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Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę składowych niezależ-
nych (ICA) jako narzędzie do separacji i usuwania niepożą-
danych komponentów z zapisu EEG. Do wykrywania i usu-
wania artefaktów (mruganie powiek, artefakty mięśniowe)
z danych EEG wykorzystano następujące algorytmy: HJ,
Cichockiego oraz Infomax. 

Słowa kluczowe: analiza składowych niezależnych (ICA),
ślepa separacja sygnałów (BSS), zapis EEG, artefakty.

Abstract 

The Independent Component Analysis (ICA) was applied
for separation and removal of undesired components from
EEG signals. The following algorithms we exploited: HJ,
Cichocki and Infomax in order to detect and remove some
artifacts (eye blinks, muscle activity). 

Keywords: Independent Component Analysis (ICA), Blind
Signal Separation, EEG recording, artifacts

Wstęp

W trakcie pomiarów sygnałów EEG rejestrowane są także sy-
gnały niepożądane, zwane artefaktami, których obecność po-
woduje zniekształcanie pobieranych informacji. W zależności
od pochodzenia artefaktów dzielą się one na fizjologiczne 
i techniczne [1]. Do najczęściej występujących zaburzeń natu-
ry fizjologicznej zalicza się: artefakty związane z tętnem,
EKG, ruchem gałek ocznych, mruganiem lub drżeniem po-
wiek, oczopląsem, zaciskaniem zębów, przełykaniem, chrzą-
kaniem, drżeniem głowy i kończyn, poceniem się czy oddy-
chaniem. Artefakty fizjologiczne mogą być również skutkiem
pociągania nosem, ssania, ruchów języka lub drżenia całego
ciała. Ruchom tym towarzyszą często artefakty mięśniowe.
Pochodzą one najczęściej z mięśni skroniowych, żwaczy, mię-
śni czołowych, szyi, karku i przełykowych. 

Źródłem artefaktów technicznych mogą być elektrody 
 ich zbyt duży lub niejednakowy opór, złe przyleganie, ale
również wszelkie uszkodzenia aparatu EEG, zakłócenia elek-
trostatyczne lub elektromagnetyczne [1]. Eliminacja tego ty-
pu zakłóceń nie przysparza jednak większych problemów.

Występowanie w zarejestrowanym sygnale EEG artefaktów,
takich jak mruganie powiek czy napięcie mięśni, nie objawia
się szczególną odmiennością zapisu, co znacznie utrudnia au-
tomatyczną identyfikację tych zakłóceń. W przypadku aryt-
micznych ruchów mimowolnych, np. tików w obrębie mięśni
twarzy, a zwłaszcza w mięśniach czołowych, żwaczach czy
skroniowych, sporadyczne potencjały mięśniowe trudno od-
różnić od iglic korowych [1]. Dalsze rozważania będą doty-
czyły eliminacji właśnie takich artefaktów. 

Ponieważ zarejestrowane z powierzchni czaszki przebiegi
EEG zawierają sygnały pochodzenia mózgowego i pozamó-
zgowego oraz pozamózgowe asymetrie zapisu, to proces ich

rejestracji można przedstawić w postaci modelu zjawiska, zna-
nego w literaturze jako ślepa separacja sygnałów (Blind Signals
Separation  BSS).

Ślepa separacja sygnałów może być wykorzystywana do es-
tymacji nieznanych sygnałów źródłowych z sygnałów reje-
strowanych przez czujniki lub do ekstrakcji niepożądanych
sygnałów zakłócających, w celu ich późniejszej eliminacji.
Ideę procesu BSS przedstawia rys. 1.

