 são constantes positivas e v é uma variável gaussiana de média nula e
variância unitária [12].

2.5 Fontes gaussianas
Intuitivamente pode-se dizer que as distribuições gaussianas são mais simples. Seus
cumulantes de ordem superior são nulos; porém, as informações contidas nesses cumulantes
são essenciais na estimativa do modelo ICA. Desse modo, é fundamentalmente impossível
realizar a estimativa se as fontes tiverem distribuição gaussiana.
O branqueamento, que será visto na Seção 3.1, ajuda a compreender por que sinais de
fontes gaussianas não podem ser estimados pelo modelo ICA. O branqueamento é
fundamentalmente uma transformação, na qual restringe a estimativa ao espaço de matrizes
ortogonais.
Primeiramente, considere a transformação de variáveis aleatórias. Sejam x e y dois
vetores aleatórios de dimensão n, relacionados pelas seguintes transformações.
g ( x) = y
g −1 ( y ) = x

(2.51)

Pode ser demonstrado que a fdp de y é obtida a partir da fdp de x, de acordo com a
equação (2.52).
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f y ( y) =

f x ( x)
f ( g −1 ( y ))
= x
J( x, y )
 ∂g ( x ) 
det 

 ∂x 

(2.52)

em que J( x, y ) é o determinante da matriz Jacobiana da transformação.
Considere duas componentes independentes gaussianas s1 e s 2 , cuja fdp conjunta é
descrita pela equação (2.53).
fs1 ,s2 (s1 ,s 2 ) =

1
e
2π

 s12 + s 22 
 −

2 


=

1
e
2π

 s2
−

 2 



(2.53)

Assumindo, por exemplo, pelo pré-processamento que a matriz de mistura A, na
equação (1.2), é ortonormal. Usando a transformação de fdp e o fato da matriz ortogonal ser
unitária, ou seja, A −1 = AT , logo, a fdp de x será dada por:
1
f x1 ,x 2 (x1 , x 2 ) =
e
2π

 AT x

− 2



2










1  −
det(AT ) =
e
2π

2
x 

2 


(2.54)

Portanto, pode-se concluir que uma matriz ortogonal não altera a fdp das fontes, quando
elas forem gaussianas, pois ela desaparece após a transformação. Em outras palavras, as
distribuições das misturas e das fontes originais são iguais. Isso quer dizer que não há como
fazer inferência alguma sobre as fontes a partir das misturas, visto que a matriz de mistura não
alteraria a sua forma nessa condição. O fato da matriz de mistura ortogonal não poder ser
estimada para variáveis gaussianas está relacionado à propriedade que variáveis aleatórias
gaussianas não-correlacionadas são necessariamente independentes. Assim, fica provado que
fontes gaussianas não podem ser extraídas pelo modelo ICA.
Será visto mais adiante que, se existir somente uma fonte gaussiana, ainda é possível
estimá-la usando o modelo ICA.
Note também, que estão sendo descartadas todas as informações contidas na estrutura
temporal dos sinais e considerando-se que todas as informações relevantes, e suficientes, para
estimativa das fontes estão presentes em suas distribuições. Existe também uma classe de
métodos ICA, que se baseiam na estrutura temporal dos sinais. Nesse caso, a suposição de não
gaussianidade é substituída por alguma suposição relativa à estrutura temporal, por exemplo,
a autocovariância [120, 132], então, não há restrição às fontes serem não-gaussianas.
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3

Métodos para Separação de Fontes

Muitos métodos de separação cega de fontes têm sido propostos; alguns para misturas
instantâneas, ou seja, combinação linear de fontes, e outros para casos de fontes que sofreram
convolução. No presente trabalho, somente os métodos para combinação linear de fontes,
misturas instantâneas, serão tratados. Observa-se que muitos deles possuem vários pontos em
comum, sendo alguns já abordados anteriormente como, por exemplo, independência e
gaussianidade. Outro tópico muito importante, comumente encontrado em vários métodos de
separação, é o pré-processamento.
O pré-processamento pode tornar o problema da estimativa do modelo ICA
consideravelmente simplificado. Portanto, será feita uma breve introdução na Seção 3.1 a
respeito de técnicas de pré-processamento, cujo objetivo principal é facilitar a análise e o
desenvolvimento teórico, além de diminuir a complexidade computacional dos algoritmos.
Na Seção 3.2 será apresentada a primeira aproximação para solução do problema de
separação de fontes, o algoritmo de Hérault-Jutten, na qual as fontes são obtidas a partir de
um sistema de rede neural adaptativa, com objetivo de obter suas saídas independentes.
Embora essa seja uma das soluções pioneiras, não será considerada em detalhes.
Nas Seções 3.3 e 3.4 serão apresentadas as bases dos algoritmos ICA pela curtose e pela
negentropia, respectivamente, bem como a implementação de seus respectivos algoritmos
rápidos baseados em iterações de ponto fixo, FastICA.
Finalmente, na Seção 3.5, é apresentado o algoritmo PearsonICA, baseado nas curvas de
Pearson para a determinação da função custo (contraste).

3.1 Pré-Processamento
A técnica de pré-processamento dos sinais das misturas, introduzida nesta seção, será
muito útil para aplicação nos diversos métodos avaliados no presente trabalho.
Uma técnica muito utilizada no pré-processamento de ICA é o branqueamento
(whitening). De uma forma geral, um sinal é dito branco se a sua densidade espectral de
potência for constante [33]. Em BSS, um vetor aleatório z = ( z1 … zn )T de média nula é dito
branco, se os seus elementos zi não são correlacionados e possuem a mesma variância. Por
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conveniência os vetores, no presente trabalho, serão normalizados para terem variância
unitária. Em termos de matriz de covariância, significa que E{zzT } = I , na qual I é a matriz
identidade. O branqueamento é largamente utilizado em ICA, Busca de Projeção (PP –
Projection Pursuit) e em outras técnicas de análise multivariada [112, 15, 19, 101].
O branqueamento é sempre possível e um método muito utilizado é a PCA, descrita na
Seção 3.1.1, seguida de uma normalização para que os vetores tenham variância unitária. A
PCA pode ser obtida, por exemplo, pela decomposição em valores singulares (SVD –
Singular Value Decomposition) do conjunto de vetores de mistura.
Considere a transformação linear de branqueamento

X = (x1 , x 2 ,

z = Bx . Seja a matriz

, x m ) , n × m o conjunto de vetores de m misturas com n valores, na qual

posto(X) = min(n, m) = m , então, a decomposição de X em valores singulares pode ser
expressa como descrito na equação (3.1).
X = USVT
em que U = (u1 , u 2 ,

(3.1)

, u m ) é uma matriz n × m e V = ( v1 , v 2 ,

v m ) é uma matriz m × m ,

cujas colunas são denominadas vetores singulares à esquerda e vetores singulares à direita,
respectivamente. S é uma matriz diagonal m × m de m valores singulares ordenados, na qual
cada valor singular é igual a σ i , em que σ 1 ≥ σ 2 ≥

≥ σ m ≥ 0 para i = 1, 2… , m . Cada σ i é

um valor singular referente a um vetor singular, ou autovetor, em U e V, sendo os vetores
singulares de U e V ortonormais. Tendo em vista que os vetores em U são combinações das
colunas de vetores em X, de tal forma que todas as colunas em U são mutuamente ortogonais,
é suficiente usar somente a matriz U para os novos sinais de mistura [32, 50].
Note que, por convenção, os vetores singulares obtidos a partir da SVD possuem
módulo unitário [32]. No entanto, precisa-se de vetores com variância unitária. Dessa forma, é
preciso aplicar um fator de escala em cada um dos vetores para normalizá-los.
A partir do exposto, podem-se representar os novos sinais branqueados em função dos
novos sinais misturados em U . Logo, a expressão (3.2) descreve os vetores dos sinais
branqueados z i em função dos vetores ui , em que u i representa os vetores de U e E{ui2 } é a
variância de ui para i = 1
zi =

ui
E{ui2 }

m.

(3.2)
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Como U é uma combinação linear de X, z também será. Tendo que o modelo ICA é
x = As e considerando a transformação linear z = Bx , pode-se escrever o vetor branqueado

em função das fontes pela equação (3.3).
z = Bx = BAs = As

(3.3)

Como z é um vetor branqueado, é fácil verificar que A é ortogonal, em que A = BA ,
veja a Equação (3.6). Cabe observar também que, apesar do branqueamento ou da nãocorrelação estar relacionada com independência, o branqueamento não resolve o problema da
ICA. A não-correlação é mais fraca que a independência e não é uma condição suficiente para
garantir a independência, como visto anteriormente. Conseqüentemente, não é suficiente para
estimar o modelo ICA.
A fim de demonstrar isso, considere a transformação ortogonal C de z.

y = Cz

(3.4)

O vetor z é branco, portanto E{zzT } = I . Devido à ortogonalidade de C, tem-se:
E{yyT } = E{CzzT CT } = CICT = I

(3.5)

Ou seja, y também será um sinal branco e, dessa forma, não é possível dizer se as
componentes independentes são dadas por y ou z, usando somente a propriedade do
branqueamento. Em contrapartida, será mostrado agora que o branqueamento é muito útil no
pré-processamento da ICA. Se a nova matriz de misturas for ortogonal, como se pode
observar na equação (3.6), a busca da matriz de misturas está restrita ao espaço de matrizes
ortogonais.
E{zzT } = AE{ssT }AT = AAT = I

(3.6)

Portanto, em vez de estimar n 2 parâmetros, que são os elementos da matriz original A,
é preciso estimar uma matriz ortogonal A , que contém n(n − 1) / 2 graus de liberdade [16].
Observa-se que, desta forma, o trabalho da estimativa do modelo ICA é reduzido
consideravelmente.
Similarmente, é possível branquear os sinais a partir da decomposição em autovalores
(EVD – Eigenvalue Decomposition) da matriz de covariância das misturas [12].
Para mostrar a relação entre a EVD e a SVD, considere X = USVT a decomposição em
valores singulares de X e a matriz CX = XT X , então:
CX = XT X = VST UT USVT = VS2 VT

(3.7)
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Sendo V unitária e S2 diagonal, logo, VS2 VT é a EVD de CX . Portanto, os autovalores
de CX são iguais ao quadrado dos valores singulares de X, ou seja, σ i = λi , em que σ i são
os valores singulares de X e λi são os autovalores de XT X e as colunas de V são os
autovetores de XT X . Similarmente, verifica-se que as colunas de U são os autovetores de
XXT .
Em geral, a SVD é calculada em vez da EVD, pois do ponto de vista numérico, a SVD é
preferível à EVD [83, 124].

