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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Tách mù các thành phần ñộc lập chính là bài toán phân tích các 
thành phần ñộc lập (ICA), là một kỹ thuật tính toán và thống kê ñể 
tìm ra các nhân tố bị ẩn khuất trong một tập các biến hoặc tín hiệu 
ngẫu nhiên. ICA là một kỹ thuật mạnh mẽ, có khả năng tìm các 
nguồn hoặc yếu tố ẩn khuất khi các phương pháp cổ ñiển hoàn toàn 
thất bại. Kỹ thuật tương ñối mới. ICA với mục tiêu tách các thành 
phần ñộc lập chỉ dựa vào tín hiệu thu, là một hỗn hợp pha tạp các tín 
hiệu với nhau, ñã trở thành một ñề tài thú vị ñể nghiên cứu và ứng 
dụng trên thế giới. Tuy vậy nước ta còn ít ñề tài tổng hợp và nghiên 
cứu phát triển về vấn ñề này và ñặc biệt là ít ñược thực thi trên phần 
cứng. ICA có nhiều ứng dụng như xử lý tín hiệu y sinh, tách tín hiệu 
audio, trong viễn thông, phân tích lỗi, trích rút ñặc tính, phân tích 
chuỗi thời gian tài chính,… Bị lôi cuốn vì sự thú vị ñó, học viên ñã 
chọn ñề tài này ñể thực hiện như là một luận văn cao học.  

Hơn nữa, theo xu hướng phát triển của các chip ñiện tử, công 
nghệ ASIC phát triển như vũ bão nhằm ñáp ứng tính ña dạng của nhu 
cầu trong thế giới của cơ chế thị trường. Việc các loại FPGA mới ra 
ñời ñang rất mạnh và rẻ, mật ñộ logic cực cao cho phép các phép tính 
ñược tính song song, cải thiện tốc ñộ xử lý,.. khiến cho việc thực thi 
mạch thử nghiệm trở nên khả thi. 

Học viên quyết ñịnh chọn FPGA ñể thực hiện phần cứng nhằm 
hướng theo xu thế phát triển mạch chuyên dụng ASIC và nâng cao 
kinh nghiệm về thiết kế trên FPGA. 
2. Mục ñích nghiên cứu 

Mục ñích của ñề tài là trình bày các thuật toán ICA. Trên cơ sở ñó 
sẽ lựa chọn một thuật toán ICA hiệu quả ñể ứng dụng tách các nguồn 
mù ñộc lập dùng FPGA. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
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- Đối tượng nghiên cứu: 
+ Lý thuyết về ICA. 
+ Công nghệ FPGA, các công cụ thiết kế phần cứng (ISE, 
System Generator,…), môi trường phát triển hệ thống nhúng 
(EDK,…). 
- Phạm vi nghiên cứu: 

+  Thuật toán Fast-ICA. 
+  Nghiên cứu và thiết kế Core thực hiện các khối xử lý toán 

học dùng cho Fast-ICA áp dụng cho tách nguồn mù. Trong phạm vi 
ñề tài, sẽ thực hiện mô phỏng trên FPGA với số nguồn là 2. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực nghiệm ñể kiểm chứng, cụ 
thể tiến hành theo các bước sau: 

- Tìm hiểu các vấn ñề lý thuyết gồm: Lý thuyết xác suất, không 
gian vector, trị riêng vector riêng, lý thuyết về ICA. Sau ñó áp 
dụng tách nguồn mù bằng thuật toán Fast-ICA (FICA).  

- Thực hiện mô phỏng trên Matlab. 
Từ các cơ sở lý thuyết trên, thiết kế khối xử lý trên FPGA nhằm 
thực hiện tách nguồn mù. 

5. Kết cấu luận văn 

Luận văn ñược tổ chức thành 5 chương: 
Chương 1: Giới thi ệu chung và các cơ sở toán học 
Chương 2: Lý thuyết về ICA 
Chương 3: Giới thi ệu System Generator, họ FPGA Virtex-4 

và kit Memec Virtex-4™ LC 
Chương 4: Triển khai FICA trên Matlab 
Chương 5: Triển khai FICA trên FPGA 
Kết luận và hướng phát triển ñề tài 

CHƯƠNG 1: 
GIỚI THI ỆU CHUNG VÀ CÁC CƠ SỞ TOÁN HỌC 

1.1 Giới thi ệu chung [1] 
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Khi có nhiều tín hiệu ở các khoảng tần số khác nhau ñược trộn 
(tổng hợp) lại, ta có thể lọc ra từng tín hiệu riêng biệt như lúc ban 
ñầu. Còn nếu các tín hiệu nằm trong cùng khoảng tần số ta không thể 
dùng phương pháp lọc hay phân tích phổ thông thường. Lúc bấy giờ 
phải dựa vào các phương pháp thống kê mà trong ñó có một phương 
pháp khá mới mẻ và rất hiệu quả là phương pháp phân tích thành 
phần ñộc lập.  

Ta ñang ñứng trong căn phòng mà ở ñó có 3 người ñang nói 
ñồng thời. Có 3 microphone ở 3 vị trí khác nhau. Các microphone sẽ 
cho ta 3 tín hiệu theo thời gian, ký hiệu là x1(t), x2(t)  và x3(t) (Hình 
1-3). Mỗi tín hiệu thu ñược ñó là tổng của 3 tín hiệu tiếng nói phát ra 
từ 3 người nói, ký hiệu là s1(t), s2(t) và s3(t).    

