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Özetçe
Bağımsız kaynakların doğrusal karışımlarından ayrılmasında
kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi zıtlık fonksiyonu eniy-
ilemesine dayalı bağımsız bileşen analizidir. Bu algoritmaların
yakınsama analizi hem teorik hem de pratik olarak önem taşıyan
güncel araştırma odaklarından birisidir. Bu makalede karmaşık
sinyallerin bu algoritmalar kullanılarak ayrıştırılması için bir
yakınsama analizi sunulmaktadır. Bu analize dayalı olarak,
simetrik dikgenleştirme kullanan algoritmaların sabit nokta-
larının genel tanımlandırması sağlanmaktadır.

Abstract
The contrast function optimization based independent compo-
nent analysis is one of the most widespread methods in separat-
ing independent sources from their linear mixtures. The conver-
gence analysis of such algorithms, which has both theoretical
and practical value, is a current research focus. In this article,
we present a convergence analysis for the separation of complex
sources via use of these algorithms. Based on this analysis, we
provide the characterization of the stationary points of the algo-
rithms using symmetric orthogonalization.

1. Giriş
Bağımsız Bileşen Analizi (BBA) örüntü tanımadan çok-antenli
haberleşme sistemlerine kadar sinyal işleme alanında pek çok
uygulamaları olan bir konudur. Bu alanda kaynak ya da
bileşenleri karışımlarından ayırmada kullanılması amacı ile çok
sayıda algoritma ortaya konmuştur.

Varolan yaklaşımlar içinde en popüler olan yöntemlerden
birisi ise zıtlık fonksiyonu enbüyültülmesi yöntemidir. Bu
yöntemde değişkenlerinin Gaussian olmama veya karşılıklı
bilgi miktarını yansıtan bir fonksiyonun enbüyütülmesi hedef

Bu çalışma TÜBİTAK KARİYER:104E073 projesi ile
desteklenmiştir.

olarak belirlenmekte ve bu eniyileme düzeneğine karşılık ge-
len döngülü algoritmalar ortaya konmaktadır. Özellikle Hyvari-
nen’in bu yönteme bağlı olarak ortaya koyduğu FastICA algo-
ritması [1] ve bu algoritmanın başarısı bu alana olan ilginin art-
masına neden olmuştur.

Bu algoritmaların yakınsama özellikleri ise hem teorik
açıdan hem de pratik uygulamalar açısından önemli bir
araştırma konusudur. Ancak problemin karmaşıklığından
dolayı ortaya sınırlı sayıda kapsamlı çalışmalar konulabilmiştir.
Bu alandaki en temel katkılardan birisi Regalia ve Kofidis
tarafından [2]’de yapılmıştır. Bu çalışmada karışımdan tek
bir kaynağın elde edildiği (deflasyon tabanlı) algoritma için
tekdüze yakınsama özelliği gösterilmiştir. Oja ise [3]’de çoklu
kaynakların paralel elde edildiği ve simetrik dikgenleştirmenin
kullanıldığı kurtosis-fonksiyonu tabanlı FastICA algoritmasının
yakınsamasını incelemiştir. Referans [4]’de ise [2]’de gösterilen
tekdüze yakınsamanın simetrik dikgenleştirmeye dayalı par-
alel ayrıştırma için geçerli olduğu gösterilmiş, aynı za-
manda [3]’de verilen simetrik paralel algoritmanın sabit-nokta
tanımlamalarının genel hedef fonksiyonları için genellenmesi
yapılmıştır.

Bu makalede [4]’de gerçel sinyallerin ayrıştırılması ile il-
gili elde edilen sonuçların karmaşık sinyallerin ayrıştırılmasına
genellenmesi sunulacaktır. Makalenin organizasyonu şu
şekildedir: 2. Bölum’de karmaşık bağımsız bileşen anal-
izi kurgusu verilmektedir. Bu kurguya dayalı simetrik par-
alel bağımsız bileşen analizi algoritmalarının sabit noktalarının
karakteristikleri 3. Bölüm’de sunulmaktadır. Bu bölümde bu-
lunan sonuçlar 4. Bölüm’de kurtosis fonksiyonu kullanılarak
örneklendirilmiştir. Vargı ise 5. Bölüm’de sunulmuştur.