3.1.1 PCA - Análise em Componentes Principais
A análise em componentes principais é largamente utilizada para uma série de
problemas semelhantes, aos quais é aplicada a técnica ICA. A principal diferença entre ICA e
PCA é que, no método ICA, obtêm-se sinais não gaussianos independentes e no método PCA,
obtêm-se simplesmente sinais não correlacionados, gaussianos ou não. Para o caso da PCA,
pode-se observar que, se os sinais são gaussianos, também serão independentes, porém
fisicamente, podem não condizer com sinais provindos de fontes reais como, por exemplo, o
sinal de voz de uma pessoa.
PCA é uma técnica muito utilizada na redução dimensional para compressão, extração
de características e para classificação. No entanto, há aplicações, nas quais ela não é uma
solução ótima como, por exemplo, mostra [42]. A ICA também pode ser usada para redução
dimensional, além de outras técnicas como a análise de fator (FA – Factor analysis) [117119, 43].
Pode-se considerar que PCA é um caso particular da ICA, pois, na PCA, obtêm-se
sinais que não são correlacionados e, na ICA, sinais que são independentes. Ou seja, na PCA,
considera-se apenas estatística até segunda ordem, enquanto na ICA são consideradas
estatísticas de ordem superior (HOS – High-Order Statistics).
Na prática, antes de se aplicar a PCA, os dados são centralizados para que sua média
seja nula. Então, as amostras são linearmente transformadas, de forma que a nova dimensão
seja menor e a redundância devida à correlação seja eliminada. Dessa maneira, pode-se dizer
que houve uma compressão dos dados com perdas.
Semelhante à ICA, a transformação de um conjunto de sinais misturados x = (x1 , x 2 )T
de média nula em um conjunto de sinais y = (y1 , y 2 )T extraídos pode ser representada pela
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matriz WPCA . Portanto, apesar de não haver um modelo para PCA, pode-se derivar a partir de
um, como descrito na equação (3.8).

y = WPCA x

(3.8)

Agora será apresentada a análise matemática para resolver o problema da PCA.
Considere y1 uma combinação linear dos elementos do vetor x , em que os elementos do
vetor w são os pesos e y1 é denominada primeira componente principal de x, se a variância de
y1 for máxima. Como a variância depende tanto da norma, quanto da orientação do vetor w1 ,
e cresce conforme a norma cresce, na prática, é imposta a restrição de que a norma seja
constante, em geral igual a 1.
n

y1 = ∑ wk1x k = w1T x

(3.9)

k =1

O problema de otimização da PCA se resume em encontrar o vetor w1 que maximiza a
função custo da PCA, definida na equação (3.10).
I1 ( w1 ) = E{ y12 } = E{( w1T x ) 2 } = w1T E{ xx T }w1 = w1T C x w1

(3.10)

Sujeito a w1 = 1
em que C x é a matriz de covariância do vetor x de média nula e a norma de w1 é, em geral, a
norma euclidiana. A solução do problema acima é bem conhecida da álgebra linear e é dada
em termos dos autovetores de norma unitária e1 ,… , en da matriz C x . A ordem dos
autovetores é tal que os correspondentes autovalores satisfazem as seguintes desigualdades

λ1 ≥

≥ λn . Dessa forma, a solução da PCA para equação (3.10) será w1 = e1 . Logo, a

primeira componente principal de x será y1 = e1T x . A equação (3.10) pode ser generalizada
para as componentes principais m-ésimas, com 1 ≤ m ≤ n , então a m-ésima componente
principal será y m = wmT x , na qual a norma unitária de wm maximiza a variância de y m , sujeito
a restrição de y m não ser correlacionado com todas as componentes principais encontradas
anteriormente, ou seja, E{y m y k } = 0, k < m .
Tendo em vista o exposto anteriormente, não é difícil mostrar que a k-ésima
componente principal será y k = ekT x [43].
Na PCA é encontrada uma representação dos sinais, de tal forma que eles não sejam
correlacionados e suas variâncias sejam máximas. Portanto, como a variância sozinha não

31

garante que os sinais sejam independentes, a PCA não é suficiente para realizar a separação
de fontes.

3.2 Algoritmo de Hérault Jutten
A primeira aproximação para solução do problema de separação cega de fontes foi
proposta por Hérault e Jutten [2], que, tentando emular o comportamento do sistema nervoso,
propuseram uma arquitetura neural, conforme a representada na Figura 3.1, para o caso 2 × 2
e um algoritmo adaptativo, o qual denominaram de INCA (INdependent Component
Analysis), a fim de encontrar seus parâmetros.

Figura 3.1: Arquitetura de Hérault-Jutten para separação de fontes.

As saídas iniciais são realimentadas no sistema e, então, são recalculadas até que o
sistema entre em equilíbrio. A equação que relaciona a entrada e a saída para o sistema de
separação de fontes apresentado é dada pela equação (3.11), em que C é a matriz dos
coeficientes da rede, de tal forma que diag (C) = 0 .

y = x − Cy

(3.11)

Pode-se reescrever a equação (3.11), como segue:

y = (I + C) −1 x

(3.12)

Dessa forma, a matriz de separação será W = (I + C) −1 , confrontando com o modelo da
ICA, na qual se tem s = A −1x . Logo, se (I + C) = A , então y será igual a s.
A solução proposta consistia em adaptar os coeficientes de realimentação do sistema, de
tal forma que as saídas do sistema se tornassem independentes. Para tanto, Hérault e Jutten
usaram um critério de correlação não linear para independência, conforme a seguinte regra de
aprendizado, representada na equação (3.13), para determinação dos elementos da matriz C.
∆cij = µ f ( yi ) g ( y j )

(3.13)

Na qual µ é a taxa de aprendizado e ambas as funções f (⋅) e g (⋅) são ímpares,
tipicamente f ( y ) = y 3 e g ( y ) = tan −1 ( y ) , embora g ( y ) = y e g ( y ) = sign( y ) também
permitam a separação das fontes. A análise das limitações e da estabilidade do algoritmo
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proposto está delineada em [65, 66]. Embora a estabilidade local seja mostrada em [66], a
convergência global do algoritmo não é garantida.
Dessa forma, se o aprendizado convergir, o lado direito da equação (3.13) deverá ser
nulo na média. Ou seja, isso implica que:
E{ f ( yi ) g ( y j )} = E{ f ( yi )}E{g ( y j )} = 0 , para i ≠ j

(3.14)

Logo, com isso, espera-se conseguir a independência das fontes.
Embora esse seja um dos métodos pioneiros, na prática existem várias desvantagens.
Por exemplo, se os sinais estiverem mal dimensionados (uma ou mais fontes/sensores podem
estar ruins) ou se a matriz de mistura for mal condicionada, o algoritmo pode falhar ou não
trabalhar de forma eficiente. Também o número de fontes que o algoritmo pode separar é
muito limitado. Cichocki et al [70, 69] desenvolveram um algoritmo baseado no algoritmo de
Hérault-Jutten, porém com algumas vantagens sobre este.

3.3 ICA pela curtose
A ICA é uma importante ferramenta quando há sinais gerados pela combinação de duas
ou mais fontes. Essencialmente, pode-se interpretar como sendo um método que permite
extrair informações úteis de um conjunto de dados e, por isso, atualmente existem várias áreas
de aplicação que fazem uso desse método.
Como visto anteriormente, não há informação alguma a respeito das fontes ou de como
elas foram misturadas; apenas são conhecidos os sinais das misturas que serão utilizados para
realizar a estimativa, aplicando uma função custo para otimizar o processo de estimativa,
baseando-se nas medidas de não gaussianidade e de independência, observadas no capítulo 2.
Como foi introduzido no capítulo 1, o modelo da ICA para estimativa das fontes pode
ser considerado como sendo uma combinação linear de sinais misturados, conforme é
representado na equação (3.15), em que W é a estimativa da matriz de mistura A .

y = WT x

(3.15)

A primeira coisa a ser considerada será como a maximização ou minimização da curtose
permite encontrar as componentes independentes, conforme foi apresentado no capítulo 2.
Para simplificar, considere o modelo para o caso bidimensional da equação x = A ⋅ s , sem
perda da generalidade, assumindo que as componentes s1 e s 2 possuem curtose curt (s1 ) e
curt (s 2 ) , respectivamente, ambas diferentes de zero.
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Dessa forma, deve-se procurar por uma fonte a partir da equação y = bT x .
Considerando a transformação q = AT b , é possível escrever a equação (3.16).
y = bT x = bT As = qT s = ∑ qi si

(3.16)

i

Note que se b for uma das linhas da inversa da matriz de misturas A , a combinação
linear da equação (3.16) será uma das componentes. E nesse caso, implica que, a
correspondente q tenha um elemento não nulo e todos os outros elementos nulos.
A curtose normalizada pode ser usada como uma medida de não gaussianidade, sendo
nula para variáveis gaussianas, positiva super-gaussianas e negativa para sub-gaussianas, veja
Seção 2.4.1. Aplicando as propriedades da curtose ao caso bidimensional tem-se a equação
(3.17).
curt (y) = q14 curt (s1 ) + q24 curt (s 2 )

(3.17)

Note que, por conveniência, as fontes possuem variância unitária devido ao préprocessamento. Portanto, a variância de y deve ser igual a 1. Isso implica na seguinte
restrição:
E{y 2 } = q12 + q22 = 1

(3.18)

Ou seja, geometricamente isso significa que o vetor q está limitado ao círculo unitário
no plano bidimensional. O problema da otimização, desta vez, se resume a encontrar o
máximo no círculo unitário, para a seguinte função:

curt (y) = q14 curt (s1 ) + q24 curt (s 2 )

(3.19)

Dessa forma, a partir da equação (3.19), pode-se verificar que o máximo ocorre no
ponto onde exatamente um dos elementos de q é nulo e o outro é não nulo. Como as
condições de contorno restringem ao círculo unitário, o elemento não nulo deve ser igual a +1
ou -1. Este ponto ocorre exatamente quando y é igual à componente independente ±si . A
prova detalhada desta propriedade pode ser verificada em [12].
Pode-se estender a equação (3.17) para o caso de n fontes. Então, a equação passa ter a
seguinte forma:
n

curt (y) = ∑ qi4 curt (si )

(3.20)

i =1

Observa-se a partir da equação (3.20), que pelo fato de a curtose de variáveis gaussianas
ser nula não é possível realizar a separação de fontes com distribuição gaussiana.
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Já considerando o pré-processamento pelo branqueamento será mostrado o motivo
principal de sua importância. Considere a procura de combinações lineares w T z para o vetor
branqueado z, as quais maximizam a não-gaussianidade. Como q = AT w , logo:
2

q = ( w T A)(AT w ) = w

2

(3.21)

Sendo assim, restringir q à esfera unitária é o mesmo que restringir w à esfera unitária.
Portanto, basta maximizar o valor absoluto da curtose da estimativa da fonte y, ou seja,
maximizar o valor da curtose de w T z , sob a restrição de w = 1 .
Uma forma de resolver o problema de maximização é implementando o método do
gradiente, o qual se inicia com um vetor w e segue movendo-o na direção em que o valor
absoluto da curtose de y = w T z é maximizado. Como o sinal da mistura é branqueado, então
2

E{( w T z ) 2 } = w . Portanto, é possível calcular o gradiente do valor absoluto da curtose de
y = w T z , como segue:
∂ curt ( w T z )
∂w

=

∂ E{( w T z ) 4 } − 3(E{( w T z ) 2 }) 2

= 4E{z ( w T z )3} − 12w w

∂w

=

(3.22)

2

Finalmente, resulta a equação (3.23), em que sign é o sinal algébrico estimado da
curtose.
∂ curt ( w T z )
∂w

2

= 4 sign(curt ( w T z ))[E{z ( w T z )3 } − 3w w ]

(3.23)
2

Como se deve procurar w que esteja dentro da esfera unitária ( w = 1 ), basta dividi-lo
por sua norma. Note que, para sinal branqueado, o segundo termo entre colchetes na equação
2

(3.23) desaparece, pois E{( w T z ) 2 } = w ; assim pode-se omiti-lo. Tendo em vista o exposto,
resulta o seguinte algoritmo:
∆w ∝ sign(curt ( w T z ))E{z ( w T z )3 }
w
w←
w

(3.24)

Olhando atentamente o método descrito acima, nota-se que, após o branqueamento, é
possível interpretar as combinações w T z , como sendo projeções em uma reta. Essa
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observação será muito importante para o Capítulo 4, na qual é realizada a conexão do método
ICA com o método denominado “Projection Pursuit”.
Uma versão adaptativa (on-line) do algoritmo pode ser obtida tomando-se os valores
instantâneos de z (Veja a Tabela 3.1). Portanto, cada observação z pode ser usada uma vez no
algoritmo [12].
Apesar da simplicidade deste algoritmo para separação de fontes em esquemas nãoestacionários, é possível verificar que a convergência pode ser muito demorada, dependendo
da boa escolha do fator de aprendizado.
Delfosse e Lobaton [31] apresentam um método, no qual mostram a convergência do
algoritmo do gradiente no problema da maximização da curtose. Expõem que é possível
extrair uma fonte de cada vez, obtendo o mínimo local da função custo restringindo à esfera
unitária, e aplicando um processo denominado deflation, que consiste num processo de
projeção ortogonal, para extração das demais fontes.
Tabela 3.1: Algoritmo do gradiente usando a curtose.