W procesie BSS, wówczas gdy poszukiwane sygnały są emi-
towane przez kilka źródeł położonych w różnych punktach
przestrzeni i rejestrowane przez zestaw czujników, można za-
łożyć, że odbierane sygnały tworzą kombinacje liniowe sygna-
łów źródłowych w następującej postaci [2]:

x(k) = Hs(k)+v(k) (1)

gdzie: x(k) = [x1(k), x2(k),..., xm(k)]T  wektor obserwowa-
nych sygnałów EEG, H∈Rm×n  macierz mieszająca o wymia-
rach m×n, s(k) = [s1(k), s2(k),..., sn(k)]T  wektor źródłowych
sygnałów EEG, v(k) = [v1(k), v2(k),..., vm(k)]T  wektor szu-
mów addytywnych, który w celu uproszczenia rozważań za-
zwyczaj jest pomijany. Jeżeli współczynniki macierzy miesza-
jącej H są znane, to zadanie separacji źródeł polega jedynie na
odwróceniu tej macierzy, co w rezultacie prowadzi do poniż-
szej zależności: 

y(k) = Wx(k)≅s(k) (2)

gdzie: y(k) = [y1(k), y2(k),..., yn(k)]T  wektor sygnałów wyj-
ściowych, W∈Rm×n  macierz separująca o wymiarach m×n.
W przypadku gdy macierz H jest nieznana, należy ją wyzna-
czyć na podstawie zarejestrowanych sygnałów.

Metody ślepej separacji sygnałów znalazły zastosowanie
m.in. w przetwarzaniu i analizie sygnałów biomedycznych
(EKG, EEG, EMG, ENG), sygnałów mowy, w systemach bio-
metrycznych, telekomunikacji, w przetwarzaniu obrazów, 
a nawet danych finansowych. Oprócz klasycznych technik
stosowanych w elektroencefalografii, również algorytmy BSS
mogą być wykorzystywane do redukcji szumów i artefaktów,
detekcji i estymacji sygnałów EEG, w celu ekstrakcji ich cech
charakterystycznych, mających znaczenie głównie diagno-
styczne (np. iglice, fale delta, wrzeciona). 
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Rys. 1 Poglądowy zarys problematyki BSS
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Metody analizy 
składowych niezależnych

Obecnie istnieje wiele rozwiązań problemu BSS. Jednym 
z nich jest analiza składowych niezależnych ICA (Independent
Component Analysis). 

Pierwszy algorytm ślepej separacji sygnałów niezależnych
opracowali J. Herault i C. Jutten w 1986 roku, dla sieci neuro-
nowej ze sprzężeniem zwrotnym  algorytm HJ [3]. Kolejną
metodę rozwiązywania problemu BSS zaproponował P. Co-
mon w 1994 roku, przy założeniu statystycznej niezależności
sygnałów wykorzystał jako kryterium separacji minimalizację
informacji wzajemnej [4]. Dzięki zastosowaniu rozwinięcia
Edgwortha funkcji gęstości prawdopodobieństwa uzyskano
aproksymację informacji wzajemnej statystykami wyższych
rzędów. Kolejne teorie opierają się na maksymalizacji nie-
gaussowości danych wyjściowych i wykorzystaniu współczyn-
nika ekscesu oraz negentropii, stanowiących miary „odległo-
ści” rozkładów prawdopodobieństwa od rozkładu normalne-
go. Negentropia może być używana jako kryterium w ślepej
separacji sygnałów, ponieważ maksymalizacja negentropii sy-
gnałów wyjściowych jest równoważna minimalizacji informa-
cji wzajemnej pomiędzy tymi sygnałami [5]. Kolejna propo-
zycja metody aproksymacji negentropii dotyczyła wykorzy-
stania funkcji, które nie są wielomianami, co umożliwiło do-
kładniejszą aproksymację oraz zmniejszyło wrażliwość algo-
rytmów na zakłócenia. Najczęściej wykorzystywanym sposo-
bem estymacji składowych niezależnych w procesie BSS stała
się metoda największej wiarygodności (ML  Maximum Like-
lihood), w której wymagana jest znajomości a priori rozkładów
prawdopodobieństwa separowanych źródeł [2]. Nowym po-
dejściem do zagadnienia analizy składowych niezależnych
było zaproponowanie adaptacyjnego algorytmu  kryterium
Infomax, który dokonywał maksymalizacji informacji pomię-
dzy wejściem a wyjściem sieci neuronowej z nieliniowymi
funkcjami aktywacji [6]. 