Ta có thể biểu diễn bằng các phương trình tuyến tính sau: 

 
 
 

(1-1) 
(1-2) 
(1-3)  

Với  aij , i, j =1,..,3 là các hệ số phụ thuộc khoảng cách từ các 
microphone ñến người các nói. Vấn ñề ñặt ra là ta cần tính ñược các 
tín hiệu tiếng nói ban ñầu s1(t) , s2(t) và s3(t) chỉ dùng các tín hiệu thu 
ñược x1(t), x2(t) và x3(t). Đây gọi là bài toán tiệc cocktail. Hệ phương 
trình trên cũng ñược gọi là mô hình ICA ñơn giản. Nếu ta biết các 
thông số aij, ta có thể giải hệ phương trình trên bằng các phương 
pháp cổ ñiển. Nhưng ở ñây ta không biết aij, nên không thể giải quyết 
bằng các phương pháp cổ ñiển. Một cách giải bài toán là dùng thông 
tin nào ñó về các thuộc tính thống kê của các tín hiệu si(t) ñể tính aij. 
Ta giả sử rằng s1(t), s2(t) và s3(t) tại thời ñiểm t là ñộc lập thống kê. 
Kỹ thuật phát triển gần ñây về ICA có thể ñược dùng ñể tính toán aij 
dựa vào thông tin về sự ñộc lập của chúng, cho phép chúng ta tách 3 
tín hiệu nguồn s1(t), s2(t) and s3(t) từ các tín hiệu pha trộn x1(t), x2(t)  
and x3(t). 
1.2 Các thống kê sử dụng trong hệ thống thông tin số [1] 
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1.2.1 Các biến ngẫu nhiên và các hàm xác suất 
1.2.1.1 Xác suất và tần suất tương ứng 
1.2.1.2 Các biến ngẫu nhiên 
1.2.1.3 Hàm phân bố tích lũy CDF và hàm mật ñộ xác suất PDF 
1.2.1.4 Trung bình toàn bộ 
1.2.1.5 Moment 

1.2.1.6 Variance σ2 (phương sai) 

1.2.1.7 Độ lệch tiêu chuẩn σ 
1.2.2 Các PDF và CDF thường gặp trong hệ thống thông tin 
1.2.2.1 Gauss hay hàm mật ñộ xác xuất chuẩn 
1.2.2.2 Định lý giới hạn trung tâm 
1.3 Không gian vector, Không gian Euclid và ánh xạ tuyến tính 
1.3.1 Khái niệm không gian vector 
1.3.2 Không gian con và hệ sinh 
1.3.2.1 Định nghĩa không gian con 
1.3.2.2 Tổ hợp tuyến tính của một họ vector 
1.3.2.3 Không gian con sinh bởi một họ vector 
1.3.2.4 Định nghĩa hệ sinh của không gian vector 
1.3.3 Họ vector ñộc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính 
1.3.4 Không gian hữu hạn chiều và cơ sở của nó 
1.3.4.1 Khái niệm về không gian n chiều 
1.3.4.2 Cơ sở của không gian n chiều 
1.3.4.3 Những tính chất về cơ sở và số chiều 
1.3.5 Tích vô hướng và không gian có tích vô hướng 
1.3.5.1 Nhắc lại tích vô hướng của hai vector hình học 
1.3.5.2 Tích vô hướng trong không gian vector và không gian có tích 
vô hướng 
1.3.5.3 Độ dài của vector 
1.3.5.4 Sự vuông góc của hai vector 
1.3.5.5 Họ vector trực giao 
1.3.5.6 Quá trình trực giao hóa Gram–Smidt: 
1.3.5.7 Tính ñộc lập tuyến tính của một họ vector trực giao 
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1.3.5.8 Sự tồn tại cơ sở trực chuẩn trong không gian Euclide n chiều 
1.3.5.9 Hình chiếu của một vector lên một không gian con 
1.3.6 Bài toán ñổi cơ sở 
1.3.6.1 Đặt bài toán 
1.3.6.2 Ma trận chuyển 
1.4 Trị riêng và vector riêng của toán tử tuyến tính [12], [13] 
1.4.1 Nhắc lại khái niệm toán tử tuyến tính và một số tính chất liên 
quan 
1.4.1.1 Định nghĩa ánh xạ tuyến tính và toán tử tuyến tính 
1.4.1.2 Các phép toán về ánh xạ tuyến tính 
1.4.1.3 Sự ñẳng cấu của không gian n chiều với Rn 

1.4.2 Ma trận của ánh xạ tuyến tính 
1.4.2.1 Khái niệm ma trận của ánh xạ tuyến tính 
1.4.2.2 Ma trận ñồng dạng 
1.4.2.3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính thông qua phép biến ñổi cơ sở 
1.4.3 Trị riêng và vector riêng của ma trận 
1.4.3.1 Khái niệm trị riêng và vector riêng của ma trận [12] 
1.4.3.2 Phương trình ñặc trưng 
1.4.3.3 Trị riêng của ma trận ñồng dạng 
1.4.3.4 Tìm vector riêng của ma trận  
1.4.3.5 Trị riêng của ma trận ñối xứng 
1.4.4 Vấn ñề chéo hóa ma trận 
1.4.4.1 Ma trận chéo hóa ñược 
1.4.4.2 Quy trình chéo hóa một ma trận 
1.4.5 Vấn ñề chéo hóa trực giao 
1.4.5.1 Khái niệm chéo hóa trực giao 
1.4.5.2 Chéo hóa trực giao ma trận ñối xứng 
1.4.5.3 Một số tính chất của trị riêng của ma trận ñối xứng 
1.4.5.4 Quy trình chéo hóa trực giao các ma trận ñối xứng 