1) ∆w ∝ sign(curt ( w T z ))z ( w T z )3
2) w ←

w
w

3) Se não convergir, voltar ao passo 1.
Verifica-se que como uma fonte é extraída de cada vez, se houver uma fonte gaussiana,
ainda será possível extrair essa fonte gaussiana, que será o resíduo do algoritmo, após a
extração de todas as outras fontes. É claro que, caso haja mais de uma fonte gaussiana não
será possível separá-las, pois, conforme visto na Seção 2.5, não é possível fazer inferência
alguma acerca das fontes, caso sejam gaussianas.

3.3.1 Algoritmo de ponto fixo usando a curtose
Na seção anterior foi derivado o algoritmo do gradiente para resolver o problema da
ICA pela maximização da curtose. Apesar da vantagem desse método admitir que a entrada z
seja usada uma vez no algoritmo, permitindo uma rápida adaptação em aplicações não
estacionárias, sua convergência é lenta e depende da boa escolha da taxa de aprendizado. O
algoritmo baseado em iterações de ponto fixo, apresentado nesta seção, pode tornar o
processo de aprendizado muito mais rápido.
Um algoritmo eficiente para análise em componentes independentes foi desenvolvido
por Aapo Hyvärinen e Erkki Oja, em 1997. Esse algoritmo está implementado no pacote,
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denominado FastICA, disponível em [52]. Esta seção é baseada no algoritmo publicado em
[14].
Seja z (t ) a seqüência de observações e µ (t ) a seqüência de taxa de aprendizado,
considerando a equação (3.23), pode-se escrever o algoritmo de aprendizado on-line,
conforme descrito pela equação (3.25).
3
2
w (t + 1) = w(t ) ± µ (t )  z (t ) ( w (t )T z (t ) ) − 3 w (t ) w (t ) 



(3.25)

Em que os termos entre colchetes são obtidos a partir do gradiente da curt ( w T z ) ,
tomados pelos seus valores instantâneos invés de seus valores esperados, na qual o segundo
termo é o “termo de esquecimento” para evitar o crescimento ilimitado dos pesos w (t ) .
A regra de aprendizado de w , baseada em iterações de ponto fixo pode ser obtida
tomando-se os valores esperados e igualando a mudança em w , na equação (3.25), a zero.
Conforme descrito na equação (3.26).
2

E{z ( w T z )3 } − 3 w w = 0

(3.26)

O algoritmo baseado em iterações de ponto fixo derivado do gradiente da curtose
consiste em aplicar o algoritmo descrito na Tabela 3.2, na qual o valor esperado é calculado
em blocos (por exemplo, blocos de 1000 pontos). A convergência do algoritmo é demonstrada
ser cúbica, em [14]. Além disso, por ser baseado em iterações de ponto fixo, não há passo de
adaptação nem parâmetros de ajuste, o que torna o algoritmo mais fácil de usar.
Tabela 3.2: Algoritmo FastICA usando curtose.

1) Escolher um vetor inicial w0 de norma igual a 1 e definir k = 1 .
2) wk = E{z ( wkT−1z )3} − 3wk −1 .
3) Dividir wk por sua norma.
4) Se wkT wk −1 não for suficientemente próximo de 1, então definir k = k + 1 e voltar
ao passo 2. Caso contrário, terminar em wk .
Assumindo que o vetor do sinal z é o sinal das misturas (já branqueado), após a
convergência do algoritmo descrito na Tabela 3.2, resulta o vetor wk final, que será uma das
colunas da matriz ortogonal de mistura A . E finalmente, wkT z será a estimativa de uma das
fontes.
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Para fazer a separação de múltiplas fontes, basta aplicar várias vezes o algoritmo acima
até encontrar o número de fontes desejadas. No entanto, para assegurar que será encontrada
uma componente diferente a cada repetição, é necessário adicionar uma projeção de
ortogonalização na repetição.
Tendo que as colunas da matriz de mistura A

são ortogonais, devido ao

branqueamento, e que a sua inversa é AT = W T , definimos A como sendo a matriz, cujas
colunas são as colunas wk , previamente encontradas da matriz A . Dessa forma, garante-se
que o vetor w , encontrado no passo atual, seja ortogonal aos vetores encontrados
anteriormente; portanto, isso permite que se encontre uma fonte diferente, após cada iteração.
Assim, o novo algoritmo com a projeção ortogonal para estimativa de várias fontes pode ser
escrito, conforme apresentado na Tabela 3.3.
Tabela 3.3: Novo passo 3 do algoritmo FastICA para múltiplas fontes.

1) Escolher um vetor inicial w0 de norma igual a 1 e definir k = 1 .
2) wk = E{z ( wkT−1z )3} − 3wk −1 .
3) wk = wk − AAT wk , na qual A é a matriz composta pelos wk encontrados
anteriormente.
4) Dividir wk por sua norma.
5) Se wkT wk −1 não for suficientemente próximo de 1, então definir k = k + 1 e voltar
ao passo 2. Caso contrário, terminar em wk .
Existem outras formas de realizar a ortogonalização dos vetores de peso, como é
possível notar em [14], a qual também apresenta a ortogonalização simétrica, por exemplo.
O presente algoritmo mostra-se superior na maioria das aplicações em relação ao
algoritmo do gradiente, exceto em algumas aplicações em que há necessidade de adaptação
rápida, em condições de um esquema dinâmico, no qual o algoritmo do gradiente pode ser
preferido. A convergência do presente algoritmo é cúbica e pode ser verificada em [12, 14].
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3.4 ICA pela negentropia
Na Seção 2.4.1 foi visto que a curtose não é uma medida robusta com relação à outliers,
ou seja, há a possibilidade de a curtose depender somente de algumas observações na cauda
da distribuição, que podem elevar seu valor. Portanto, uma medida errada ou irrelevante pode
nos levar a uma conclusão equivocada. Também foi apresentada na Seção 2.4.2 a entropia /
negentropia, que pode ser usada como uma medida de gaussianidade mais robusta que a
curtose em relações aos outliers. Além disso, foi feita uma breve introdução aos métodos de
aproximação da entropia como, por exemplo, o uso de cumulantes e o método da máxima
entropia.
A aproximação baseada no método da máxima entropia [46] será usada neste algoritmo
ICA, pois, geralmente, mostra-se mais robusta que as aproximações convencionais. Um caso
simples para essa aproximação é representado na equação (3.27).

J ( yi ) ≈ k[E{F ( yi )} − E{F (v)}]2

(3.27)

Em que F é praticamente qualquer função não quadrática; k é uma constante irrelevante
[48, 46], a qual será assumida k=1; e v é uma variável aleatória gaussiana de média nula e
variância unitária. Essa aproximação da negentropia permite definir uma nova função custo
para o problema da ICA. Para encontrar uma componente independente, na qual yi = w T x ,
deve-se maximizar a função J F , dada pela equação (3.28), em que w é o vetor peso sujeito à
E{( w T x) 2 } = 1 .

J F ( w ) = [E{F ( w T x) − E{F (v )}]2

(3.28)

Como a negentropia é invariante para transformações lineares inversíveis, é óbvio que
encontrar uma transformação inversível W que minimiza a informação mútua será
equivalente a encontrar direções, nas quais a negentropia é maximizada [1]. Da mesma forma
desenvolvida com a curtose, pode-se derivar um algoritmo do gradiente para maximização da
2

negentropia. O sinal é branqueado, portanto E{( w T z ) 2 } = w = 1 . Logo, o algoritmo
representado pelas equações em (3.29) é obtido.

∆w ∝ γ E{zf ( w T z )}
w
w←
w

(3.29)
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Em que γ = E{F ( w T z )} − E{F (v)} , f é a derivada da função F , usada na aproximação
da negentropia e v é uma variável aleatória gaussiana de média nula e variância unitária.
O parâmetro γ , que permite um tipo de auto-adaptação, é facilmente estimado pela
equação (3.30). Corresponde ao sinal algébrico da curtose na Tabela 3.1 e pode ser substituído
pelo seu sinal algébrico, caso haja conhecimento prévio de distribuição das fontes. Note que
ele não altera pontos estacionários do aprendizado, porém seu sinal algébrico afeta a sua
estabilidade. Dessa forma, é possível substituir γ por seu sinal algébrico, sem afetar o
comportamento do aprendizado.

∆γ ∝ ( F ( w T z ) − E{F (v)}) − γ

(3.30)

Algumas funções usadas para F e suas respectivas derivadas estão descritas abaixo.
1
ln(cosh(a ⋅ y)) , f1 = tanh(a ⋅ y)
a

(3.31)

 − y2 
 y2 
,
F2 = − exp 
f
=
y
⋅
exp
 2
− 
 2 
 2 

(3.32)

F1 =

F3 =

y4
, f 3 = y3
4

(3.33)

Em que a é uma constante conveniente no intervalo 1 ≤ a ≤ 2 , em geral a = 1 . As
funções F1 e F2 apresentam melhores resultados que a função F3 , que obtém uma
aproximação baseada na curtose. Em particular, escolhendo uma função F que não cresça
rapidamente, obtém-se um estimador mais robusto.
A Tabela 3.4 sumariza o algoritmo do gradiente estocástico para estimativa de uma
fonte. O algoritmo apresentado considera que o sinal da mistura foi previamente branqueado,
obtendo-se o sinal z .
Tabela 3.4: Algoritmo do gradiente estocástico para maximização da não gaussianidade.

1. Escolher um vetor inicial w de norma unitária e um valor inicial para γ .
2. ∆w ∝ γ E{zf ( w T z )} .
3. Dividir w por sua norma.
4. Se

o

sinal

algébrico

de

∆γ ∝ ( F ( w T z ) − E{F (v)}) − γ .
5. Se não convergir voltar ao passo 2.

γ

não

for

conhecido

previamente:
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3.4.1 Algoritmo rápido de ponto fixo usando negentropia
O algoritmo rápido baseado em iterações de ponto fixo usando negentropia, apresentado
nesta seção, foi primeiramente publicado por Hyvärinen [48]. Esse algoritmo faz parte do
pacote FastICA [52]. Similarmente ao algoritmo baseado na curtose, este é um algoritmo
eficiente que procura direções do vetor peso unitário, w, na qual a projeção w T z maximiza a
não gaussianidade.
A partir da equação (3.29), é possível escrever a equação da iteração de ponto fixo,
como segue, omitindo γ por causa da normalização de w:

w ← E{zf ( w T z )}

(3.34)

Entretanto, essa iteração não possui as mesmas propriedades de convergência do
algoritmo usando a curtose, portanto, precisa ser modificada. Dessa forma, pode-se adicionar

α w em ambos os lados da equação (3.34), sem modificar a iteração de ponto fixo. Logo, é
possível escolher adequadamente um valor para α , no qual o algoritmo convirja rapidamente
como o algoritmo baseado em iterações de ponto fixo usando a curtose.
(1 + α ) w = E{zf ( w T z )} + α w

(3.35)

O coeficiente α pode ser obtido usando uma aproximação do método de Newton.
Embora o método de Newton requeira uma inversão de matriz em cada iteração, será visto a
seguir, que após algumas considerações com relação ao problema de separação cega, essa
inversão será simplificada.
O máximo de J F ( w ) é obtido para certo valor ótimo de E{F ( w T z )} . De acordo com as
condições de Kuhn-Tucker [55, 53, 54], o ótimo de E{F ( w T z )} sujeito a condição
2

E{( w T z ) 2 } = w = 1 é obtido no ponto que satisfaz a equação (3.36).
E{zf ( w T z )} − β w = 0

(3.36)

Em que β é uma constante facilmente calculada, resultando em β = E{woT zf ( woT z )} , na
qual wo é o valor de w no ponto ótimo.
Para resolver essa equação pelo método de Newton, denomine de G o primeiro membro
da equação (3.36). Então, pode-se determinar a matriz Jacobiana de G pela expressão (3.37).