Inne techniki rozwiązywania problemu BSS bazują na me-
todach algebry tensorowej, w których wykorzystuje się tenso-
ry kumulantów 4. rzędu przetwarzanych danych [2]. Metody
algebry tensorowej opierają się na rozkładzie tensora kumu-
lantów względem wartości własnych, co umożliwia dekorela-
cję zmiennych w sensie statystyk wyższego rzędu, a tym sa-
mym pozwala na znalezienie składowych niezależnych.

Wybór odpowiedniego algorytmu separacji jest uzależnio-
ny od rodzaju i właściwości statystycznych poszukiwanych
sygnałów źródłowych oraz od modelu systemu mieszającego
(liniowy, nieliniowy, z szumem addytywnym). W procesie se-
paracji sygnałów EEG można wykorzystywać statystyki wyż-
szych rzędów HOS (Higher Order Statistics) oraz algorytmy,
będące skutkiem połączeń HOS ze statystykami 2. rzędu SOS
(Second Order Statistics). Założenie statystycznej niezależności
zmiennych źródłowych umożliwia zastosowanie metody ICA,
co oznacza poszukiwanie składowych niezależnych wielowy-
miarowego wektora obserwacji, w celu estymacji sygnałów
źródłowych. 

Do najczęściej stosowanych separatorów można zaliczyć 
algorytmy bazujące na metodach algebry tensorowej (Cardo-
so): FOBI (Fourth Order Blind Identification) oraz jego pochod-
ne: FOBI-E (Fourth Order Blind Identification with Transforma-
tion matrix E), JADE (Joint Adaptive Diagonalization of Eigen-
matrices), JADE TD (Joint Adaptive Diagonalization of Eigen-
matrices with Time Delay), ERICA (Extended Robust ICA) [2].
Istnieją również takie algorytmy, które umożliwiają jednocze-
sną ekstrakcję tylko wybranej liczby sygnałów źródłowych,
np.: FPICA (Fixed-Point ICA), NG-FICA (Natural Gradient-
-Flexible ICA) czy UNICA (Unibased quasi-Newton algorithm for
ICA). Podstawowe kryteria BSS (np. minimalizacja entropii,
maksymalizacja negentropii, minimalizacja uogólnionej ener-
gii), funkcje gęstości prawdopodobieństwa oraz funkcje akty-
wacji zostały szczegółowo omówione w publikacji [2]. 

Algorytmy adaptacyjne w zastosowaniu
do detekcji i eliminacji niepożądanych

komponentów

Do eliminacji wybranych artefaktów z zarejestrowanych da-
nych EEG zaproponowano użycie trzech algorytmów: HJ, Ci-
chockiego oraz Infomax.

W algorytmie HJ wykorzystano architekturę sieci neurono-
wej liniowej ze sprzężeniem zwrotnym o następującej regule
uczenia [7]: 

gdzie: W  macierz separująca (wagowa) W∈Rn×n taka, że: 

g(·) oraz h(·)  różne nieparzyste funkcje nieliniowe, 
η  współczynnik uczenia. Zależności występujące pomiędzy
rozkładami prawdopodobieństwa poszukiwanych sygnałów
źródłowych a wyborem funkcji nieliniowych nie zostały jed-
noznacznie określone. Często funkcje te dobiera się w taki
sposób, aby jedna z nich była typu wklęsłego, a druga typu
wypukłego. Natomiast współczynnik uczenia to zazwyczaj
funkcja na początku przyjmująca wartości stałe, a następnie
malejąca wykładniczo do zera w funkcji czasu adaptacji [7]. 