CHƯƠNG 2: LÝ THUY ẾT VỀ ICA   
2.1 Cơ sở và các ñịnh nghĩa [1] 
2.1.1 Mô tả bài toán 
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Giả sử ta có n nguồn phát tín hiệu ñộc lập nhau ñể những nơi 
khác nhau trong không gian, ta có n sensor cũng ñặt ở những vị trí 
khác nhau. Khi ñó, tín hiệu thu ñược ở mỗi sensor là x1, x2,  …, xn, là 
tổ hợp tuyến tính của nhiều thành phần ñộc lập. 

xj = aj1s1 + aj2s2 + … +ajnsn   1≤ j ≤ n (2-1) 

 Ta có thể viết lại: 
x =A.s (2-2) 

Nếu coi ma trận A là ma trận các vector cột aj thì: 

x = ∑
=

n

i
ii sa

1

 
(2-3) 

 Mô hình thống kê (2-3) ñược gọi là mô hình cơ bản phân tích 
thành phần ñộc lập, hay mô hình ICA. 
2.1.2 Giới hạn của ICA 

Để mô hình ICA cơ bản có thể tính ñược, chúng ta phải chấp 
nhận các giả sử và giới hạn sau: 
2.1.2.1 Các thành phần ñộc lập ñược giả sử là ñộc lập thống kê 
2.1.2.2 Các thành phần ñộc lập phải có phân bố nongaussian 
2.1.2.3 Để ñơn giản, ta giả sử ma trận tổ hợp chưa biết A là ma trận 
vuông 
2.1.3 Tính không rõ ràng của ICA 
- Ta không thể xác ñịnh ñược variance (năng lượng) của các thành 
phần ñộc lập. 
- Ta không thể xác ñịnh ñúng dấu của các thành phần ñộc lập, có thể 
kết quả tách của một si nào ñó là  – si . 
- Ta không thể xếp ñược thứ tự của các thành phần ñộc lập. 
2.1.4 Không tương quan – Dạng ñộc lập yếu hơn 

Hai biến y1, y2 ñược gọi là không tương quan nếu covariance của 
chúng bằng 0. 

Tuy E{y1y2}=E{y 1}E{y2} nhưng không có nghĩa là chúng ñộc lập. 
Độc lập sẽ dẫn ra ñược ñẳng thức E{y1y2}=E{y 1}E{y2} nhưng ngược 
lại thì không. Trường hợp này ñược xem như là ñộc lập một nửa, hay 
còn gọi là bán ñộc lập. 
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2.2 Tiền xử lý ICA [1],[2],[3]  
2.2.1 Centering (quy tâm) 

Đó là loại bỏ thành phần một chiều trong từng tín hiệu thu. 
2.2.2 Làm trắng (Whitening) 
2.2.2.1 Giới thiệu Principal Component Analysis (PCA) 
2.2.2.2 Làm trắng (Whitening) 

ICA có thể ñược thực hiện dễ dàng hơn nếu các vector dữ liệu 
quan sát ñược làm trắng hay ñược chuẩn cầu. Một vector ngẫu nhiên 

T
nzzz ),...,( 1=  ñược gọi là trắng nếu các vector phần tử iz  không 

tương quan nhau và có variance ñơn vị. 

IzzE T =}{    (2-30) 

Làm trắng x:             Qxz =                            (2-31) 

Với            TEEDQ 2
1−=  

Phương pháp phổ biến ñể làm trắng là dùng phân tích giá trị 
riêng (EVD) của ma trận covariance: E{xxT} = EDET . Với E là ma 
trận trực giao các vector riêng và D là ma trận ñường chéo các giá trị 
riêng của nó, D = diag(d1,…,dn) 
2.3 Tính nongausss và ICA bằng cách ño tính nongausss kinh 
ñiển [1] 
2.3.1 Nongauss là ñộc lập 

Chìa khóa ñể giải bài toán này chính là tính nongauss. Dựa trên 
ñịnh lý giới hạn trung tâm, rằng pdf của tổng các biến ñộc lập sẽ tiến 
ñến phân bố Gauss. Tổng của hai biến ngẫu nhiên ñộc lập thường có 
phân bố gần Gauss hơn hai biến ngẫu nhiên ban ñầu. Khi các thành 
phần tín hiệu ñã ñộc lập, phân bố của từng biến quan sát ñược từ pdf 
chung sẽ là phân bố của chính nó. 

Ta tìm một vector w, sao cho tổ hợp tuyến tính 

∑==
i ii

T xwxwy là ñộc lập.  

Ta có:  xwy T=             (2-33) 

Ta sẽ nhận những vector w nào làm tối ña tính nongausss của 

xwT 2.3.2 ICA bằng sự cực ñại hóa nongausss 
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2.3.2.1 Đo lường tính nongausss bằng kurtosis 

Kurtosis của một biến ngẫu nhiên y ñược kí hiệu là kurt(y), ñược 
ñịnh nghĩa như sau: 

  224 }){(3}{)( yEyEykurt −=            (2-34) 

2.3.2.2 Thuật toán Gradient dùng kurtosis 
2.3.2.3 Đo lường tính nongausss bằng negentropy (entropy âm) 

Ta có thể ño lường tính Nongausss dựa trên entropy bằng công 
thức ước lượng sau: 

{ } { }( )2)()()( vGEyGEyJ −≈  (2-50) 

với v là một biến ngẫu nhiên có phân bố Gauss, có variance ñơn vị. 