JG ( w ) =

∂G
= E{zzT f '( w T z )} − β I
∂w

(3.37)
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Como os dados estão branqueados, é razoável fazer a seguinte aproximação (Equação
(3.38)), para o primeiro termo da expressão (3.37), a fim de simplificar a inversão da matriz.
E{zzT f '( w T z )} ≈ E{zzT }E{ f '( w T z )} = E{ f '( w T z )}I

(3.38)

Dessa forma, a matriz Jacobiana se torna diagonal e a inversão pode ser obtida
facilmente. Também é possível aproximar β pelo valor atual de w ao invés de wo . Assim, é
obtida a seguinte iteração pela aproximação de Newton:
wk = wk -1 −

[E{zf ( w Tk -1 z )} − β wk -1 ]
[E{ f '( wkT-1z )} − β ]

w
wk -1 = k
wk

(3.39)

Multiplicando ambos os lados da primeira equação em (3.39) por β − E{ f '( w T z )} , são
obtidas as seguintes iterações de ponto fixo para o algoritmo.
wk = E{zf ( wkT-1z )} − E{ f '( wkT-1z )}wk -1
wk −1 =

(3.40)

wk
wk

O nome ponto fixo foi mantido da versão do algoritmo usando curtose, no entanto, do
ponto de vista da derivação do algoritmo, é preferível o método de Newton à iteração de
ponto fixo [48]. O algoritmo FastICA usando a negentropia está resumido na Tabela 3.5.
Como resultado da aproximação feita para o Jacobiano e, consequentemente, para a
matriz Hessiana sob a condição de branqueamento, o algoritmo FastICA se reduz ao
algoritmo do gradiente-descendente convencional com passo fixado; portanto, não requer
passo de adaptação [63].
Tabela 3.5: Algoritmo FastICA usando negentropia.

1) Escolher um vetor inicial w0 de norma igual a 1 e definir k = 1 .
2) wk = E{zf ( wkT-1z )} − E{ f '( wkT-1z )}wk -1 .
3) Dividir wk por sua norma.
4) Se não convergir retorna ao passo 2.
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3.5 PearsonICA - Curvas de Pearson
O algoritmo PearsonICA, abordado nesta seção, foi primeiramente desenvolvido e
publicado em [56], por J. Karvanen et al, e estendido posteriormente em [57], por J. Karvanen
e V. Koivunen. O método consiste em aplicar o sistema de curvas de Pearson para modelar a
distribuição das fontes. Esse método pode ser aplicado para uma série de distribuições, que
também podem ser assimétricas e, inclusive, ter curtose normalizada nula.
O método proposto em [56] combina duas técnicas bem conhecidas: função de contraste
não-linear fixa e aproximação pela máxima verossimilhança. Na aproximação pela máxima
verossimilhança, o sistema de curvas de Pearson é usado para modelar a distribuição das
fontes.
As curvas de Pearson formam um conjunto de famílias de distribuições paramétricas,
proposta por Karl Pearson, no qual cada família pode ser gerada pela solução da equação
diferencial (3.41) para a variável aleatória x com fdp f ( x) , dada pela escolha adequada dos
quatro parâmetros a, b0 , b1 e b2 .
df ( x)
( x − a) f ( x)
=
dx
b0 + b1 x + b2 x 2

(3.41)

Para a aproximação da máxima verossimilhança para ICA, a função escore “score” da
distribuição hipotética da fonte é usada como função custo, na qual pode ser facilmente
resolvida pela equação (3.42) para o sistema de Pearson. Como se pode observar, a
simplicidade da função “score” torna o método bastante atrativo.

ϕ ( x) = −

f '( x)
( x − a)
=−
f ( x)
b0 + b1 x + b2 x 2

(3.42)

Derivando a equação da função escore resulta em:

ϕ '( x) = −

b0 + ab1 + 2axb2 − x 2b2

( b0 + b1 x + b2 x2 )

2

(3.43)

A estimativa dos parâmetros a , b0 , b1 , b2 pode ser obtida pelo método dos momentos,
como mostra [27, 58]. As equações das estimativas em função dos momentos centrais estão
representadas abaixo, em que A = 10µ4 µ2 − 12µ32 − 18µ23 . Além disso, os momentos teóricos
são estimados pelos respectivos momentos amostrais.
a = b1 = −

µ3 ( µ4 + 3µ22 )
A

(3.44)
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b0 = −
b2

µ2 ( 4µ2 µ4 − 3µ32 )

(3.45)

A

( 2µ µ
=−
2

4

− 3µ32 − 6µ23

)

(3.46)

A

A Figura 3.2 apresenta vários tipos de distribuições no plano ( β1 , β 2 ) , em que
3

β1 = µ32 µ 2 e β 2 = µ4 µ22 .

Figura 3.2: Regiões no plano ( β1 , β 2 ) para várias distribuições de Pearson. (De E.S. Pearson, Seminars,
Princeton University, 1960).

No método proposto, as distribuições das fontes são estimadas pelas distribuições
marginais através do ajuste às curvas de Pearson, utilizando o método descrito acima, que é
realizado iterativamente até que o algoritmo convirja.
Qualquer algoritmo ICA que utilize a maximização da verossimilhança de uma função
custo pode ser usado [57], como, por exemplo, o algoritmo do gradiente relativo [11]. A
equação (3.47) representa o algoritmo do gradiente relativo para determinação da matriz W
Wk = Wk −1 + µ (I − ϕ ( y ) yT )Wk −1

(3.47)

Em que µ é a taxa de aprendizado. Ou também, por exemplo, é possível usar o
algoritmo baseado em iterações de ponto fixo [41, 48]. A equação (3.48) representa a iteração
de ponto fixo para o algoritmo na determinação da matriz W

(

)

Wk = Wk −1 + D E{ϕ ( y ) yT } − diag (E{ϕ ( yi ) yi }) Wk −1
Na qual, D = diag (1/E{ϕ ( yi ) yi } − E{ϕ '( yi )}) .

(3.48)
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É bem conhecido que o método do momento, usado na estimativa dos parâmetros da
curva de Pearson, só é eficiente para distribuições próximas da distribuição normal [58].
Portanto, para contornar esse problema, quando a curtose for próxima de uma distribuição
normal, o algoritmo aplica a função custo baseada nas curvas de Pearson. Caso contrário, será
usada uma função custo não linear bem conhecida, que pode ser, por exemplo, tanh(2y).
O algoritmo PearsonICA [56] está sumarizado abaixo.
Tabela 3.6: Algoritmo PearsonICA.

1. Calcular os momentos amostrais µ̂3 e µ̂4 para os dados atuais yk = WK x e
selecionar a função custo: Sistema Pearson ou função não-linear de acordo com
a Equação (3.49).
2. Caso o sistema Pearson seja selecionado estimar os seus parâmetros pelo
método dos momentos.
3. Calcular a função escore ϕ ( yk ) para o sistema Pearson ou para função não
linear
4. Calcular a matriz de separação Wk usando o algoritmo da equação (3.47) ou
(3.48).
5. Se não convergir voltar ao passo 1

(

A Equação (3.49) mostra o intervalo µˆ 32 , µˆ 4

)

para escolha da função custo usado no

algoritmo ICA, baseado nas curvas de Pearson e função não-linear, sendo que o limite para
todas as distribuições é µˆ 4 = µˆ 32 + 1 , e os limites para fonte super-gaussianas e sub-gaussianas,
escolhido através de experiências práticas, são respectivamente µˆ 4 = 2.6 e µˆ 4 = µˆ 32 + 4 [56].
Sistema Pearson: max{2, 6; µˆ 32 + 1} ≤ µˆ 4 ≤ µˆ 32 + 4
 µˆ > µˆ 32 + 4
Tanh:  2 4
 µˆ 3 + 1 < µˆ 4 < 2.6

(3.49)
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4 Busca de projeções (Projection Pursuit)
Na Seção 4.1 será apresentada uma breve introdução à técnica de Busca de Projeções
(Projection Pursuit - PP) e, finalmente, na Seção 4.2 um algoritmo baseado na técnica PP é
proposto para separação de múltiplas fontes, bem como uma análise de sua relação com o
método ICA.

4.1 Introdução à busca de projeções
Busca de projeções (Projection Pursuit), denominada no presente trabalho
simplesmente por PP, constitui uma técnica estatística desenvolvida com o objetivo de obter
uma visão mais estruturada, utilizando uma dimensão menor, a partir dos dados de uma
dimensão maior [18, 19]. A técnica PP foi desenvolvida primeiramente para exploração
(exploratory data analysis), mas há outras aplicações como, por exemplo, em estimativa de
fdp e análise de regressão (Veja [20, 35, 36, 37, 38, 39]). Geralmente a estrutura dos dados
observada na dimensão completa será também observada em uma projeção de dimensão
menor e cada projeção pode fornecer uma nova introspecção.
Os precursores desta técnica são Friedman e Tukey que, em 1974, publicaram um artigo
[18], propondo um algoritmo para análise exploratória de dados. Nesse artigo, propuseram um
algoritmo, cuja idéia básica era associar um índice numérico, em uma ou duas dimensões,
para cada projeção, de forma a caracterizar o montante de informação presente com o
propósito de melhor explorar os dados. Uma vez que não seria prático tentar mapear todas as
possíveis projeções, esse índice então é maximizado em relação aos parâmetros de interesse,
denominado por eles como interestingness, definindo, então, as projeções convenientes. Por
exemplo, PCA pode ser considerada um método de PP na qual o parâmetro de interesse é a
variância total dos dados projetados, ou seja, a PCA procura pela contribuição de cada
componente na variância total dos dados [20, 21].
Sejam X ∈

d

de transformação do

X = AZ

uma projeção de uma variável aleatória Z ∈
p

→

d

p

e A uma matriz d × p

, define-se a projeção linear pela equação (4.1).
(4.1)

Por definição, PP procura por transformações A que maximizam ou minimizam uma
determinada função custo ou índice de projeção I ( f A ( X )) , em que I é a função do índice de
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projeção, discutida a seguir e, f A ( X ) é a fdp de X para uma dada transformação A. Para
simplificar a notação será usado simplesmente I ( X ) .
Deve-se notar que não há apenas interesse no extremo global, mas, sim, nos extremos
locais. Para compreender melhor essa situação considere, por exemplo, a PCA. Na PCA temse uma componente principal a cada máximo local, portanto isso permite analisar a
contribuição de cada componente na variância total e não apenas a componente com maior
contribuição.
Para o caso exploratório unidimensional, ou seja, d = 1 , A reduz-se a um vetor linha

aT . Dessa maneira procura-se o vetor aT , que maximiza/minimiza um determinado índice de
projeção, de tal forma que f a ( X ) seja relativamente bem estruturada (mais distante possível
da gaussiana) [23, 19].
Da mesma maneira que o branqueamento facilita os cálculos no modelo ICA, ele
também é muito útil no método PP, permitindo que seja evitada a determinação das variâncias
em cada projeção e, portanto, diminuindo o esforço computacional.
Sabe-se que as direções de maior interesse são aquelas nas quais a distribuição seja o
distante da gaussian possível [20, 21]. Da teoria da informação, sabe-se que a função
densidade de probabilidade mais imprevisível, e que possui máxima entropia, é a gaussiana
[17]. Uma forma intuitiva para chegar a essa conclusão é através do teorema central do limite:
quanto maior a dimensão, mais próxima da gaussiana é a distribuição; ou seja, menos
interessante. Baseando-se nisto, projeções na direção de distribuições mais distantes da
gaussiana possível são desejáveis.
Para escolha do índice de projeção, devem-se considerar os seguintes requisitos: a
função do índice I deve ser invariante afim; se X e Y forem variáveis aleatórias independentes
com variância finita, então, I ( X + Y ) ≤ max( I ( X ), I (Y )) deve ser satisfeita [20]. Como
exemplo de um índice de projeção, veja a equação (4.2).
I ( X ) = curt ( X )

(4.2)

Diferentes índices de projeção, baseados em varias medidas de interesse, aplicados na
análise de busca de projeções podem ser encontrados em [18, 19, 20, 21].

