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Resumo—Os modelos de misturas de sinais não lineares do
tipo Post-Nonlinear apresentam a vantagem de poderem ser se-
parados através de técnicas baseadas em análise por componentes
independentes. No entanto, normalmente as técnicas de separação
envolvem estatı́sticas de ordem superior e algoritmos que utilizam
redes neurais ou metaheurı́sticas. Neste trabalho, buscamos
desenvolver um algoritmo simples de separação, baseado no
gradiente descendente, que utilize somente estatı́sticas de segunda
ordem, explorando a estrutura temporal dos sinais das fontes.
Assim, combinamos dois algoritmos clássicos, o AMUSE e o
SOBI, para atuarem nas etapas linear e não linear de separação,
respectivamente. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo
consegue obter bom desempenho.

Keywords—Separação Cega de Fontes, Post-Nonlinear, Es-
tatı́sticas de Segunda Ordem.

I. INTRODUÇÃO

Na área de processamento de sinais, o problema de
separação cega de fontes (BSS, do inglês Blind Source Se-
paration) envolve a recuperação de sinais (ou fontes) que
sofreram algum tipo de mistura. Como as fontes e o processo
de mistura são assumidos desconhecidos, a separação deve
ser procedida de forma não supervisionada (ou cega) a partir
das amostras das misturas [1], [2]. Nas três primeiras décadas
após sua proposição, o foco esteve direcionado principalmente
ao contexto linear, em que admite-se que as fontes sofrem um
processo de mistura linear. Sem nenhuma restrição, entretanto,
o problema não possui solução (i.e., é ill-posed [1], [3]).
Adicionando-se a suposição de que as fontes eram estatistica-
mente independentes, tornou-se possı́vel realizar a separação
de fontes, cujos resultados teóricos e práticos contribuı́ram
para a formação de um arcabouço teórico bastante conso-
lidado, chamado de Análise de Componentes Independentes
(ICA, do inglês Independent Component Analysis) [1], [2].
Surgiram nesse âmbito algoritmos como FastICA, JADE, Bell-
Sejnowski e Infomax [2], [3].

Apesar dos métodos de ICA terem se mostrado muito
eficientes, sua dependência inexorável às estatı́sticas de ordem
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superior (HOS, do inglês Higher-Order Statistics) levou a cer-
tas dificuldades, como algoritmos com elevada complexidade
ou com desempenho reduzido devido a aproximações [1].
Como possı́vel alternativa, a suposição adicional de que as
fontes possuı́am uma dependência temporal permitiu, sob
certas condições, que o uso de estatı́sticas de segunda ordem
(SOS, do inglês Second-Order Statistics) fosse suficiente para
realizar a separação [1], [2], resultando em algoritmos mais
simples, como AMUSE [1], SOBI [4] e TDSEP [2].

Mesmo contando com um conjunto bastante expressivo de
aplicações, como em sinais de áudio [5], imagens cerebrais [6]
e tratamento de sinais médicos [1], o modelo linear mostrou
ser insuficiente para alguns contextos, como imageamento
hiperspectral [7] e arranjos de sensores quı́micos [8], sendo
necessário utilizar modelos não lineares para o processo de
mistura das fontes. No entanto, sob uma perspectiva não
linear genérica, os métodos de ICA não conseguem garantir a
separação das fontes [1]. Nesse âmbito, a pesquisa nessa área
voltou-se a modelos não lineares restritos, cuja aplicação de
métodos de ICA ainda eram válidos [9]. Exemplos desses mo-
delos são: o linear quadrático (LQ), bilinear e Post-Nonlinear
(PNL) [9], [10].

De forma análoga ao que ocorreu ao contexto linear, os
esforços recentes estão sendo direcionados para estender os
métodos baseados apenas em SOS aos modelos não lineares,
novamente considerando fontes com dependência temporal.
Em [10] e [11], são apresentados métodos para os modelos
LQ e bilinear. Em relação ao PNL, foco do presente trabalho,
a separabilidade usando-se apenas SOS mostrou ser possı́vel
desde que respeitadas algumas restrições no modelo [12], [13].
Tal abordagem, apesar de ser um resultado importante na
literatura, ainda carece de um algoritmo simples e robusto
(e.g., baseado no método do gradiente) que seja capaz de
desempenhar a separação cega de fontes. Neste sentido, no
presente trabalho, propomos um novo algoritmo baseado em
SOS para a separação em misturas PNL. Mais especificamente,
combina-se caracterı́sticas diferentes dos algoritmos clássicos
AMUSE e SOBI para realizar a adaptação da estrutura de
separação em suas partes linear e não linear.
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Figura 1. Modelo Post-Nonlinear.

O trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção II, o
problema de BSS é definido e o modelo PNL é apresentado.
Na Seção II-B, os recentes resultados envolvendo SOS que
motivam o trabalho são apresentados. O algoritmo baseado no
método do gradiente é proposto na Seção III. Os resultados
obtidos nos cenários de simulação são apresentados e analisa-
dos na Seção IV. A Seção V encerra o trabalho, apresentando
as conclusões e perspectivas futuras.

II. SEPARAÇÃO CEGA DE FONTES COM MISTURAS NÃO
LINEARES

Em BSS, o modelo geral de mistura não linear instantânea
pode ser expresso por [1], [2]:

x(n) = φ (s(n)) , (1)

em que s(n) = [s1(n) s2(n) . . . sN (n)]T e x(n) =
[x1(n) x2(n) . . . xM (n)]T são os vetores com N fontes e
M misturas, respectivamente, e φ(·) é uma função não linear
genérica de mistura.

Em posse somente das misturas x(n), tem-se como objetivo
determinar uma função ψ(·) = φ−1(·), tal que y(n) =
ψ(x(n)), onde y(n) é o vetor contendo as N fontes recu-
peradas. Na recuperação, são admitidas permutação de ordem
e ambiguidades de escala [2].

A. Modelo Post-Nonlinear

No modelo Post-Nonlinear (PNL), o processo de mistura
ganha algumas restrições [2]:

x(n) = f(As(n)) (2)

em que A é a matriz N ×M que contém os coeficientes que
desempenham, em um primeiro estágio, uma mistura linear, e
f(·) = [f1(·) . . . fM (·)]T é o vetor de funções univariadas
não lineares, estritamente monotônicas e aplicadas individual-
mente nas respectivas colunas do vetor resultante da expressão
As(n). O sistema de separação, conforme representado na
Fig. 1, é dado por

y(n) = Wg (x(n)) (3)

em que W corresponde à matriz de separação, i.e., deve
garantir a independência estatı́stica dos elementos de y(n) e
g(·) são funções não lineares, que idealmente anulam o efeito
de f(·), e, assim como estas, são estritamente monotônicas [1].

B. Estatı́sticas de Segunda Ordem no Modelo PNL

No contexto não linear, mais especificamente em misturas
PNL, o uso de SOS para explorar a estrutura temporal dos
sinais ainda é incipiente. No entanto, alguns resultados impor-
tantes vêm sendo alcançados. Inicialmente, as SOS limitavam-
se ao ajuste da matriz separadora W (através dos algoritmos
TDSEP e WASOBI [1], [3]), enquanto que a não linearidade
g(·) devia ser ajustada usando-se as HOS, como o efeito de
Gaussianização [14] ou informações a priori [10], [15].

A utilização de apenas SOS para ajustar tanto W quanto
g(·) é recente [12], [13]. Para garantir a separabilidade das
fontes, é necessário que exista, além das restrições clássicas
do caso linear, a presença de um termo linear em z(n): por
exemplo, para um dado f(·), g(·) é ajustado de forma que a
saı́da do sistema separador seja:

y(n) = Wg ◦ f (WAs(n)) = WAs(n) +Wf̃ (As(n)) (4)

ou seja, a função composta g◦f(·) resulta em um termo linear
mais um resı́duo não linear f̃(·) [13]. Nesse caso, o resı́duo
f̃(·) pode ser eliminado através da diagonalização conjunta das
matrizes de correlação RY (d) dos sinais recuperados, para
d ∈ {0, 1, . . . , τ}, sendo τ um atraso temporal suficiente.
Entretanto, é necessário que o termo linear em (4) não seja
suprimido [12].

III. PROPOSTA

Com base nos resultados sobre a separabilidade em modelos
PNL vistas na Seção II-B, propomos a utilização de um
algoritmo baseado no gradiente descendente para realizar a
separação das fontes misturadas não linearmente, de acordo
com o modelo PNL.