))log(cos(
1

)( au
a

uG =  (2-51a) 

)
2

exp()(
2u

uG
−−=

 

(2-51b) 

2.3.2.5 Thuật toán cơ bản của FastICA cho một ñơn vị: 
 1. Chọn ngẫu nhiên một vector trọng số w có norm bằng 1. 

 2. Cho wzwgEzwzgEw TT )}('{)}({ −=+           (2-60) 

 3. Chuẩn hóa w: www /+=             (2-61) 

 4. Quay về bước 2 nếu chưa hội tụ 
 Sự hội tụ xảy ra khi w+ có cùng chiều với w. Các hàm )(yg  

ñược chọn một trong hai hàm sau: 
)tanh()( 11 yayg =  (2-62a) 

)
2

exp()(
2

2

y
yyg −=  

(2-62b) 
 

⇒ ))(tanh1()(' 1
2

11 yaayg −=  (2-63a) 

⇒ )
2

exp()1()('
2

2
2

y
yyg −−=  

(2-63b) 

2.3.2.4 Thuật toán gradient dùng negentropy 
2.3.2.5 Thuật toán cơ bản của FastICA cho một ñơn vị 
2.3.3 ICA cho nhiều ñơn vị 
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Để tính toán nhiều thành phần ñộc lập chúng ta cần chạy thuật 
toán một thành phần nhiều lần với các vector w1 , w2 ,…., wn , và 
chúng ta phải trực giao các vector w1 , w2 ,…., wn sau mỗi lần lặp. 

Trực giao giảm dần (Deflationary orthogonalization): 
Trực giao dùng phương pháp Gram-Schmidt. Các bước như sau: 

1. Chọn số thành phần ñộc lập m ñể tính toán. Set p ← 1 
2. Khởi tạo wp ngẫu nhiên 
3. Thực hiện một vòng lặp của thuật toán một thành phần với wp. 
4. Thực hiện trực giao hóa sau: 

∑
−

=

−=
1

1

)(
p

j
jj

T
ppp wwwww

           
(2-64) 

5. Chuẩn hóa: )(/ ppp wnormww =
           

(2-65) 

6. Nếu wp chưa hội tụ, trở về bước 3 
7. Set p ← p+1. Nếu p chưa lớn hơn số thành phần ñộc lập, về 

bước 2. 
2.3.4 Tóm tắt 

Các công ñoạn thực thi cho ICA gồm có: 
1. Quy tâm 
2. Làm trắng 
3. Thực hiện ICA: 
4. Xếp các vector tìm ñược (kể cả vector ñầu tiên) vào một 

ma trận W , các thành phần ñộc lập thu ñược sẽ là: 
zWy '=  (2-67) 

CHƯƠNG 3: 
GIỚI THI ỆU SYSTEM GENERATOR, 

HỌ FPGA VIRTEX-4 VÀ KIT Virtex-4™ LC  
3.1 Giới thi ệu hãng Xilinx và các công cụ lập trình 
3.1.1 ISE 
3.1.2 LogicCore 
3.1.3 EDK 
3.1.4 System Generator [5] 
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Là một công cụ thiết kế DSP của Xilinx cho phép dùng môi 
trường thiết kế Simulink® ñể thiết kế FPGA, cho phép thiết kế hệ 
thống ở dạng các khối, và hỗ trợ mô phỏng, debug, tạo code ñể nạp 
vào FPGA.Sytem Generator cho phép mô phỏng nhanh chóng thông 
qua ñồng mô phỏng phần cứng. 
3.2 Giới thi ệu họ FPGA Virtex-4 [8],[9],[10] 
3.2.1 FPGA và cấu trúc FPGA 
3.2.2 Giới thiệu họ FPGA Virtex-4 
3.2.2.1 Giới thiệu chung 
3.2.2.2 Mô tả tổng quan kiến trúc họ Virtex-4 
3.2.2.3 Giới thiệu kit Virtex-4™ LC [11] 

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI FICA TRÊN MATLAB 
4.1  Thực hiện ICA nhi ều thành phần bằng phương pháp trực 

giao giảm dần, cực ñại hóa nogaussian ño bằng kurtosis và 
negentropy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4-1 Lưu ñồ giải thuật 
tạo tín hiệu pha trộn x và 

làm trắng dữ liệu x trước khi 
thực hiện ICA 

Hình 4-2 Lưu ñồ giải thuật thực hiện ICA 
bằng phương pháp trực giao giảm dần 

23 3})({ pp
T

pp wwzwzEw −=+  

∑
−

=

−←
1

1

)(
p

i
ii

T
ppp wwwww  

 End 

p = 1 

 
Chọn ngẫu nhiên wp có 

norm ñơn vị 

++= ppp www /  

  p = p +1 

 
p ≥ 2 

 
wp = wp

+ 

 
p ≤ m

 

Y=WTz
 

 Begin 

N 

 Y 

Y 

N 

 

Y 

N 

 

Load(s) 
Random(A) 
X=Ás 

)( iii xmeanxx −=
}{ TxxER =  

2
1−= RQ  

Qxz =  

 Begin 

 End 
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4.2 Kết quả thực hiện thuật toán trên Matlab 

Để ñánh giá chất lượng tín hiệu, học viên chọn phương pháp ñánh 
giá MSE giữa tín hiệu tách ñược và tín hiệu ban ñầu. 