4.2 Separação de fontes por meio de busca de projeção
Agora será avaliado como o método de busca de projeções está relacionado com o
modelo ICA e um algoritmo para separação de fontes baseado em busca de projeções será
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proposto. Anteriormente foi afirmado que as projeções de maior interesse são aquelas que
estão na direção de distribuições mais distantes da gaussiana possíveis, e isso é exatamente o
que é necessário para estimar o modelo ICA, ou seja, as componentes independentes podem
ser encontradas, procurando várias direções que maximizam a não-gaussianidade, com o
auxílio de uma medida de normalidade como, por exemplo, a curtose.
Seja y = w T z um sinal extraído pelo vetor de peso w, de um conjunto de m misturas
transformadas z. Pode-se observar que rotacionando o vetor w ao redor da origem, a curtose
do sinal extraído será máxima exatamente quando y = s, e o vetor w será ortogonal aos eixos
projetados [12]. Dessa forma, assumindo que, na prática a maioria das fontes são supergaussianas e que o conjunto de misturas foi previamente centralizado e branqueado, é possível
derivar um algoritmo do gradiente ascendente para encontrar o vetor w, que maximiza a
curtose do sinal estimado [23].
A curtose de y e o gradiente de sua curtose estão descritos pelas equações (4.3) e (4.4),
respectivamente.

curt (y ) = curt ( w T z ) = E{( w T z ) 4 } − 3

(4.3)

∂curt ( w T z )
∝ E{z ( w T z )3 }
∂w

(4.4)

Pode-se verificar que o gradiente afeta tanto o comprimento, quanto o ângulo do vetor

w. No entanto, somente o ângulo é importante no algoritmo, pois o seu comprimento altera
somente a amplitude do sinal extraído e não altera a sua forma. Portanto, deve-se restringir o
vetor w à norma unitária. A Tabela 4.1 apresenta o algoritmo de busca de projeção.
Tabela 4.1: Algoritmo de busca de projeção pelo gradiente ascendente.

1. Escolher um vetor inicial w e um valor inicial para o passo de adaptação µ .
2. wn +1 = wn + µ ⋅ E{z ( wnT z )3}
3. wn +1 =

wn +1
wn +1

4. wn = wn +1
5. Se não convergiu voltar ao passo 2.
Considerando apenas os algoritmos ICA convencionais em que uma componente é
encontrada de cada vez pela maximização de um índice de interesse, por exemplo, a nãogaussianidade; pode-se considerá-los como sendo um caso particular do método PP, cujas
projeções obtidas maximizando esse índice são as fontes desejadas que resolvem o modelo ICA.
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De certa forma, considerando o exposto, torna-se possível afirmar que determinados
algoritmos ICA podem ser considerados como um caso particular do método PP. De fato, se
ao aplicar o algoritmo PP maximizando um índice de interesse, o resultado obtido não
respeitar as condições do modelo ICA, o resultado será simplesmente as projeções que
maximizam esse índice.
Para separação de múltiplas fontes é necessário remover cada fonte extraída do conjunto
de misturas restante aplicando uma ortogonalização, por exemplo, GSO (Gram-Schmidt

Orthogonalization) e repetir os passos do algoritmo da Tabela 4.1, para que seja encontrada
uma fonte diferente a cada repetição. Esse processo pode ser repetido até que todas as fontes
sejam extraídas.
A GSO assegura que cada sinal extraído, yi , seja ortogonal a todas as misturas dos
sinais a serem extraídos.
Seja x0 = (x10 ,

, x 0m ) o conjunto original de misturas, na qual o número 0 (zero)

sobrescrito representa o conjunto original de misturas. Ao obtermos o primeiro vetor, w1 , a
primeira fonte extraída pode ser expressa pela Equação (4.5).
y1 = w1T x0

(4.5)

Então, de acordo com a Equação (4.6), é aplicada a GSO para removermos o sinal da
fonte, y1 encontrada, de cada sinal de mistura x i0 , garantindo que seja encontrada uma fonte
diferente na próxima iteração.
x1i = x i0 −

E{y1x i0 }y1
E{y12 }

(4.6)

Resulta então um novo conjunto de misturas x1i num espaço ortogonal à fonte y1
extraída, ou seja, E{x1i y1} = 0 para i = {1,

, m} . Logo, aplicando o algoritmo da Tabela 4.1

ao novo conjunto de misturas x1 será extraída uma nova fonte y 2 . O conjunto de misturas x1
pode ser agora ortogonalizado para a fonte y 2 e esse processo pode ser repetido até que todas
as fontes sejam extraídas.
Portanto, esse procedimento permite a separação de múltiplas fontes, de tal forma que
seja garantida a extração de uma fonte diferente a cada repetição da PP. A vantagem desse
procedimento é que é possível extrair somente as fontes desejadas.
Embora o desenvolvimento matemático envolvido em ICA e PP seja intimamente
relacionado e mais ou menos equivalente no caso básico, é importante enfatizar que existem
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diferenças na aplicação, na teoria e também na origem de ambos os métodos. A ICA foi
originalmente criada para resolver um problema concreto de separação; ao passo que PP foi
originalmente desenvolvido para visualização em análise exploratória. Na ICA, o objetivo é a
estimativa das componentes que sejam estatisticamente independentes, embora também possa
ser usada em algumas situações para redução de dimensão; já o objetivo da PP é a redução
dimensional de um espaço de dimensão elevada para visualização.
Se a estrutura temporal dos sinais e o sistema de mistura forem considerados, a ICA será
muito diferente da PP. Como pode ser notado (veja, por exemplo [23]), se ao aplicar o método
PP descrito nesta seção, o modelo da ICA não for satisfeito, ou seja, não forem obtidas as
componentes independentes estatisticamente, restarão somente como resultado as projeções
dos dados em um novo espaço, nas quais não é garantida a extração das fontes.
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5 Experimentos e análise dos algoritmos
Neste capítulo, primeiramente é abordado o método de medição usado para comparação
entre os algoritmos ICA. O método de medição exposto na Seção 5.1 só pode ser aplicado se
as fontes originais forem conhecidas. Quando as fontes não são conhecidas, deve ser usado
algum método alternativo para avaliação dos algoritmos, a ser considerado diretamente na
seção dos experimentos. Na Seção 5.1, também é introduzida a análise de qualidade da
separação em problemas de separação cega de fontes.
Na Seção 5.2.1, é realizado um experimento simples com o algoritmo FastICA (um dos
mais utilizados atualmente) para apresentar uma visão geral do problema de separação de
sinais de áudio. Nas demais seções serão abordados e analisados diversos experimentos para
avaliação e comparação dos algoritmos FastICA, PP e PearsonICA.
Além dos códigos fonte, todos os sinais, utilizados nos experimentos estão disponíveis
em [128].

5.1 Método de medição
Para avaliar o desempenho dos algoritmos de separação de fontes foi usado, quando
possível, o método desenvolvido em [76], no qual o sinal estimado ŝ(t ) da fonte si (t ) é
decomposto em uma soma de quatro parcelas, como mostra a equação abaixo.
ŝ(t ) = s desejada (t ) + einterf (t ) + eruído (t ) + eartefato (t )

(5.1)

O sinal s desejada (t ) é a porção referente ao sinal da fonte desejada. A degradação einterf (t )
é causada pela interferência de fontes indesejadas, ou seja, representa a presença de resíduos
de outras fontes na fonte sendo estimada. A degradação eruído (t ) é causada pelo ruído, por
exemplo, por fontes não consideradas pelo sistema ou por eco das próprias fontes nas paredes
do ambiente. E, finalmente, eartefato (t ) é a degradação produzida por outros artefatos, que pode
ser induzida pelo algoritmo de separação de fontes como, por exemplo, “ruído” musical. Em
geral, para os experimentos considerados no presente trabalho, eruído será nulo.
Essa metodologia só é aplicável quando estiverem disponíveis as fontes originais; caso
contrário deve-se utilizar outra metodologia. O sistema denominado BSS_Eval foi
desenvolvido em Matlab, é de código aberto e está disponível para transferência (download),
sob a licença GNU em [78]. A partir da decomposição acima são definidas as medidas de
desempenho global, expressas em decibéis nas equações abaixo.
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SDR (source-to-distortion ratio – relação fonte-distorção):

SDR = 10 log10

sdesejada

2

einterf + eruído + eartefato

2

.

(5.2)

SIR (source-to-interferences ratio – relação fonte-interferência):

SIR = 10 log10

2

sdesejada
einterf

2

.

(5.3)

SNR (source-to-noise ratio – relação fonte-ruído):

SNR = 10 log10

sdesejada + einterf
eruído

2

.

2

(5.4)

SAR (source-to-artifacts ratio – relação fonte-artefato):

SAR = 10 log10

sdesejada + einterf + eruído
eartefato

2

2

.

(5.5)

Essas quatro medidas são baseadas na definição usual de SNR com algumas
modificações. A definição de SNR possui o termo sdesejada + eruído no numerador objetivando
torná-la independente de SIR. Similarmente, a medida SAR é independente de SIR e SNR,
pois o numerador possui os termos referentes à interferência e ao ruído.
A avaliação da qualidade de separação de fontes é um problema complexo que depende
da área de aplicação. Em alguns casos, não se está interessado em recuperar o sinal mais
próximo possível do original, mas em preservar alguma característica de interesse. Por
exemplo, quando a recuperação da fonte é usada em um dispositivo de ajuda auditiva, a
reconstrução perfeita da fonte original não é tão importante quanto à inteligibilidade. Em
aplicações de reconhecimento, por exemplo, é mais importante preservar algumas
características acústicas que a inteligibilidade. Além disso, poucos trabalhos têm explorado,
com propósito específico, a qualidade na separação em BSS [135].
Para a avaliação de algoritmos BSS diferentes alternativas têm sido usadas, geralmente
derivadas de outras áreas do processamento de sinais. Esses métodos podem ser classificados
em duas áreas: avaliação subjetiva, na qual é verificada alguma qualidade subjetiva percebida
a partir dos sinais estimados [136], ou diferenças entre as formas das fontes estimadas e as
fontes originais [56, 136]; e avaliação objetiva, na qual alguma quantidade numérica é
associada diretamente à qualidade da separação [76, 131, 135]. Em [135], por exemplo, é
usado teste de reconhecimento de fala, como uma forma de avaliar o desempenho de
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algoritmos BSS em aplicações de reconhecimento automático de fala (ASR – Automatic

Speech Recognition).
No presente trabalho a separação de sinais de áudio não é avaliada para uma aplicação
específica. Nem se deseja explorar o assunto em detalhe, pois definir padrões e avaliar a
qualidade da separação para um objetivo específico não é o foco deste estudo. Porém, deve-se
notar que esse é um tópico importante, e necessário, a ser considerado em aplicações
específicas.
Dessa forma, sempre que possível, foram usados métodos objetivos; através da relação
SIR e do método proposto na Seção 5.2.3, baseado na função coerência. Também foram
realizadas avaliações subjetivas para fornecer subsídios e enriquecer as métricas usadas na
comparação. As avaliações subjetivas usadas são: a comparação visual entre as fontes estimas
e originais; e a inteligibilidade das fontes estimadas comparadas com as originais,
considerando acuidades auditivas normais.