Em [12], os autores utilizam SOS para explorar a estrutura
temporal dos dados e metaheurı́sticas para a otimização,
provendo uma abordagem promissora para a resolução do
problema de BSS. No entanto, esta abordagem demanda alto
custo computacional, principalmente devido à complexidade
das metaheurı́sticas. Em contraste, o gradiente descendente é
um método clássico e consolidado, com baixo custo compu-
tacional e de simples implementação.

A. O Algoritmo A-SOBIPNL

O uso das SOS para adaptação dos parâmetros da estrutura
de separação pode se dar de forma bastante diversificada [1].
A fim de reduzir a complexidade computacional do algoritmo,
combinamos duas abordagens distintas, particularmente, o
AMUSE [1] e o SOBI [4] para tratar as etapas linear e não
linear.

1) Parte Linear: O algoritmo AMUSE é uma técnica linear
de diagonalização de matrizes de autocorrelação, que baseia-se
nas propriedades dos autovalores e autovetores [2]. Entretanto,
este algoritmo exige uma etapa inicial de branqueamento dos
dados que, no modelo PNL, deverá atuar sobre z(n) – que,
idealmente, conterá apenas os sinais misturados linearmente.

A partir da estimativa da matriz de correlação de z(n) dada
por R̃Z(d) = 1

L

�L
n=0 z(n)z

T (n−d), sendo L o número
de amostras usadas para a estimativa e d = 0, a matriz de



branqueamento V é tal que V = E D−1/2 ET , com D sendo
uma matriz diagonal com os autovalores de R̃Z(0) e E uma
matriz cujas colunas são os autovetores de R̃Z(0). O sinal
branqueado é dado por z�(n) = Vz(n).

Após branqueamento, o AMUSE busca obter uma matriz W
que diagonaliza a matriz de correlação do sinal branqueado
R̃Z�(d) para d �= 0, aqui assumido fixo em d = 1. A
matriz de separação W, então, é formada pelos autovetores
de R̃Z�(d) [2]. Os sinais linearmente separados são obtidos
por y(n) = Wz�(n).

2) Parte Não Linear: De acordo com o modelo da Fig. 1,
assumiremos que g(·) é uma combinação linear de potências
de x(n) [13]:

gk(xk(n)) = cTk ξk(n), k ∈ {1, . . . ,M} (5)

em que ck = [ck1 ck2 . . . ckb]
T são os coeficientes da função

gk(·) e ξk(n) = [x1
k(n) x2

k(n) . . . xb
k(n)]

T são as misturas
com potências de ordem 1 a b, sendo b o maior grau admitido.

Para ajuste da parte não linear (i.e., da função g(·)), iremos
nos basear no critério clássico SOBI [4], cuja função custo
pode ser expressa por:

J(W, c) =
�

d∈D

off(RY (d)) (6)

em que D é o conjunto de atrasos a ser considerado, RY (d) =
E
�
y(n) yT (n−d)

�
e a função off(RY (d)) é

off(RY (d)) =
�

i�=j

r2ij (7)

em que i e j correspondem, respectivamente, à linha (i ∈
{1, . . . , N}) e à coluna (j ∈ {1, . . . ,M}) de RY (d). De
acordo com a Eq. (6), idealmente, quanto maior o número
de atrasos utilizados, mais informação poderá ser considerada
pelo algoritmo, auxiliando na separação.

Como regra de adaptação, utilizou-se o gradiente descen-
dente para o ajuste dos coeficientes ck:

ck(n+ 1) = ck(n)− µ
∂J(W, c)

∂ck
(8)

onde µ é o passo de adaptação e

∂J(W, c)

∂ck
=

�

d∈D

�

i�=j

∂r2ij(d)

∂ck
(9)

com

∂r2ij(d)

∂ck
= 2rij(d) (E [ξk(n)wikyj(n−d)

+ξk(n− d)wjkyi(n)])

(10)

em que wij são os coeficientes da matriz W na linha i e
coluna j, rij são os elementos da matriz de correlação RY (d)
na linha i e coluna j, e E[·] é o operador esperança. Em termos
práticos, seguimos a abordagem do gradiente estocástico,
usando apenas uma única amostra para estimação do termo
da esperança.

Em um último passo, aplica-se uma restrição sobre os
coeficientes ck de forma a garantir a validade da Eq. (4).
No presente trabalho, manteremos fixos alguns coeficientes de
ck para que estes termos preservem o termo linear em (4) e
não sejam anulados durante a adaptação. Vale ressaltar que tal
abordagem pode exigir algum tipo de conhecimento parcial
sobre a não linearidade f(·). Abordagens mais genéricas e
que independem do conhecimento parcial de f(·) podem ser
seguidas [13], porém deixaremos este estudo para trabalhos
futuros.