2. Karmaşık Bağımsız Bileşen Analizi
Kurgusu

Makalede karmaşık sinyallerin bağımsız bileşen analizi için
aşağıdaki kurgu varsayılacaktır:

• Kurguda p adet bileşen yer almakta ve bunlar

si(k) i = 1, . . . , p, (1)
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değişkenleri ile temsil edilmektedir. Bu bileşenlerin bir-
birinden bağımsız, sıfır ortalamalı ve birim değişintili
olduğu kabul edilmektedir.

• Bu bileşenler hafızasız bir sistem tarafından q adet
karışım sinyaline eşlenmektedir. Bu karışımlar {yk; k =
1 . . . q} değişkenleri ile tanımlandığında, karışımlarla
kaynaklar arasındaki ilişki
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şeklinde yazılabilinir. Burada H q ! p bir karmaşık ma-
tristir.

• Bu kurguda karışım sinyallerinin, bir ön beyazlatma
işlemi ile, beyazlatıldığı varsayılmaktadır. Beyazlatıcı
çıktıları xk ile karışım sinyalleri ve bağımsız bileşenler
arasındaki ilişki
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şeklinde yazılabilinir. Burada Wp " Cq!q beyazlatıcı
matrisidir ve beyazlatma işlevinin sonucu olarak

E(xxH) = I. (4)

Burada

E(xxH) = CCH , (5)

olduğu için bağımsız bileşenlerle beyazlatıcı çıktıları
arası eşlemeyi tanımlayan C " Cp!p birimcil bir ma-
tristir.

• Bağımsız bileşen analizinde amaçlanan beyazlatılmış
karışımlardan bağımsız bileşenleri uyarlanır şekilde
eğitilmiş birimcil ayrıştırıcı matris ! " Cp!p’yi kul-
lanarak elde etmektir. Daha açık olarak ifade edilirse,
hedeflenen ayrıştırıcı matrisi çıktılarını içeren

z = !T x (6)

vektörünün, orijinal kaynak vektörünün permütasyonu
ve elemanlarının birim-çember üstündeki karmaşık
sayılarla çarpılmış haline eşit olmasıdır. Bu koşulu
sağlayan ayrıştırıcı matrisi

!T C = PD (7)

şeklinde bir permütasyon matrisi P ve köşegen eleman-
ları birim genlikli karmaşık sayı olan bir köşegen matris
D’nin çarpımları şeklinde yazılabilinir

• Zıtlık fonksiyonu eniyilemesine dayalı BBA
yöntemlerinde

enbüyüt J (!) (8)

kısıtı altında !!H = I.

şeklinde bir eniyileme kurgusu tanımlanarak bu kur-
guya karşılık gelen bir döngülü bir algoritma ile !
matrisi elde edilmektedir. Bu kurgudaki J fonksi-
yonu karmaşık matris !’nın gerçel değerler alan bir
fonksiyonu olduğu için analitik bir fonksiyon değildir.
Bu yüzden olağan karmaşık analize göre karmaşık
türevlenebilir bir fonksiyon değildir. Ancak bu fonk-
siyonun bulunduğu eniyileme kurgusuna karşılık gelen
bir gradyan algoritması oluşturabilmek için Wirtinger
analizden [5, 6, 7, 8] ve bu analize bağlı türev
tanımından faydalınılabilinir. Bu analiz yöntemine göre
J ,
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olarak tanımlanmıştır, pürüzsüz bir fonksiyonu olarak
tanımlandığında, buna eşit olarak, aynı fonksiyon

tc =
ˆ

tT tH
˜T (10)

olarak tanımlanan eşlenik koordinatlara göre de
pürüzsüz bir fonksiyondur. Buna göre J eşlenik
koordinat t̄ sabit kabul edilirken t’ye göre kısmi
türevlenebilirdir. Aynı şekilde J, t sabit kabul edilirken
t̄’ye göre kısmi türevlenebilirdir. Buna göre gradyanı