5.2 Experimentos
Uma visão geral é apresentada na Seção 5.2.1 e, na seqüência, são apresentados os
experimentos realizados, que estão divididos em dois grupos: misturas instantâneas e misturas
convolutivas, nas seções 5.2.2 e 5.2.3, respectivamente.
Para simplificar a notação, os sinais das fontes originais serão representados por si , em
que o índice i representa a ordem, na qual a fonte foi usada no experimento, e as fontes
estimadas estão representadas por ŝi referente à fonte original si . Na descrição dos
experimentos a seguir, as fontes são citadas na mesma ordem em que elas foram usadas nas
análises.
Os algoritmos de separação admitem alguns parâmetros adicionais que permitem
ajustes, como por exemplo, o critério de parada na execução, o erro máximo admitido na
estimativa da matriz de misturas e o número máximo de iterações permitidas para
convergência, são exemplos de parâmetros comumente encontrados nos algoritmos. Todos os
experimentos realizados nesta seção foram feitos usando os parâmetros definidos como
padrão nos algoritmos, exceto quando especificado.

5.2.1 Visão geral
Para fornecer uma visão geral do problema de separação de fontes, considere, no
momento, somente o algoritmo FastICA.
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Considere os sinais das falas do filme Harry Potter da Figura 1.2. Misturando-se esses
sinais (Figura 1.3) e aplicando-se a aproximação “deflation” do FastICA, baseada na curtose,
são obtidos os sinais representados na Figura 5.1. As componentes (fontes) foram obtidas
após 6, 7 e 2 iterações respectivamente, demonstrando que o algoritmo conseguiu convergir
rapidamente para a solução do problema. Também é possível verificar que, visualmente, os
sinais estimados são muito semelhantes aos sinais de suas respectivas fontes, exceto pelo fato
de, eventualmente, estarem permutados e de um fator de escala como, já foi mencionado
anteriormente. E de fato o sinal audível resultante da aplicação do algoritmo é muito
semelhante ao sinal original.
Como visto anteriormente, o algoritmo FastICA não requer passo de adaptação e,
portanto, não é necessária a passagem de nenhum outro parâmetro para a separação. Sendo
assim, é suficiente fornecer somente os vetores das misturas para que sejam estimadas as
fontes.
Embora o algoritmo FastICA seja o mais difundido, até pouco tempo a sua velocidade,
bem como suas características ainda não haviam sido bem fundamentadas, nem comparadas
com outros métodos. Têm surgido estudos mais detalhados em aplicações específicas,
verificando que em algumas situações o algoritmo FastICA não apresenta um bom
desempenho [60, 61, 63, 73].
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Figura 5.1: Componentes independentes extraídas aplicando FastICA baseado na curtose.

Tichavský et al. [60] mostram que o algoritmo FastICA pode ter sua convergência
prejudicada, considerando o limite de Cramér-Rao (CRB – Cramér-Rao Bound) e, nesse caso,
propõem uma adaptação ao FastICA, denominado Smart FastICA, na qual é adicionado um
método para escolha da função não-linear usada na estimativa. O CRB é o limite inferior, sob
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certas condições (veja Apêndice A), para a variância do estimador, que, no caso da ICA, é a
estimativa do parâmetro vetor w. Pode-se observar também que se o CRB não existir, por
exemplo, se as fontes tiverem magnitude limitada ou com distribuição com cauda longa, a
variância da estimativa produzida pelo FastICA aproxima-se de zero; caso contrário, com a
escolha adequada da função não linear, ela se aproxima assintoticamente do CRB. Entretanto,
se o CRB for infinito, o algoritmo pode falhar, pois a convergência se torna muito lenta. Uma
variação eficiente do algoritmo FastICA, que satisfaz o CRB é proposta em [61]. Uma
avaliação mais detalhada do exposto não faz parte do escopo deste trabalho.
É sabido que sinais de voz, em geral, podem ser modelados pela distribuição laplaciana
(exponencial bilateral) ou gama, assim satisfazendo algumas condições necessárias para
convergência do algoritmo. Em alguns casos os sinais de voz podem ser modelados por
distribuições gaussianas [139], porém não é apropriado para o caso da BSS. Portanto, pode-se
supor que o algoritmo FastICA, geralmente, apresenta um bom desempenho para estes sinais,
porém não se pode fazer essa suposição para sinais de áudio, de forma geral.
Não há como saber trivialmente se o algoritmo FastICA, ou outros baseados nos
mesmos princípios, satisfazem condições necessárias para garantir uma a convergência.
Portanto, nos experimentos realizados nesta pesquisa, essas condições são assumidas como
satisfeitas para aplicação dos algoritmos, sem realmente serem verificadas.
É visada a influência causada sobre os algoritmos ICA devido a vários fatores como,
por exemplo, a distribuição estatística das fontes, a influência do ambiente, dos sensores e
aproximações usadas com objetivo de buscar melhores alternativas em cada caso.

5.2.2 Misturas instantâneas
Nesta seção estão descritos os principais resultados obtidos nos experimentos realizados
com misturas instantâneas, na qual foi utilizado o Matlab para misturar os sinais. Foram
realizados cinco experimentos, nos quais foi possível avaliar a separação com o uso da relação
SIR, já que em todos os cinco casos, as fontes originais são pré-definidas.
No primeiro experimento (Experimento 1) foram considerados dois sinais de áudio. O
primeiro é a leitura de um trecho de texto de uma revista científica, gravado com um
microfone comum no PC com o formato de 8 kHz, 16 bits, mono; e o segundo é o trecho de
uma música clássica reamostrado para o formato de 8 kHz, 16 bits, mono [128]. Os sinais
foram misturados pela matriz da Equação (5.6), gerada aleatoriamente no Matlab.
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0.95 0.61
M=
.
 0.23 0.49 

(5.6)

Pode-se observar na Figura 5.2 que as fdp’s dos sinais do Experimento 1 são supergaussianas. Os resultados mostraram que todos os algoritmos desempenharam bem o seu
papel na separação dos sinais, conforme esperado.
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Figura 5.2: Histograma das fontes do Experimento 1: Leitura de trecho do texto em uma revista científica
e trecho de uma música clássica.

O valor médio de SIR e o desvio padrão, para 100 repetições, dos três algoritmos
avaliados no Experimento 1 estão representados na Tabela 5.1.
Tabela 5.1: SIR (dB) médio (desvio-padrão) de 100 repetições na separação dos sinais do Experimento 1.

FastICA (Simétrica)

PP

PearsonICA

52 (5)

42 (4)

50 (1)

56 (7)

28 (8)

51 (2)

Pow3

Tanh

Gauss

ŝ1

42 (1)

50 (1)

ŝ2

40 (1)

51 (2)

Verificou-se que a eficiência global do FastICA usando a separação simétrica foi
sutilmente melhor que a separação deflation. Em ambas as aproximações, quando aplicada a
função custo não-linear Gauss e Tanh na maximização, foram obtidos valores de SIR
superiores (Tabela 5.1), significando que a matriz de separação estimada W se aproxima mais
de A −1 . Isso era esperado, pois as funções não lineares são mais robustas na estimativa da
negentropia que funções baseadas em momentos ou cumulantes.
O algoritmo de busca de projeção é baseado no algoritmo do gradiente, portanto, como
esperado, a sua convergência depende da boa escolha do passo de adaptação. Quando o passo
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de adaptação é muito pequeno ( 0 < µ << 1 ), o algoritmo demora muito para convergir, por
exemplo, o número de iterações necessárias para convergência usando µ = 0.01 é 30 vezes
maior, em média, em relação à µ = 1 . Além disso, o valor de SIR permanece praticamente
constante para passos de adaptação no intervalo analisado, [0.01, 12.51] ; Portanto, verificouse, experimentalmente, que uma boa escolha para o passo de adaptação é µ = 1 , pois são
necessárias menos iterações para convergência.
Os resultados mostram que outro fator que pode afetar radicalmente o número de
iterações necessárias para a convergência do algoritmo de Busca de Projeções é a escolha do
vetor de estimativa inicial, w0 . Para 100 repetições, usando valores aleatórios para estimativa
inicial e µ = 1 , o número médio de iterações para as fontes ŝ1 e ŝ2 foram 36 e 43 com desvio
padrão de 20 e 25 iterações, respectivamente.
Os resultados obtidos para o algoritmo PearsonICA foram similares aos obtidos pelo
FastICA para a função Tanh, pois o algoritmo PearsonICA foi baseado no algoritmo FastICA
e no uso da função não-linear Tanh como função custo, além da curvas de Pearson para
distribuições próxima a curva de Gauss.
Nos experimentos 2, 3 e 4 foram consideradas quatro fontes geradas sinteticamente no
Matlab. Nesses experimentos foi avaliado o comportamento dos algoritmos simulando trechos
de sinais com alguma característica específica como periodicidade, descontinuidade e a forma
de sua distribuição.
No Experimento 2 foram utilizados: um sinal senoidal, um sinal periódico com
descontinuidades, um sinal dente de serra e um ruído impulsivo, veja Figura 5.9; no
Experimento 3, o ruído impulsivo foi substituído por um ruído gaussiano. Finalmente, no
Experimento 4 o sinal periódico e o ruído impulsivo foram substituídos por sinais gaussianos.
Tabela 5.2: SIR (dB) médio (desvio-padrão) de 100 repetições na separação dos sinais do Experimento 2.

FastICA (Simétrica)

PP

PearsonICA

44 (0)

1 (0)

39 (1)

33 (3)

35 (1)

17 (4)

33 (3)

29 (2)

27 (0)

27 (0)

1 (0)

27 (0)

19 (3)

24 (2)

25 (0)

14 (2)

24 (2)

Pow3

Tanh

Gauss

ŝ1

27 (0)

39 (1)

ŝ2

25 (5)

ŝ3
ŝ4
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Os histogramas das fontes do Experimento 2 estão representados na Figura 5.3. A
matriz da Equação(5.7), gerada aleatoriamente, foi usada nos experimentos 2, 3 e 4 para criar
as misturas.
 0.82 1.19 -1.60 -0.81
 0.71 -1.20 0.26 0.53 

M=
1.29 -0.02 -1.06 0.22 


0.67 -0.16 1.42 -0.92 

(5.7)
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Figura 5.3: Histograma das fontes do Experimento 2: um sinal senoidal, um sinal periódico com
descontinuidades, um sinal dente de serra e um ruído impulsivo.