Os passos para a aplicação do algoritmo resultante, nomeado
A-SOBIPNL, estão descritos no Alg. 1.

Algoritmo 1 Algortimo A-SOBIPNL
Inicialização dos parâmetros do A-SOBIPNL:
d, µ, L;
c ← 1 (função g(·)); W ← 0;
for cada amostra n do

z(n) ← g(x(n));

Parte Linear:
Branqueamento de z(n):
z�(n) ← Vz(n);
Aplicação do AMUSE para adaptação da matriz W;
Atualização de y(n) : y(n) ← g(Wz�(n));

Parte Não Linear:
Estimação de RY (d) com janela de L amostras:
for cada atraso d ∈ D do

RY (d) =
1
L

�n+L−1
n y(n)yT (n−d)

end for
Cálculo do gradiente dado por (9) e (10);
Adaptação dos coeficientes de g(·) pela Eq. (8);
Aplicação de restrição nos coeficientes de g(·);

end for

IV. RESULTADOS

Para o cenário de simulação, gerou-se duas fontes estatisti-
camente independentes de forma aleatória e com distribuição
Gaussiana, de média nula e variância unitária. A dependência
temporal entre as amostras foi introduzida através de filtros
do tipo FIR (do inglês Finite Impulse Response) em cada uma
das fontes independentemente. Os filtros possuı́am as seguintes
funções de transferência: h1(z) = 1 + 0,6z−1 − 0,2z−2 +
0,6z−3 e h2(z) = 1 − 0,4z−1 − 0,3z−2 + 0,2z−3. Após a
filtragem, a saı́da do filtro h1 gerou a fonte s1(n) e a saı́da
do filtro h2 gerou a fonte s2(n).

Na etapa linear, as fontes foram linearmente misturadas pela
matriz A = [0,65 0,23; 0,35 0,76] e, na etapa não linear, f(·)
é uma função cúbica, tal que:

f(u(n)) = u(n)�3 = (As(n))�3 (11)

em que o operador �3 aplica a potência cúbica elemento a
elemento no vetor u(n), resultando em M = 2 misturas no
vetor x(n), que estarão acessı́veis para o algoritmo.



A estrutura de separação escolhida assume W uma matriz
2× 2, e g(·) como

gk(xk(n)) = ck1xk(n) + ck2 sgn(xk(n))
3
�

|xk(n)|, (12)

em que sgn(·) é a função sinal. Note que, para a perfeita
inversão de f(·), é necessário que ck1 = 0 e ck2 = 1. A
razoável simplicidade desta função nos será útil para melhor
compreender as propriedades do algoritmo proposto e também
para avaliar o desempenho da proposta.

Para fins de análise da restrição sobre os coeficientes ck,
assumimos que há informações de que f(·) tem traços de uma
função cúbica, de forma que, para que se mantenha a validade
da Eq. (4), é necessário que ck2 seja não nulo. Assim, a
restrição aplicada será ck2 ← 1, para k = {1, 2}. Também
aplicou-se a normalização dos coeficientes ck, para que a
energia de z(n) se mantivesse constante.

Como existe uma ausência de algoritmos baseados apenas
em SOS para o modelo PNL, o foco se dará nas propriedades
do algoritmo A-SOBIPNL e uma breve comparação com o
método proposto em [12]. Também faremos comparações ao
caso em que a restrição ck2 ← 1, para k = {1, 2} não é
aplicada, podendo violar (4).

O desempenho do algoritmo foi medido em termos da Razão
Sinal-Interferência (SIR, do inglês Signal-to-Interference Ra-
tio), definida como:

SIRdB = 10 log

�
E[yi(n)

2]

E[(si(n)− yi(n))2]

�
, (13)

sendo sempre apresentado uma média de 50 simulações inde-
pendentes.

A. Restrições sobre os Coeficientes de g(·)
Considerou-se os casos do algoritmo A-SOBIPNL com e

sem a restrição ck2 ← 1. Para isso, o número de atrasos foi
fixado em d = 4 e o número de amostras em L = 500 (L cor-
responde ao máximo de iterações realizadas pelo algoritmo).