$!J (!) = reshape(
!J
!t̄

), (11)

şeklinde tanımlayabiliriz. Burada reshape işleci (9)’ da
tanımlanan vec işlecinin tersidir:

reshape(
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• (8)’de verilen eniyilenme kurgusuna karşılık gelen bi-
rimcil matris kısıtlı gradyan eniyilemeye dayalı döngüsel
algoritmayı tipik olarak

!(i+1) = "!(i) + µ(i)$!J (!(i))
!(i+1) = MU (!(i+1)), (ii)

(12)

şeklinde yazabiliriz. Burada

– µ(i) i’inci döngüdeki adım büyüklüğü

– " ise yeni noktanın bulunan noktaya bağımlılığını
belirleyen parametredir. "’nın 1 seçilmesi du-
rumu klasik gradyan artış algoritmasına karşılık
gelirken 0 seçilmesi sabit-nokta algoritmasına
karşılık gelmektedir.

– MU ise bağımsız değiskenini yakındaki bir birim-
cil matrise eşleme (dikgenleştirme) işlecidir. Bu
işleç için en tipik iki yaklaşım:



% Gram-Schmidt Dikgenleştirme: Bu eşleme
yönteminde bağımsız değişkenin sütunlarına
Gram-Schmidt yöntemi uygulanarak birimcil
matrise dönüştürülür.

% En Küçük Uzaklık Dikgenleştirme (EKUD):
Bu eşleme yönteminde Frobenius norma (ve
indüklenmiş 2-norma) göre en yakın birim-
cil matris seçilir. Bu eşlemede tekil değer
ayrışımı (SVD) A = UA"AVH

A olan bir A
matrisi için

MU (A) = UAVH
A (13)

şeklinde verilmektedir. Makalemizde lit-
eratürde Simetrik Dikgenleştirme olarak da
isimlendirilen bu dikgenleştirme yöntemini
kullanan algoritmaların yakınsama analizi
üstünde durulacaktır.

3. Simetrik Dikgenleştirme Kullanan
Bağımsız Bileşen Analiz Algoritmalarının

Sabit Noktaları
(8)’de verilen eniyilenme kurgusunun en-küçük, en-büyük ve
eyer noktalarını içeren kritik noktalarını aşağıdaki teorem
tanımlamaktadır:

Teorem 1: Birimcil matris !#’nın (8)’deki kurgunun kritik
noktası olmasına denk koşul

$!J (!#) = !#S, ve S = SH (14)

eşitliklerini sağlayacak bir Hermit (eşlenik bakışımlı) S ma-
trisinin bulunabilmesidir.

Bu teoremin ispatı ([4]’dekine benzer şekilde) [9]’daki
4.7.3 numarlı önermenin uygulanması ile yapılabilinir.

Klasik gradyan algoritmasının sabit olarak kaldığı noktaları
aşağıdaki teorem tarafından verilmektedir:

Teorem 2: !# birimcil matrisinin (12)’de verilen algo-
ritmanın klasik gradyan artış uyarlaması (" = 1) için sabit
noktası olması için gerek ve yeter şart (14)’teki eşitlikleri ve
#min(S)µ(k) & '1 (k eşitsizliğini sağlayan eşlenik bakışımlı
S matrisinin bulunabilmesidir.