Para o Experimento 2 pode-se verificar que as fontes s1 e s3 são sub-gaussianas e as
fontes s2 e s4 super-gaussianas. No Experimento 3 a fonte s4 é Gaussiana e no Experimento 4
as fontes s2 e s4 são Gaussianas, as demais fontes em ambos os casos são como no
Experimento 2.
Verificou-se que os algoritmos são basicamente influenciados pela forma da
distribuição das fontes.
O algoritmo FastICA e uso da função custo Pow3 apresentou melhores resultados para
as fontes com distribuição sub-gaussianas. No entanto, para as demais funções custo, nada se
pode afirmar apesar da separação ser concluída com sucesso.
Verificou-se também que o algoritmo FastICA conseguiu extrair, satisfatoriamente
(Figura 5.4), todas as fontes na presença de apenas uma fonte gaussiana, porém não conseguiu
extrair todas as fontes, satisfatoriamente (Figura 5.5), na presença de mais de uma fonte
gaussiana, como havia sido previsto teoricamente.
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Figura 5.4: Primeiras 200 amostras, normalizadas, das fontes originais (azul) do Experimento 3 (apenas
uma fonte gaussiana) e suas respectivas estimativas (verde), normalizadas, usando o método simétrico e a
função custo gaussiano do algoritmo FastICA.
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Figura 5.5: Primeiras 200 amostras, normalizadas, das fontes originais (azul) do experimento 4 (duas
fonte gaussiana) e suas respectivas estimativas (verde), normalizadas, usando o método simétrico e a
função custo gaussiano do algoritmo FastICA.

No Experimento 4, as aplicações da aproximação deflation do FastICA, usando as
funções custo Pow3 e Tanh, falharam em quase todas as tentativas de separação, ou seja, foi
atingido o máximo número de iterações sem obter um erro menor ou igual ao erro máximo
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admitido. Isso se deve ao fato de haver duas fontes gaussianas. Verificou-se também que esse
comportamento permanece mesmo aumentando o número máximo de iterações como
esperado. Apesar de o algoritmo FastICA convergir para as demais funções, os valores de SIR
foram muito pequenos para as fontes s2 e s4 , veja a Tabela 5.4, ou seja, os valores estimados
dessas fontes podem não ser boas aproximações das fontes originais dependendo da aplicação,
como pode ser observado na Figura 5.5.
Tabela 5.3: SIR (dB) médio (desvio-padrão) de 100 repetições na separação dos sinais do Experimento 3.

FastICA (Simétrica)

PP

PearsonICA

33 (0)

-7 (15)

28 (0)

46 (0)

44 (0)

33 (0)

43 (0)

30 (0)

34 (0)

35 (0)

1 (1)

38 (1)

21 (0)

22 (0)

23 (0)

4 (0)

22 (0)

Pow3

Tanh

Gauss

ŝ1

27 (0)

32 (0)

ŝ2

41 (0)

ŝ3
ŝ4

Tabela 5.4: SIR (dB) médio (desvio-padrão) de 100 repetições na separação dos sinais do Experimento 4.

FastICA (Simétrica)

PP

PearsonICA

25 (1)

-5 (4)

32 (0)

8 (0)

8 (1)

1 (0)

11 (0)

22 (0)

23 (0)

23 (1)

-1 (1)

25 (0)

7 (0)

9 (0)

8 (1)

2 (1)

10 (0)

Pow3

Tanh

Gauss

ŝ1

22 (0)

25 (0)

ŝ2

8 (0)

ŝ3
ŝ4

Como havia sido previsto teoricamente, para o algoritmo PearsonICA, houve uma
melhora na separação com mais de uma fonte mesocúrtica, no entanto essa melhora é
modesta, como pode ser observado na Tabela 5.4.
O algoritmo PP exposto na Seção 4, como presumido, só conseguiu extrair fontes supergaussianas, veja as tabelas Tabela 5.2, Tabela 5.3 e Tabela 5.4, pois na sua dedução foi
assumido que a maioria das fontes, na prática, são super-gaussianas.
Não houve convergência para a estimativa esperada, no Experimento 2, para a função
custo Tanh com aproximação simétrica do algoritmo FastICA, usando a estimativa inicial
W0 , definida pela Equação (5.8). Isso pode ocorrer, pois o ponto fixo pode variar com a
escolha da estimativa inicial, fazendo com que o algoritmo encontre uma solução diferente da
solução esperada. Diminuindo-se o erro máximo permitido (critério de parada) no algoritmo,
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pode-se forçar o algoritmo continuar na busca até encontrar a solução esperada. No entanto, é
preferível fazer um esquema de realimentação, no qual o algoritmo é executado novamente
para as misturas usando a estimativa atual dos pesos W como estimativa inicial da próxima
execução, conforme mostra a Figura 5.6. Esse processo pode ser repetido algumas vezes para
garantir a convergência do algoritmo.
W0

W

FastICA

x

ŝ
W0 = W

Figura 5.6: Esquema de realimentação para melhorar a convergência do algoritmo FastICA.

O gráfico da Figura 5.7 mostra o erro de convergência do algoritmo FastICA usando
critério de parada ε = 1× 10−5 (padrão ε = 1× 10−4 = −40dB) no Experimento 2, na qual nota-se
que o algoritmo para a execução na quinta iteração com o valor de ε padrão, veja a Figura
5.8. Também nota-se que após a quinta iteração o ponto fixo se altera, e o algoritmo atende ao
novo critério de parada ( ε = 1×10−5 ) somente na iteração 16. Nessa condição a algoritmo
conseguiu convergir para a estimativa esperada, separando as fontes corretamente, veja a
Figura 5.9. Então, para o Experimento 2, é suficiente repetir o algoritmo somente uma vez.
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Figura 5.7: Gráfico do erro de convergência do algoritmo FastICA (método simétrico) para o
Experimento 2, com critério de parada

ε = 1×10−5

As figuras Figura 5.8 e Figura 5.9 apresentam as fontes estimadas do algoritmo FastICA,
usando a função custo Tanh e a aproximação simétrica no Experimento 2, para a estimativa
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inicial W0 da Equação (5.8), e após a repetição de uma vez do algoritmo usando o novo W0 ,
respectivamente.
 0.51 0.74 0.05 1.49 
 -0.64 0.23 1.85 0.72 

W0 = 
 -0.82 -0.001 2.17 -0.77 


 0.13 -0.80 -1.53 0.38 

(5.8)
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Figura 5.8: Primeiras 200 amostras, normalizadas, das fontes originais do experimento 2 e suas
respectivas estimativas, normalizadas, usando o método simétrico e a função custo Tanh do algoritmo
FastICA com estimativa inicial W0 definida pela equação (5.8).
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Figura 5.9: Primeiras 200 amostras, normalizadas, das fontes do Experimento 2 e suas respectivas
estimativas, normalizadas, usando o método simétrico e a função custo Tanh do algoritmo FastICA após a
repetição de uma vez do algoritmo com o novo W0 igual ao W obtido na execução anterior.

62

O último experimento do grupo de misturas instantâneas, Experimento 5, visou a avaliar
o comportamento dos algoritmos na separação de várias fontes. Foram consideradas sete
fontes, sendo todas as fontes sinais de áudio, as quais foram misturadas, usando a matriz de
mistura, gerada aleatoriamente da Equação 5.9. As 3 primeiras fontes são os sinais do filme
Harry Potter, usados na Seção 1.1; os sinais 4 e 5 são as fontes do Experimento 1; e as fontes
6 e 7 são dois trechos de música do gênero rock.
 0.73 -0.70 -1.49 -0.30 0.65
 0.33 -0.15 1.43 0.75 0.68

 1.35 0.29 -0.97 -0.50 -0.60

M =  -0.68 1.21 -0.99 -2.40 1.16
 1.14 0.25 1.38 1.40 1.11

 -3.53 -0.07 1.04 1.18 -0.69
-0.70 1.45 1.34 -0.51 0.72


-2.53
0.48
-0.98
2.00
-0.24
-1.88
0.70

1.60 
-0.75 
-0.93

-1.14 
2.17 

0.57 
-1.11

(5.9)

A partir dos histogramas da Figura 5.10 observa-se que a fonte s6 é sub-gaussiana e
todas as demais fontes são super-gaussianas. Também se pode observar que as fontes s5 e s7
são quase gaussianas.

Figura 5.10: Histogramas das fontes originais do Experimento 5: as 3 primeiras fontes são os sinais do
filme Harry Potter, usado na Seção 1.1; as fontes 4 e 5 são do Experimento 1 e as fontes 6 e 7 são dois
trechos de música do gênero rock.

Verificou-se, que para as distribuições mais próximas de uma gaussiana, foram obtidos
valores de SIR inferiores em todos os algoritmos, porém em nenhum dos experimentos houve
falha (não houve convergência) na recuperação das fontes. Também se verificou que o
algoritmo PP foi capaz de separar a fonte sub-gaussiana, pois todas as outras fontes são super-
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gaussianas. Ou seja, o algoritmo PP ainda é capaz de separar todas as fontes na presença de
apenas uma fonte gaussiana ou sub-gaussiana.
Os valores de SIR médio, de 100 repetições, dos três algoritmos na separação das fontes
do Experimento 5 estão apresentados na Tabela 5.5.
Tabela 5.5: SIR (dB) médio (desvio-padrão) de 100 repetições na separação dos sinais do Experimento 5.

FastICA (Deflation)

PP

PearsonICA

34 (1)

18 (6)

37 (0)

39 (0)

39 (0)

24 (3)

35 (1)

31 (0)

35 (0)

37 (0)

24 (6)

33 (0)

ŝ4

31 (7)

36 (6)

35 (6)

35 (6)

39 (0)

ŝ5

16 (0)

20 (0)

21 (0)

14 (0)

27 (0)

ŝ6

20 (3)

27 (0)

30 (0)

19 (0)

32 (0)

ŝ7

20 (1)

25 (0)

26 (0)

14 (3)

33 (2)

Pow3

Tanh

Gauss

ŝ1

33 (0)

35 (1)

ŝ2

30 (0)

ŝ3

5.2.3 Misturas convolutivas
Todas as misturas dos experimentos realizados nesta seção foram obtidas no laboratório
de acústica do LPS na EPUSP. Os experimentos foram divididos em três grupos: no primeiro
grupo, há dois sensores e duas fontes; no segundo, há três sensores e duas fontes; e finalmente
no último caso há dois sensores e a reprodução de duas fontes gravadas previamente.
O modelo ICA proposto no trabalho não considera que as misturas possam ser
convolutivas. Portanto, pode-se supor que os algoritmos não funcionassem. Esses
experimentos têm como objetivo avaliar o comportamento dos algoritmos para misturas
instantâneas aplicados na separação de misturas convolutivas.
Nos experimentos dos grupos nas quais as fontes originais não estão disponíveis, não há
como usar a relação SIR para avaliar a separação das fontes. Logo, para avaliar o resultado da
separação é necessário criar um método que avalie os sinais estimados sem a necessidade de
conhecer os sinais originais. Em [130] os autores propõem a separação de sinais multi-canais
por decorrelação, na qual demonstram que, para sinais não-estacionários, é suficiente usar
estatísticas de segunda ordem no critério de separação. Uma forma de avaliar o grau de
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dependência linear de duas séries temporais é avaliar a sua correlação, a partir de seus
espectros de potência. A função coerência, apresentada no apêndice B, tem esse objetivo.
A função coerência pode ser usada como critério de separação, como realizado em
[131]. Tendo em vista essas idéias, tal função foi usada para medir a correlação entre as fontes
no domínio da freqüência. A função coerência pode não ser suficiente para garantir que os
sinais tenham sido separados. No entanto, se os sinais possuírem alguma correlação no
domínio da freqüência, sabe-se que o algoritmo falhou. Sendo assim, a função coerência é
suficiente para provar a falha do algoritmo. A estimativa da função coerência utilizada nos
experimentos foi a função do Matlab cohere, tendo sido empregado comprimento de 1024
para os cálculos da FFT.
A configuração da sala usada no primeiro experimento do caso convolutivo
(Experimento 6) é apresentada na Figura 5.11. Os dois sensores (microfones) são: um Shure e
um AKG D880 e as fontes são: uma música instrumental de fundo e uma pessoa do sexo

1,00m

masculino contando de 1 a 10.