A Fig. 2 mostra a convergência média dos coeficientes
c11 e c21 ao longo das iterações de 50 simulações, adotando
µ = 0,05 (definido após ter sido percorrido um conjunto
de valores entre 0,01 e 0,1). É possı́vel notar que ambos os
coeficientes tendem a zero, atingindo o resultado esperado para
o algoritmo. Outro fator interessante é a velocidade de con-
vergência, visto que na centésima iteração, aproximadamente,
os coeficientes já atingem o valor esperado.

Para o caso sem restrição, Fig. 3, tomando µ = 0,003, os
coeficientes c11 e c21 divergem e não tendem a zero. Portanto,
as não linearidades não são compensadas e a separação não é
alcançada. De fato, como não há a restrição sobre ck2, outras
soluções em que as fontes não são separadas podem existir,
fazendo com que as SOS sejam insuficientes para a separação.

B. Desempenho em Função do Número de Amostras

Neste cenário, analisamos o desempenho do algoritmo em
termos de SIR variando o número de amostras L, para os
casos com e sem restrição dos coeficientes ck. O número
de atrasos foi fixado em d = 4, definiu-se µ = 0,05 e L
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Figura 2. Convergência dos coeficientes - Caso com restrição.
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Figura 3. Convergência dos coeficientes - Caso sem restrição.

variou de 10 a 3000. O desempenho médio de SIR alcançado
é conforme exibido na Fig. 4. É notável que, para o caso
com restrição, a SIR aumenta com o número de amostras,
com comportamento aproximadamente logarı́tmico, tendendo
a 90 dB. De fato, quanto maior L, melhor a qualidade da
estimativa da matriz de correlação e mais preciso é o ajuste
dos coeficientes da estrutura de separação. Para o caso sem
restrição, percebe-se que a SIR se mantém por volta de 20 dB
independentemente de L. A discrepância dos desempenhos
nesses dois casos indica que, para qualquer L, a aplicação da
restrição é imprescindı́vel para a convergência do algoritmo.

C. Desempenho em Função do Número de Atrasos

De modo análogo à seção anterior, objetiva-se estudar o
desempenho em termos de SIR variando o número de atrasos
considerados. Em vista disso, o número de amostras ficou fixo
em L = 500, o passo de adaptação permaneceu em µ = 0,05
e d variou de 0 a 30. O desempenho após a convergência é
exibido na Fig. 5.

O nı́vel de SIR para o caso com restrição se mantém
aproximadamente constante em 70 dB. No caso sem restrição,
a SIR inicia por volta de 20 dB e depois decresce, mantendo-
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se em torno de 10 dB. Esses resultados indicam que, tal
como no cenário anterior, a convergência do algoritmo está
condicionada à aplicação da restrição para qualquer atraso d.
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Figura 5. Análise do número de atrasos com e sem restrição dos coeficientes.

Dentre os resultados apresentados, o melhor caso obtido
pelo A-SOBIPNL foi 85 dB para L = 3000 e d = 4, e 20 dB
para o caso sem restrição. Para fins de comparação (assumindo
L = 3000, d = 4 e o caso com restrição), utilizou-se a abor-
dagem de [12], cujos parâmetros da metaheurı́stica Evolução
Diferencial foram definidos como: população Npop = 1000,
iterações Nit = 5000, passo F = 0,5 e constante de crossover
CR = 0,9 [12]. A SIR média de 50 simulações foi de
23,97 dB, indicando que a abordagem baseada no gradiente
consegue, ao longo de seu processo iterativo, alcançar um
desempenho superior.

V. CONCLUSÕES

Neste trabalho apresentamos um novo método para
separação de fontes de misturas Post-Nonlinear (PNL). Con-
siderando técnicas baseadas somente no uso de estatı́sticas
de segunda ordem, que exploram a estrutura temporal dos
sinais envolvidos, a literatura ainda carece de abordagens
mais simples, que não precisem por exemplo do uso de me-
taheurı́sticas. No método proposto, utilizamos dois algoritmos

clássicos, o AMUSE e o SOBI, sendo o primeiro para adaptar
a etapa linear e o segundo na etapa não linear. O algoritmo é
desenvolvido seguindo a técnica do gradiente descendente, o
que resulta em um algoritmo bastante simples.

Resultados preliminares dentro de um contexto de mistura
PNL simples mostraram que, incluindo certas restrições no
algoritmo, é possı́vel obter bons resultados, chegando a atingir
um valor de SIR de 85 dB.
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