 
(4-1) 

Với: si, s
*
i: tín hiệu ban ñầu và tín hiệu tách ñược thứ i và  N là số 

mẫu của tín hiệu 
4.2.1 Cực ñại hóa nogaussian ño bằng kurtosis 
4.2.1.1. Với m = 2: 

  

Hình 4-3 (a)Tín hiệu gốc Hình 4-3 (b)“Joint distribution” 
của tín hiệu gốc 

  

Hình 4-3 (c) Và tín hiệu 
thu ñược với 









=

7373.08812.0

2523.02689.0
A  

Hình 4-3 (d)“Joint distribution” 
của tín hiệu thu 

  
Hình 4-3 (e)Tín hiệu thu 
sau khi ñược làm trắng 

Hình 4-3 (f)“Joint distribution” 
của tín hiệu ñược làm trắng 
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Hình 4-3 (g) Tín hiệu tách 
ñược bằng fastICA 

Hình 4-3 (h) “Joint distribution” 
của tín hiệu tách ñược 

MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 3.5667.10-6 

MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ hai: 6.6978.10-4 

4.2.1.2 Với m = 3:  

 
Hình 4-4(a)Tín hiệu gốc 

 

 
 
Hình 4-4(b)“Joint distribution” 

của tín hiệu gốc 

 

 

 

Hình 4-4(c) Tín hiệu thu với 

















=
6721.02026.05252.0

8462.04186.04660.0

9318.04451.07468.0

A
 

Hình 4-4 (d)“Joint distribution” 
của tín hiệu thu 

 

 

 

Hình 4-4(e) Tín hiệu thu sau 
khi ñược làm trắng 

Hình 4-4 (f)“Joint distribution” 
của tín hiệu thu sau khi ñược 

làm trắng 

      

Hình 4-4(g) Tín hiệu sau khi 
tách ñược bằng fastICA 

Hình 4-4(h)“Joint distribution” 
của tín hiệu tách ñược 
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MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 0.0155 
MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ hai: 0.0242 
MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ ba: 0.0050 

4.2.2 Cực ñại hóa nogaussian ño bằng negentropy: 
Có hai hàm ñã ñược nêu trong chương 3 là: 

 )tanh()( 11 yayg =   )2/exp()( 2
2 yyyg −=  

⇒ ))(tanh1()(' 1
2

11 yaayg −=

 )2/exp()1()(' 22
2 yyyg −−=  

4.2.2.1 Với m = 2: 

Ta có: 







=

7373.08812.0

2523.02689.0
A  

(i) Dùng hàm g1(y) = tanh(a1y): 

  
Hình 4-5(a) Tín hiệu gốc Hình 4-5(b) “Joint 

distribution” của tín hiệu 
gốc 

  
Hình 4-5(c) Tín hiệu thu Hình 4-5(d) “Joint 

distribution” của tín hiệu 
thu 

  
Hình 4-5(e) Tín hiệu sau khi 

ñược làm trắng 
Hình 4-5(f) “Joint 

distribution” của tín hiệu sau 
khi ñược làm trắng 
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Hình 4-5(g)  Tín hiệu tách 

ñược bằng fastICA 
Hình 4-5(h) “Joint 

distribution” của tín hiệu sau 
tách ñược 

MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 1.2731.10--4 

MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ hai: 2.2228.10-4 

(ii)  Dùng hàm g2(y) = exp(-y2/2): 

  

Hình 4-6(a) Tín hiệu gốc Hình 4-6(b) “Joint distribution” 
của tín hiệu gốc 

 
 

Hình 4-6(c) Tín hiệu thu Hình 4-6(d) “Joint distribution” 
của tín hiệu thu 

  

Hình 4-6(e) Tín hiệu ñược 
làm trắng 

Hình 4-6(f) “Joint distribution” 
của tín hiệu ñược làm trắng 

 
 

Hình 4-6(g) Tín hiệu tách 
ñược bằng fastICA 

Hình 4-6(h) “Joint distribution” 
của tín hiệu tách ñược 

MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 2.0813.10-4 

MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ hai: 1.0811.10-4 
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4.2.2.2 Với m = 3: 

Ta có: 

















=
9169.09355.04057.0

1763.07382.09218.0

7919.06154.04447.0

A  

(i) Dùng hàm g1(y) = tanh(a1y): 

 

 

 

Hình 4-7(a) Tín hiệu gốc Hình 4-7(b) “Joint distribution” 
của tín hiệu gốc 

 

 

 

Hình 4-7(c)Tín hiệu thu Hình 4-7(d) “Joint distribution” 
của tín hiệu thu 

 

 

 

Hình 4-7(e)Tín hiệu ñược 
làm trắng 

Hình 4-7(f) “Joint distribution” 
của tín hiệu ñược làm trắng 

 
 

Hình 4-7(g)Tín hiệu tách 
ñược bằng fastICA 

Hình 4-7(h) “Joint distribution” 
của tín hiệu tách ñược 

 MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 0.0030 
 MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 0.0176 
 MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 0.0012 