W sytuacji gdy występuje duże zróżnicowanie amplitud bada-
nych sygnałów bardziej skuteczna w procesie detekcji i elimina-
cji artefaktów (szczególnie pochodzenia mięśniowego), jest za-
proponowana przez A. Cichockiego modyfikacja algorytmu HJ.
W algorytmie tym dokonano własnego sprzężenia zwrotnego
neuronu z wagą wii = 0, co spowodowało uzyskanie tego same-
go poziomu amplitud wszystkich sygnałów wyjściowych, a zara-
zem znacznie ułatwiło proces ich separacji [7]. Przyjmując, że
sygnały wyjściowe nie zawierają składowej stałej, ogólna reguła
uczenia dana jest w następującej postaci macierzowej [8]:

Zakładając statystyczną niezależność elementów wektora
s(t) zadanie sieci polega na wyznaczeniu y(t) takiego, że: 
y(t) = (1+W)-1x(t), co w rezultacie sprowadza się do odtwo-
rzenia poszukiwanych sygnałów źródłowych [7].

Inne podejście do zagadnienia analizy składowych niezależ-
nych przedstawia adaptacyjny algorytm oparty na kryterium
Infomax. Algorytm ten dokonuje minimalizacji wspólnej in-
formacji zmiennych losowych X i Y, w celu wyizolowania
składowych statystycznie niezależnych [6]. Jeżeli za kryte-
rium separacji zostanie przyjęty współczynnik ekscesu, to do
konstrukcji sieci neuronowej realizującej ten algorytm można
zastosować reguły uczenia Hebba:

w(t+1) = w(t)+μ(t)[x(t)g(w(t)Tx(t))-w(t)] (6)

a także reguły antyhebbowskie (dekorelacyjne): 

w(t+1) = w(t)+μ(t)[-x(t)g(w(t)Tx(t))-w(t)] (7)

gdzie μ(t)  stała uczenia zmienna w czasie, g(·)  funkcja
nieliniowa. Warto dodać, że w tym przypadku składowe 
o gaussowskim rozkładzie prawdopodobieństwa nie będą wy-
dzielone, gdyż uczenie hebbowskie umożliwia separację skła-
dowych o ekscesie ujemnym, zaś uczenie dekorelacyjne doko-
nuje separacji danych o ekscesie dodatnim. Uogólniona regu-
ła adaptacyjna Infomax przyjmuje zatem postać [6]:
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w(t+1) = w(t)+μ(t)[∅x(t)g(w(t)Tx(t))-w(t)] (8)

w której ∅  określa znak ekscesu separowanej składowej. 

Opis eksperymentu 

Implementacje wybranych algorytmów wykonano w środowi-
sku Matlab [9], korzystając także z dodatkowych toolboxów:
EEGLAB [10] oraz ICALAB [11]. Natomiast sygnały EEG
(rys. 2) oraz artefakty (rys. 3) pochodzą z plików bazy danych
BIOSIG [12].

W celu sprawdzenia skuteczności detekcji oraz eliminacji
wybranych artefaktów znane sygnały źródłowe EEG poddano
procesowi mieszania znaną macierzą pełnego rzędu n×n, dla
której det(H) = 69,6478. Następnie do odpowiednich kana-
łów dodano artefakty: O2, T3, T4, T6  artefakty mięśniowe;
F3, F4  artefakty z mrugania [1].

Dla algorytmów HJ oraz Cichockiego wykorzystano nastę-
pujące funkcje nieliniowe: g(x) = x3 oraz h(x) = arctg(x). Na-
tomiast współczynnik uczenia został zmieniany adaptacyjnie
przy wartości startowej równej 2000 [7]. Mając na uwadze roz-

kład supergaussowski poszukiwanych sygnałów, w algoryt-
mie Infomax wykorzystano poniższą regułę uczenia [6]:

gdzie: μ=0,01, H(Y)  entropia sygnału, U=U(t)  estyma-
ta wektora sygnału źródłowego, taka że Y=g(U)=g(WHS), 

sigmoidalna funkcja aktywacji:                     ,                      .