1,00m

1,35m
0,50m

0,50m

Mic rofones
Fontes
Figura 5.11: Configuração da sala acústica no Experimento 6.

Nos experimentos 7, 8 e 9 foram usados três sensores (microfones): um Shure, um AKG
D880 e um M-Audio NOVA. As fontes dos experimentos 7 e 9 são as mesmas do
Experimento 6 e as duas fontes do Experimento 8 são: uma música do gênero rock (trecho
instrumental) de fundo e uma pessoa do sexo masculino contando de 1 a 10. A configuração
da sala, usada nos experimentos 7, 8 e 9 pode ser vista na Figura 5.13.
Nenhum dos algoritmos obteve sucesso na separação das fontes. Em todos os
experimentos foram obtidos resultados semelhantes como, por exemplo, apresenta o gráfico
da função coerência, na Figura 5.12, relativa aos sinais obtidos na saída do algoritmo
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PearsonICA, no Experimento 6. De fato, em nenhum dos experimentos foi obtido um sinal na
saída dos algoritmos, na qual houvesse somente uma música instrumental ou somente a
contagem.
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Figura 5.12: Função coerência entre as estimativas das fontes do algoritmo PearsonICA no Experimento 6.
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Figura 5.13: Configuração da sala acústica nos Experimentos 7 e 8, à esquerda e Experimento 9, à direita.

Os Experimentos 10 e 11 foram realizados com as fontes originais conhecidas para
tornar possível a comparação com as fontes estimadas. Foram usadas duas fontes: a
reprodução de uma música instrumental e a reprodução de uma pessoa do sexo masculino
contando de 1 a 10. A configuração da sala acústica é apresentada na Figura 5.14.
Nos experimentos 10 e 11 foi possível comparar as fontes estimadas com as fontes
originais, utilizando a relação SIR, pois os sinais originais reproduzidos na sala estavam
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disponíveis, porém nenhum dos algoritmos conseguiu estimar as fontes originais,
apresentando valores de SIR próximo de zero.
Os resultados mostram que, apesar dos algoritmos convergirem para uma solução, os
sinais resultantes não correspondem às fontes originais, pois os modelos utilizados na
separação consideram somente misturas instantâneas e, portanto para misturas convolutivas é
necessário fazer modificações no modelo apresentado no presente trabalho. Ou aplicar outras
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1,40m

1,60m

1,60m

Mic rofones
Fontes

1,50m

1,50m

1,10m

0,60m

técnicas, como por exemplo, a deconvolução.

Mic rofones
Fontes

Figura 5.14: Configuração da sala acústica no Experimento 10 (esquerda) e Experimento 11 (Direita)

A Figura 5.15 mostra o gráfico da função coerência entre os sinais das fontes originais
usadas nos experimentos 10 e 11, sendo possível observa que não há correlação em nenhuma
componente de freqüência.
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Figura 5.15: Função coerência entre as fontes originais usadas nos experimentos 10 e 11.

Observa-se no gráfico da função coerência entre as misturas do Experimento 11
(esquerda da Figura 5.16), que há correlação em quase todas as componentes de freqüência.
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Também é possível notar no gráfico da função coerência entre as estimativas obtidas com o
PearsonICA (direta da Figura 5.16), que o algoritmo não foi capaz de descorrelacionar os
sinais no domínio da freqüência e, portanto, o algoritmo falhou na separação das fontes.
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Figura 5.16: Função coerência entre as misturas e entre as estimativas das fontes feita pelo
algoritmo PearsonICA no Experimento 11.
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6 Conclusões
Nas seções a seguir são apresentadas as principais contribuições da pesquisa realizada
no presente trabalho, bem como sugestões para pesquisa futura, com base nos resultados
obtidos.

6.1 Principais contribuições
O presente trabalho é focado na separação de misturas instantâneas de sinais para
aplicações de áudio. Como alternativa ao método ICA convencional, o algoritmo PP foi
proposto para separação de múltiplas fontes. Além disso, foram analisados e comparados os
algoritmos FastICA, o algoritmo PP e o PearsonICA.
Foi verificado que o principal fator de influência nas estimativas de todos os algoritmos
é a forma da distribuição das fontes. Em geral, outros fatores como escolha de parâmetros
iniciais, afetam os algoritmos, principalmente no seu desempenho, não influenciando
significativamente as estimativas.
Verificou-se também que fontes com distribuição próximas à gaussiana são mais
difíceis de serem estimadas e apresentam resultados inferiores em relação às fontes mais
distantes da gaussiana.
Como o algoritmo PP é baseado no algoritmo do gradiente, a principal vantagem é
permitir a rápida adaptação em cenários não-estacionários, por exemplo, música e fala. Porém
é necessário conhecer alguns aspectos das fontes para decidir se deve ser aplicado o algoritmo
gradiente descendente ou ascendente. Por exemplo, é necessário saber se a distribuição das
fontes é super-gaussiana ou sub-gaussiana para decidir entre a maximização e minimização da
curtose.
Outra conclusão importante é que o método PP proposto não pode ser considerado
propriamente como sendo um método ICA ou vice-versa. Embora o método da PP possa ser
utilizado para separação de fontes, bem como ICA pode ser usado para redução de dimensão,
existem diversas diferenças importantes entre os dois métodos, além de não ser garantida a
extração das fontes pelo método da PP. É possível afirmar que o método da PP proposto no
presente trabalho decompõe os sinais das misturas de forma muito semelhante aos métodos de
ICA, porém isso não garante a extração das fontes, pois a decomposição pode não satisfazer o
modelo linear da ICA.
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Apesar da tentativa de minimizar alguns fatores, como reverberação e o ruído aditivo,
nos experimentos realizados em laboratório, verificou-se que não é possível aplicar nenhum
dos algoritmos propostos para separação de misturas convolutivas.

6.2 Sugestões para pesquisa futura
As sugestões apresentadas nesta seção são baseadas nos resultados obtidos na pesquisa
do presente trabalho.
Foi verificado que os algoritmos apresentados são excelentes para separação de fontes a
partir de misturas instantâneas. No entanto, não são capazes de fazer a separação de misturas
convolutivas. Portanto, poderia ser desenvolvida uma pesquisa que ampliasse ou modificasse
os modelos apresentados, levando em conta os atrasos e a reverberação, de modo a serem
aplicáveis às misturas convolutivas. Por exemplo, o modelo poderia ser analisado no domínio
da freqüência.
Já que no presente trabalho não foi considerado nenhum tipo de ruído no modelo ICA,
poderia ser desenvolvido um modelo, no qual o ruído seja considerado. Por exemplo, pode ser
modelado como ruído do sensor, em que é adicionado separadamente em cada sensor; ou
como ruído das fontes, em que é adicionado nas componentes independentes (fontes).
Sendo o método PP proposto na pesquisa baseado na curtose, a dedução do algoritmo
com base na negentropia poderia ser desenvolvida para obtenção de algoritmo mais robusto,
possivelmente, permitindo melhores resultados. Além disso, o algoritmo PP poderia ser
modificado para extrair fontes super-gaussianas e sub-gaussiana ao mesmo, por exemplo,
poderia ser verificado qual o melhor resultado a maximização ou a minimização durante o
processo de separação.
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Apêndices
A. Limite de Cramér-Rao
Seja um vetor de parâmetros θ , a ser estimado a partir do vetor de dados x , cuja
densidade de probabilidade é f x|θ ( x | θ ) , usando um estimador não viesado θˆ . O CRB é o
limite inferior da variância do estimado θˆ .
Seja a função densidade de probabilidade f ( x | θ ) de uma população contínua ou
discreta, a função de verossimilhança de uma amostra de n observações independentes é
definida pela equação (A.1).
L(θ | x1 , x2 ,

, xn ) = f ( x1 | θ ) f ( x2 | θ )

f ( xn | θ )

(A.1)

Dado que a função escore é a derivada do logaritmo da função de verossimilhança e a
matriz de covariância da função escore é também denominada de matriz da Informação de
Fisher. Assim, se a função densidade de probabilidade f x|θ ( x | θ ) for contínua e se existir a
matriz da Informação de Fisher representada na equação (A.2) [77, 60].

 1 ∂ ln f ( x | θ )  ∂ ln f ( x | θ ) T 
x|θ
x|θ
Fθ = E  2

 
∂θ
∂θ

 
 f x|θ
Supondo que f x|θ ( x | θ ) é independente de θ , que existe

(A.2)
∂ ln f x|θ ( x | θ )
∂θ

para qualquer

 ∂ ln f x|θ ( x | θ ) 
θ pertencente a um conjunto aberto e E 
 = 0 , então, a inequação (A.3),
∂θ


também conhecida como inequação de Cramér-Rao, será válida [77, 126, 127].

()

cov θˆ ≥ CRBθ = Fθ-1

(A.3)
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B. Coeficiente de correlação e função coerência
O coeficiente de correlação de Pearson é definido pela equação (B.1) e indica o grau de
dependência linear entre as variáveis x e y .

ρ xy =

cov xy

(B.1)

σ xσ y

Em que cov xy = E{ xy} − E{ x}E{ y} é a covariância de x e y , σ x2 = E{ x 2 } e

σ y2 = E{ y 2 } são as variâncias de x e y , respectivamente. O intervalo possível para o
coeficiente de correlação é −1 ≤ ρ xy ≤ 1 . Valores negativos indicam correlação linear negativa
entre as variáveis, ou seja, conforme x cresce, y decresce linearmente e para valores
positivos, conforme x cresce, y também cresce linearmente. Obviamente que quanto mais
próximo o coeficiente de correlação estiver de zero, menos correlacionadas são as variáveis.
O quadrado do coeficiente de correlação, também conhecido como coeficiente de regressão

r , é uma medida muito importante, pois indica a porção de variação que é previsível em
relação à outra variável. O intervalo possível para o coeficiente de regressão é 0 ≤ r 2 ≤ 1 , em
que r = ρ xy .
Uma forma de avaliar a dependência linear de duas séries temporais é avaliar a
dependência entre seus espectros de potência. A função coerência está relacionada com a
correlação cruzada em termo das densidades espectrais de potência e densidade espectral
cruzada de potência, dessa forma, serve como indicador da dependência linear entre as séries.
A função coerência é uma função complexa da freqüência comumente representada
graficamente pela magnitude e fase separadamente. A equação (B.2) representa a magnitude
da função coerência.
coh xy ( jω ) =

S xy ( jω )

2

S xx ( jω ) S yy ( jω )

(B.2)

Em que S xy é o espectro cruzado de potência entre as variáveis x e y , S x e S y são os
espectros de potência das variáveis x e y , respectivamente.
A magnitude da função coerência é uma função real entre zero e um, que mede a
correlação entre as variáveis x e y , em cada freqüência ω .
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C. Conteúdo do CD-ROM
O CD-ROM contém os algoritmos e os sinais referentes aos experimentos, além do
artigo publicado no IWT 2007 (International Workshop on Telecommunications – 2007).
Também estão disponíveis outros sinais, utilizados na dissertação. Os arquivos estão divididos
em pastas, conforme descrito a seguir.

•

Algoritmos: Contém os códigos fonte dos algoritmos utilizados na dissertação.
Os arquivos foram testados no Matlab 6.5 e 7.4.

•

Artigo: Contém o artigo publicado no IWT-2007 International Workshop on
Telecommunications – 2007.

•

Experimentos: Contém os arquivos referentes aos sinais utilizados nos
experimentos.

•

Vários: Contém outros sinais utilizados no desenvolvimento da dissertação e na
pesquisa.
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