(ii)   Dùng hàm g2(y) = exp(-y2/2): 
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Hình 4-8(a)Tín hiệu gốc Hình 4-8(b) “Joint distribution” của 
tín hiệu gốc 

 

 

 

Hình 4-8(c)Tín hiệu thu Hình 4-8(d) “Joint distribution” của 
tín hiệu thu 

 

 

 

Hình 4-8(e)Tín hiệu ñược 
làm trắng 

Hình 4-8(f) “Joint distribution” của 
tín hiệu ñược làm trắng 

 

 

Hình 4-8(g) Tín hiệu tách 
ñược bằng fastICA 

Hình 4-8(h) “Joint distribution” của 
tín hiệu tách ñược 

MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 0.0020 
MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 0.0149 

 MSE của cặp tín hiệu ban ñầu và tách ñược thứ nhất: 0.0007 

CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI FICA TRÊN FPGA 
5.1 Cơ sở thực thi 

Với dự hỗ trợ của hãng Xilinx về phần cứng, và Matlab DSP 
System Generator học viên sử dụng Kit FPGA Memmec Virtex-4™ 
LC và tiến hành thiết kế trên Matlab Sytem Generator v12.1. 

Tín hiệu vào ñược xử lý theo từng khung, học viên chọn là 512 
mẫu/khung. 

 Các bước thực hiện như sau: 
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1. Chia tín hiệu vào thành từng khung ñể xử lý 
2. Quy tâm tín hiệu 
3. Làm trắng tín hiệu 
4. Thực hiện fastIC 
5. Lấy kết quả ñầu ra. 

5.2 Mô hình triển khai 
Học viên thực hiện triển khai thuật toán trong System Generator, 

việc mô phỏng ñược tiến hành bằng cả trong môi trường Simulink và 
ñồng mô phỏng phần cứng. 
5.3 Triển khai các khối 

 
Hình 5-3 Sơ ñồ khối của thiết kế 

Trong ñó: 
- Khối Framer512: tạo các khung có ñộ dài bằng 512 mẫu tín hiệu 
vào, giúp chia tín hiệu vào thành thành từng khung 512 mẫu. 

 
Hình 5-4 Cấu trúc khối Framer512 

- Khối Centering: thực hiện 2 việc: qui tâm tín hiệu, làm cho tín hiệu 
vào có trung bình bằng 0 và tính covariance. Ngoài ra khối Centering 
thực hiện tính Covariance (khối con CX) ñể cung cấp cho các khối 
sau, với:  

 
 

Hình 5-5 Cấu trúc khối 
qui tâm tín hiệu 

Hình 5-6 Cấu trúc khối tính covariance 
(Cx), trong trường hợp này C01 = C10 
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- Khối Whitening: Biến ñổi các tín hiệu có trung bình bằng 0 thành 
vector Z. Khối này thực hiện Z = QX = [D-1/2ET]X (khối Z), với Q là 
ma trận làm trắng, D = diag(di) (khối D) là ma trận ñường chéo chứa 
các giá trị riêng của CX và E = {ei} (khối E) là ma trận các vector 
riêng trực chuẩn. Để có ñược Z cuối cùng, cần có các bước tính toán 
như sau: 

Từ ña thức ñặc tính của CX, các giá trị riêng tương ứng (d1, d2) 
tính ñược như sau: 

 (5-4) 

Ma trận E tính ñược như sau: 

 
(5-5) 

Do trong một khung, giá trị C01 không thay ñổi nên E có thể ñược 
viết lại như sau: 

 (5-6) 

 
 

Hình 5-7 Cấu trúc khối tính d1 và d2 Hình 5-8 Cấu trúc khối tính 
E 

Từ E và D có ñược, ta ñược: 

 

(5-7) 

Cuối cùng ta ñược: 
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(5-8) 

 

 
Hình 5-9 Cấu trúc khối tính Z 

- Khối ICA: thực hiện thuật toán fastICA cho vector Z.  
+ Khối thực hiện cập nhật các giá trị của 2 vector w1 và w2 
ñể cấp cho khối Output (khối Wk và Norm). 

 (5-9) 

 (5-10) 
+ Trực giao w2 với w1 (khối P): 

 (5-11) 

 
Hình 5-10 Cấu trúc khối ICA 

- Khối Output: thực hiện việc nhân ma trận WTZ ñể cho tín hiệu ra. 

 
Hình 5-11 Cấu trúc khối Output 

Mạch triển khai cụ thể ñược hoàn thành như sau: 
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Hình 5-12 Mạch triển khai thuật toán fastICA cho 2 thành phần ñộc 

lập 
5.4 Tiến hành và kết quả mô phỏng 
5.4.1 Tiến hành mô phỏng trong môi trường Simulink 
Chọn 2 tín hiệu ñộc lập ban ñầu là 2 file âm thanh: mike.wav và 
street.wav. Tín hiệu âm thanh ra từng bước ñược ghi lại ñể kiểm tra 
(nghe lại). Các tín hiệu âm thanh ñược ghi lại là: tín hiệu ñã ñược 
làm trắng Z1.wav và Z2.wav; tín hiệu ra tách ñược S1.wav và 
S2.wav. 