Kanıt: Eğer birimcil !# matrisi (12)’de verilen algorit-
manın klasik gradyan durumu için sabit noktası ise

!# = MU (!# + µ(k)$!J (!#)) (15)

= MU

“
!#(I + µ(k)!H

# $!J (!#))
”

(16)

= !#MU

“
I + µ(k)!H

# $!J (!#)
”

(17)

yazabiliriz. (17) eşitliğinden de

MU

“
I + µ(k)!H

# $!J (!#)
”

= I (18)

eşitliğini elde ederiz. Buna göre I+µ(k)!H
# $!J (!#) matrisi

I + µ(k)!H
# $!J (!#) = U#"#U

H
# (19)

şeklinde bir tekil değer ayrıştırmasına sahiptir ve bu da aynı
matrisin kesin artı eşlenik bakışımlı matrıs olmasını gerektirir.
Bu koşul ise !H

# $!J (!#) matrisinin hem eşlenik bakışımlı
olması hem de özdeğerlerinin '1’den büyük olması koşuluna
eşittir.

Teorem 2’ye göre yeterince küçük pozitif adım
büyüklükleri için klasik gradyan döngülü algoritmanın
sabit nokta koşulu ve bağlı olduğu kritik nokta koşulu aynıdır.
Sabit-noktalı döngülü algoritma için sabit nokta koşulu ise
aşağıdaki teorem ile verilmiştir:

Teorem 3: !# birimcil matrisinin (12)’de verilen algorit-
manın sabit nokta uyarlamasının (" = 0) sabit noktası olması
için gerek ve yeter şart (14) eşitliğini sağlayan eşlenik bakışımlı
kesin artı bir S matrisinin bulunabilmesidir.

Kanıt: !# birimcil matrisi (12)’de verilen algoritmanın
sabit nokta uyarlamasının sabit noktası ise

!# = MU ($!J (!#)) (20)

eşitliğini yazabiliriz. Bu eşitlikten

!H
# MU ($!J (!#)) = I (21)

MU

“
!H
# $!J (!#)

”
= I (22)

yazılabilinir. (22) eşitliğine göre !H
# $!J (!#) matrisi kesin

artı eşlenik bakışımlı bir matris olmalıdır.
Eğer kaynaklarla (veya bağımsız değişkenlerle) ayrıştırıcı

çıktıları arasındaki birimcil eşlemeyi

G = !T C (23)

şeklinde tanımlarsak, Teorem 1-3 ile birimcil ayrıştırıcı matrisi
! için verilen koşulların aynısı G matrisi için de yazılabilinir.

4. Kurtosis Hedef Fonksiyonu İçin
Örneklendirme

Bir önceki bölümün sonuçlarını bir örnek üzerinde uygulamak
için hedef fonksiyonu olarak

J (!) =
pX

k=1

|kurt(zk)|, (24)

Çok Kullanıcılı Kurtosis (Multi User Kurtosis [10]) fonksiy-
onunu seçebiliriz. Burada kurt bağımsız değişkeninin

kurt(zk) = E(|zk|4)' 2(E(|zk|2))2 ' |E(z2
k)|2, (25)

şeklinde hesaplanan kurtosisidir. Bu hedef fonksiyonu kay-
naklarla (veya bağımsız değişkenlerle) ayrıştırıcı çıktıları
arasındaki birimcil eşleme G’ye bağlı olarak

J (G) =
pX

m=1

|$m|
pX

n=1

|Gn,m|4 (26)

şeklinde yazılabilinir. Burada $m = kurt(sm) yani m nu-
maralı kaynağın kurtosisi olarak tanımlanmıştır. Bu hedef
fonksiyonunun gradyanı ise

$GJ (G) = 2(G)G) Ḡ)K (27)

ifadesi ile yazılabilinir. Burada ) sembolü (eleman bazında
çarpımı) Schur çarpımını ve Ḡ ise G elemanlarının matrisinin
karmaşık eşleniğinin alınması ile elde edilen matrisi temsil et-
mektedir. K matrisi ise

K = diag(|$1|, |$2|, . . . , |$p|) (28)

ifadesi ile verilen köşegen bir matristir.