Skuteczność eliminacji wybranych artefaktów za pomocą pro-
ponowanych algorytmów sprawdzono poprzez wygenerowa-
nie przebiegów sygnału błędu ε dla odpowiednich kanałów,
według poniższej zależności:

przyjmując następujące oznaczenia: εn(t)  sygnał błędu 
w dziedzinie czasu, yn(t)  sygnały wyjściowe, sn(t)  sygna-
ły źródłowe.

Wyniki przeprowadzonych symulacji

Na rys. 4 przedstawiono wyniki symulacji wykonanej kolejno
dla trzech algorytmów. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że algorytm HJ, mimo
wielu zalet (łatwy w implementacji, dobra zbieżność, wysoka
skuteczność separacji dla sygnałów o rozkładzie supergaus-
sowskim) jest wrażliwy na duże różnice amplitud sygnałów
odbieranych, co w zastosowaniu do przebiegów EEG stanowi
znaczne utrudnienie wykonania poprawnej separacji sygna-
łów o mniejszych amplitudach od artefaktów mięśniowych.
Znacznie większą skuteczność w eliminacji zarówno artefak-
tów pochodzenia mięśniowego, jak i z mrugania wykazały al-
gorytmy Cichockiego oraz Infomax. 

Dokładniejszy obraz efektów działania tych algorytmów 
w poszczególnych kanałach przedstawiają rys. 5 i 6. Przebiegi
sygnału błędu ε w dziedzinie czasu wskazują na różnice wy-
stępujące między przebiegami wyjściowymi, czyli poddanymi
działaniu wybranych algorytmów, w celu usunięcia niepożą-
danych komponentów, a sygnałami źródłowymi. W idealnym
przypadku, podczas całkowitej eliminacji artefaktów, sygnał
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Rys. 2 Zapis EEG z uwzględnieniem artefaktów mięśniowych 
i z mrugania

Rys. 3 Artefakty: a) z mrugania o częstotliwości 1-2,5 Hz; b) mię-
śniowe w zakresie częstotliwości 20-60 Hz 

(9)

(10)

Rys. 4 Dwusekundowy zapis EEG sygnałów zakłóconych oraz tych
samych sygnałów po zastosowaniu algorytmów adaptacyjnych 
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błędu ε osiąga poziom 0. Niestety żaden z algorytmów nie
uzyskał takiego stanu, choć nastąpiło znaczne ograniczenie
występowania sygnałów niepożądanych, co ilustrują rys. 5 i 6.

Wnioski

W celu eliminacji wybranych niepożądanych komponentów
zaproponowano wykorzystanie techniki ICA jako narzędzia
do wstępnego przetwarzania sygnałów EEG. 

W przeprowadzonych badaniach symulacyjnych uzyskano
zadowalające efekty separacji, prowadzące do znacznej elimi-
nacji artefaktów pochodzących z mrugania powiek oraz mię-
śniowych bez naruszania struktury sygnałów EEG. Jest to po-
żądana cecha, gdyż niektóre składowe sygnałów zawierają-
cych odcinki np. o iglicowym kształcie mogą mieć charakter
padaczkopochodny i przy zastosowaniu standardowej filtra-

cji, szczególnie w obecności artefaktów pochodzenia mięśnio-
wego, można dokonywać błędnego usunięcia wybranych
istotnych komponentów analizowanych fal, czego nie zauwa-
żono podczas stosowania algorytmów BSS. �
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Rys. 5 Skuteczność eliminacji artefaktów mięśniowych kolejno dla trzech
algorytmów (od lewej): HJ, Cichockiego oraz Infomax w poszczególnych
kanałach: O  okolica potyliczna, T  okolica skroniowa 

Rys. 6 Skuteczność eliminacji artefaktów z mrugania powiek kolej-
no dla trzech algorytmów (od lewej): HJ, Cichockiego oraz Infomax
w poszczególnych kanałach: F  okolica czołowa
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