Chọn ngẫu nhiên ma trận tổ hợp  

 
 

Hình 5-13 Tín hiệu ñộc lập ban ñầu 
(S1, S2) 

Hình 5-15 Tín hiệu pha trộn 
thu ñược (X1, X2) 

Tín hiệu ra tại các khối sau khi qua bước tiền xử lý như sau: 

  
Hình 5-17 Tín hiệu ñã ñược 

làm trắng Z1, Z2 
Hình 5-19 Tín hiệu tách ñược 

 
5.4.2 Kết quả biên dịch và mô phỏng trên phần cứng 
- Dùng công cụ Resource Estimator của System Generator ñể ước 
lượng tài nguyên cần sử dụng của thiết kế. Kết quả như sau: 

Bảng 6-1 tổng hợp tài nguyên sử dụng trên Kit 
Slices 8038 
Flip flops 9613 



23 
 

LUTs 12452 
DSP48 47 

Với kết quả tổng hợp tài nguyên sử dụng như trên, và trong ñiều 
kiện hiện có học viên quyết ñịnh triển khai thuật toán trên Kit Virtex-
4™ LC. 

Thực hiện ñồng mô phỏng phần cứng: 
- Kết nối khối co-sim với thiết kế ñể chạy mô phỏng phần 

cứng, các file âm thanh tương ứng cũng ñược thu lại ñể so sánh với 
kết quả mô phỏng bằng simulink: tín hiệu ñược làm trắng lần lượt là 
Z11.wav và Z22.wav; tín hiệu tách ñược lần lượt là S11.wav và 
S22.wav: 

 
Hình 5-23 Kết nối khối co-sim 

 
Hình 5-24 Tín hiệu thu ñược từ kết quả ñồng mô phỏng với phần 

cứng: 
� 2 tín hiệu trên: tín hiệu tách ñược từ mô phỏng trong Simulink 
� 2 tín hiệu dưới: tín hiệu tách ñược từ mô phỏng phần cứng 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI  
∗ Phân tích và ñánh giá kết quả 

Các kết quả thu ñược khi mô phỏng thuật toán fastICA ñể tách 
nguồn mù trong môi trường matlab là rất chính xác với nhiều thành 
phần ñộc lập. 

Kết quả thu ñược mô phỏng trên phần cứng giống hệt kết quả 
mô phỏng trong môi trường Simulink của matlab, như vậy học viên 
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ñã thành công trong việc sử dụng công cụ System Generator ñể thực 
hiện triển khai tách nguồn mù chạy trên nền FPGA. Tuy nhiên, ñây 
chỉ là thành công một phần nhỏ bởi vì tín hiệu vào mới chỉ là 2. Với 
hai kết quả mô phỏng giống nhau cho thấy kinh nghiệm rằng các kết 
quả mô phỏng ñược trong môi trường Simulink cũng cho hình dung 
ñược kết quả mô phỏng chạy trên phần cứng dù chưa cần triển khai 
trên phần cứng. 

 Với việc mô phỏng trong môi trường matlab, các biến ñược sử 
dụng có kiểu dữ liệu thực nên sử dụng khá linh ñộng. Tuy nhiên, do 
hạn chế tài nguyên trên FPGA, việc sử dụng các biến cũng bị hạn 
chế. Với mô phỏng trong môi trường Simulink, sử dụng các khối xây 
dụng sẵn của Xilinx, các biến không thể sử dụng kiểu thực mà thay 
vào ñó là kiểu dữ liệu dấu chấm tĩnh với ñộ dài giới hạn, qua nhiều 
khâu sẽ có sai số tích lũy, nên có nhiều tỷ lệ pha trộn, mạch không 
tách ñược các thành phần ñộc lập dù ñã ñược chứng minh bằng lý 
thuyết và mô phỏng thành công trên matlab. Do ñó, chắc chắn kết 
quả thu ñược trên phần cứng không thể chính xác như mô phỏng 
trong mô trường matlab, cũng như phạm vi lựa chọn mô hình tín hiệu 
vào mô phỏng bị giới hạn rất nhiều. 

Kết quả mô phỏng mới chỉ dừng lại ở dạng tín hiệu tiếng nói, 
học viên chưa thực hiện mô phỏng với nhiều loại tín hiệu khác,… 
Với việc sử dụng tín hiệu tương tự như vậy, cần phải xây dựng các 
mạch giao tiếp ngoài thêm như mạch ADC, DAC. 

∗ Kết luận và hướng phát triển ñề tài 
- Kết luận 

Phân tích các thành phần ñộc lập (ICA) là một kỹ thuật tính toán 
và thống kê, mà trong ñó dữ liệu ngẫu nhiên quan sát ñược ñược biến 
ñổi tuyến tính thành các thành phần sao cho ñộc lập cực ñại với nhau 
ñể tìm ñược các yếu tố ẩn nằm ẩn trong các tập biến hoặc tín hiệu 
ngẫu nhiên. ICA xác ñịnh một mô hình sinh cho dữ liệu ña chiều 
quan sát ñược, thường là một tập lớn các mẫu. Trong mô hình, các 
biến dữ liệu ñược giả sử là sự pha trộn tuyến tính của các biến ẩn 
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chưa biết nào ñó và hệ thống pha trộn cũng không biết. Các biến ẩn 
ñược giả sử là nongaussian và ñộc lập với nhau và chúng ñược gọi là 
các thành phần ñộc lập của dữ liệu quan sát ñược. Các thành phần 
ñộc lập này, cũng ñược gọi là các nguồn hoặc yếu tố, có thể tìm ñược 
bằng ICA.  