• Örnek olarak G, (7)’de verilen mükemmel denkleştirme
koşulunu sağlarsa, daha açık şekilde G = PD ise, bu
durumda

$GJ (G) = 2PD2D̄K (29)

= 2GDD̄K (30)

olacaktır. Bununla bağlantılı olarak

GH$GJ (G) = 2DD̄K (31)

elde edilir. Burada 2DD̄K kesin artı bir matris olduğu
için mükemmel ayrıştırma noktaları hem eniyileme kur-
gusunun kritik noktaları hem de klasik gradyan artış ve
sabit-nokta algoritmalarının sabit noktalarıdır.

• Bir başka örnek de referans [3]’de verilen, sütunlarındaki
sıfır olmayan elemanlarının sabit büyüklüğe sahip
olduğu matrislerdir. Böyle bir G matrisi için, m’inci
sütunundaki sabit genlik değeri %m kabul edildiği zaman

$GJ (G) = 2GKB (32)

elde edilir. Burada B = diag(%1, %2, . . . , %p) olarak
tanımlanmış olan sıfırdan büyük köşegen değerlerine
sahip köşegen matrisidir. (32)’yi kullanarak

GH$GJ (G) = 2KB, (33)

elde ederiz. Burada 2KB kesin artı matris olduğu için
mükemmel ayrıştırıcı noktalar için yapılan yorum bu tip
matrisler için de geçerlidir.

• Literatürde yer alan yukarıdaki örneklere ek olarak

G = I' 2
vvH

vHv
, *v*2 = 1 (34)

şeklinde tanımlanan Householder yansıtma matrislerinin
özel durumunu örnek verebiliriz. Burada v vektörü
p ! 1’lik sıfır olmayan değerleri sabit genliğe sahip bir
vektördür. Bu vektörün L tane elemanın sıfırdan farklı
olduğunu varsayarsak bu durumda sıfır olmayan eleman-
larının büyüklüğü 1$

L
olacaktır. Bu tip matrisler için

G)G) Ḡ = G) (I' 2
vvH

L
)) (I' 2

v̄vT

L
)

= G) (I' 4
L

diag(a) +
4
L2

aaH)

= I + 6(
2' L
L2

)diag(a)' 8
L3

vvH

yazılabilinir. Burada a vektörü v vektörünün sıfır ol-
mayan elemanlarını 1 yaparak elde edilen vektördür. Bu
eşitlikten

Sv = GH(G)G) Ḡ)

= I + 6(
2' L
L2

)diag(a)' 2L2 ' 12L + 16
L3

vvH

elde edilir. Burada Sv = SH
v olduğundan dolayı (34)

ile tanımlanan matrisler hem eniyileme kurgusunun kri-
tik noktaları hem de klasik gradyan artış algoritmasının
sabit noktalarıdır. Sv’nin özdeğerleri

#n =

8
><

>:

"L2+6L"4
L2 n = 1,

L2"6L+12
L2 2 + n + L,
1 L + 1 + n + p

(35)

ile verildiği için, Sv matrisi 0 + L + 5 durumu için
kesin artı ve bundan dolayı karşılık gelen G matrisi de
BBA algoritmasının sabit-nokta uyarlamasının (" = 0)
sabit noktasıdır. L & 6 durumu için ise Sv matrisi
kesin artı değildir ve bundan dolayı karşılık gelen G ma-
trisi algoritmanın sabit-nokta uyarlaması için sabit nokta
değildir.

5. Vargı
Karmaşık sinyalleri karışımlarından paralel şekilde simetrik
dikgenleştirme kullanarak ayrıştırmada kullanılacak olan al-
goritmaların sabit nokta analizi sunulmuştur. Bu analiz
kurtosis hedef fonksiyonu kullanılarak örneklendirilmiştir.
Referans [4]’de gerçel sinyaller için gösterilen tekdüze
yakınsama özelliği benzer şekilde karmaşık sinyaller için de
gösterilebilinir.
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