Tính toán mô hình ICA có thể ñược thực hiện bằng cực ñại hóa 
nongaussian. Việc này có thể thực hiện bằng các phương pháp 
fastICA. Ta có thể tìm ñược nhiều thành phần ñộc lập bằng cách tìm 
nhiều hướng nongaussian cực ñại. Cách tiếp cận này có liên quan tới 
việc tìm phép chiếu, mà ở ñó các hướng nongaussian cực ñại là 
hướng quan tâm. 

Thuật toán FastICA là một thuật toán ñược sử dụng nhiều trong 
ICA. FastICA là một phương pháp tính toán rất hiệu quả, ñòi hỏi 
lượng tính toán nhỏ và nhanh chóng. Thuật toán này cho phép cực 
ñại hóa tính nongaussian bằng cách ño ñại lượng kurtosis hoặc 
negentropy. 

ICA có vẻ liên quan ñến phân tích các thành phần nguyên lý 
(PCA). Tuy nhiên, ICA là kỹ thuật mạnh mẽ hơn nhiều, có thể tìm ra 
các yếu tố hoặc các nguồn ẩn khi mà các phương pháp cổ ñiển hoàn 
toàn thất bại. 

Thuật toán ICA tuy ñã ra ñời chưa lâu (khoảng ñầu thập niên 
1980), dựa trên nền tảng của mảng kiến thức ñại số tuyến tính nhưng 

nhiều ứng dụng ñã ñi vào thực tế như xử lý thoại, xử lý tín hiệu y 
sinh, xử lý ảnh, viễn thông và kinh tế,…. Đây là một phương pháp có 
ứng dụng lý thú mà các thuật toán cổ ñiển không thể thực hiện ñược. 

Trong luận văn, học viên ñã sử dụng thuật toán FastICA (bởi 
fastICA là thuật toán cho lượng tính toán ít so với các thuật toán 
khác nên sẽ tốn ít tài nguyên trên kit) bằng cách ño tính nongaussian 
cực ñại vào tách nguồn mù chạy mô phỏng trên matlab và thực hiện 
trên nền FPGA, với công cụ thiết kế System Generator. Với việc 
thực hiện mô phỏng trên matlab, học viên ñã thực hiện việc ñánh giá 
chất lượng tín hiệu bằng ñại lượng MSE. Qua ñó cho thấy kết quả 
thu ñược là rất chính xác. System Generator cho phép xây dựng các 
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khối toán học dành cho FPGA rất nhanh chóng, cho phép mô phỏng 
thiết kế nhanh chóng ngay trong môi trường simulink của matlab. 
Phương pháp sử dụng công cụ System Generator mang lại sự tiện lợi, 
nhanh chóng và hiệu quả cho các thiết kế chạy trên nền FPGA. Tuy 
nhiên học viên mới chỉ thực hiện ñối với tín hiệu vào là 2 và tín hiệu 
ñộc lập ban ñầu có dạng tiếng nói ñể dễ kiểm tra kết quả. Với sự hạn 
chế về ñộ rộng bit dành cho các biến nên kết quả không ñược chính 
xác như tín hiệu ñộc lập ban ñầu. Với nhiều hơn tín hiệu vào, sẽ ñòi 
hỏi lượng tài nguyên trên kit lớn, ảnh hưởng ñến tốc ñộ xử lý và ñộ 
chính xác của kết quả. Đây là một vấn ñề khó khăn mà học viên chưa 
giải quyết ñược. 

- Hướng phát triển ñề tài: 
Vì giới hạn của thời gian thực hiện ñề tài nên học viên không thể 

trình bày hết các lý thuyết về ICA. Tính toán mô hình ICA không chỉ 
bằng cực ñại hóa tính nongaussian mà còn các phương pháp khác 
như cực tiểu hóa thông tin tương hỗ (ICA by Minimization of Mutual 
Information), cực ñại hóa ước lượng hợp lệ (ICA by Maximum 
Likelihood Estimation). Ngoài ra, trong thực tế luôn có nhiễu lẫn 
trong mô hình quan sát, lúc ñó bài toán trở nên khó hơn nhiều, luận 
văn cũng chưa ñề cập ñược ñến vấn ñề ñó. Vì vậy, công việc tiếp 
theo của học viên là phải hoàn thiện lý thuyết về ICA. 

FPGA Virtex-4 XC4VLX25 là một FPGA mạnh, tuy vậy, học 
viên mới chỉ áp dụng bài toán tách nguồn mù với 2 thành phần ñộc 
lập nhưng ñã tồn tại lượng tính toán lớn, nên khả năng của kit vẫn 
còn hạn chế ñối với bài toán ICA. Học viên ñã tìm nhiều cách xoay 
xở trong sự hạn chế của tài nguyên và có thể thực hiện ñược ICA 
trên FPGA. Trong tương lai, học viên phải tìm cách cải tiến thiết kế 
FPGA của mình ñể tài nguyên ñược tận dụng tốt hơn, xử lý ñược 
nhiều nguồn ñộc lập hơn, cải tiến thiết kế dùng số nhị phân dấu chấm 
ñộng cho kết quả trên phần cứng tốt hơn ñể nó có thể dùng nó như 
một module tiền xử lý tín hiệu trong hệ thống thông tin, hệ thống ño 
lường. Qua ñó, sẽ cho học viên một kiến thức quý giá về việc sử 
dụng hợp lý tài nguyên phần cứng./ 
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