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 مستقل های آنالیزمولفه  برپایه ترکیبی روشهای از استفاده امروزه :چکیده
)ICA( سیگنال از آرتیفکت حذف در ائیکار بهبود برای 

این مقاله به بررسی نقاط . نظر قرار گرفته است نسفالوگرام، مداالکترو
 ICA در مقایسه با روش مادر ICA-قوت و ضعف روش ترکیبی ویولت

سازی و داده  شبیه سازی، سه نوع شبه روش روی داده شبیه. زدپردا می
سازی  در داده شبیه.  مقایسه شده استICAواقعی پیاده و نتایج با 

های  در داده. کاهش یافته است% 72خطای روش ترکیبی 
% 22سازی متفاوت و خطا  سازی، نتایج براساس نوع شبیه شبیه شبه

در پایان نتایج روش ترکیبی روی .  استداشتهافزایش % 30تا کاهش 
داده واقعی حاکی از توانایی باالی روش در حذف آرتیفکت چشمی دارد 

. شود  دیده نمیICAکیفی تفاوت بارزی میان روش ترکیبی و بطور  و
که هدف نگهداری حداکثر اطالعات سیگنال  در مواردیروش ترکیبی 

 ، دارای قوتهای قطعاً آرتیفکتی مطلوب است بوده و تنها حذف مولفه
که هدف تنها نگهداری اطالعات با منشا قطعاً  مواردی درولیاست، 

  .نماید یتر عمل م مغزی است، ضعیف

های مستقل، تبدیل ویولت،  آنالیز مولفه آرتیفکت، :کلیدی واژه های 
   .حذف نویز، سیگنال الکتروانسفالوگرام، نقشه مغزی

  مقدمه -١

در بررسی عملکرد مغز حین انجـام        (EEG) 1سیگنال الکتروانسفالوگرام 
. فعالیتهای شناختی و همچنین در تشخیص بیماریها کاربرد فراوانی دارد     

، )BCI(2تـوان بـه ارتبـاط مغـز بـا کـامپیوتر             جمله این کاربردهـا مـی      از
/ تــشخیص و بررســی بیماریهــایی نظیــر صــرع، آلزایمــر، کمبــود توجــه

  .فعالی و بررسی فعالیتهای شناختی نظیر توجه و حافظه اشاره نمود بیش
 ثبـت شـده از روی سـر معمـوالً بـه نویزهـای               EEGمتاسفانه سیگنال   

توان به سیگنال   فاوت آلوده است که از آن جمله می       مختلفی از منابع مت   
، سیگنال  EMG4ها  ، انقباض ماهیچه   EOG3پلک زدن و حرکات چشم      

                                                                 
1 Electro-Encephalo-Gram, EEG 
2 Brain Computer Interface, BCI 
3 Electro-Ocolu-Gram, EOG 
4 Electro-Mayo-Gram, EMG 

، تنفس، حرکت بیمـار و همچنـین نـویز بـرق شـهر اشـاره                ECG5قلبی
، حـذف نـویز ناشـی از        EEGاز میان آرتیفکتهـای موجـود در        . [1]نمود

رار داشـته و تحقیقـات      حرکات چشم و پلک زدن مورد توجه بیشتری قـ         
معموالً برای کاهش حرکات ارادی     . زیادی را به خود اختصاص داده است      

چشم از سوژه خواسته می شود که به یک هدف بصری ثابت خیره شود،              
ولی این روش حرکات غیرارادی چـشم را از بـین نبـرده و همچنـین در                 

  .برخی از تکالیف قابل استفاده نیست
های پردازشی برای مقابله با اثرات نامطلوب ایـن    یکی از متداولترین روش   

 است که حاوی آرتیفکتی بزرگتر از یـک  EEGنویز، حذف قسمتهایی از    
البته این روش بـه منزلـه از دسـت دادن         . [2]آستانه تعیین شده هستند   

زند یا دچار  که سوژه زیاد پلک می اطالعات در آن بازه بوده و در مواردی
هـای داده بـدون آرتیفکـت        دن بسیار کـم بـازه     تیک است بعلت باقی مان    

  .مناسب نیست
 [4] و یـا فرکـانس     [3]گروه دیگر روشها بر پایه رگرسیون در حوزه زمان        

، اول اینکـه نیـاز بـه        باشـند   مـی این روشها دارای دو ایراد عمده       . هستند
دارند و دوم اینکه بعلت خـالص       ) آرتیفکت مورد نظر  (وجود کانال مرجع    

، مقداری از سیگنال    EOGبت شده توسط الکترودهای     نبودن سیگنال ث  
EEG      شود نیز بـه اشـتباه بعنـوان          که توسط الکترودهای مزبور ثبت می

  .گردد ز تلقی شده و از سیگنال کم مینوی
های   روشی برای حذف آرتیفکت چشمی با استفاده از آنالیز مولفه          [5]در

 بیـانگر پلکهـا و      هـای عمـده    ، ارائه دادند که ابتدا مولفـه      PCA،  6اساسی
 شناسـایی   "هـای کـالیبره    سـیگنال "حرکات افقی و عمودی چـشم را در       

ایـن  . ، آنـرا تـصحیح نمودنـد      EEGها از داده     کرده و با حذف این مولفه     
زمانی -، رگرسیون و مدلهای دوقطبی مکانی     PCAمقاله با مقایسه روش     
 [6,7]چنـدی بعـد در      .  را نـشان داده اسـت      PCAمزیت و برتری روش     

هـا ترکیـب     ان داده شد که در این روش ممکـن اسـت برخـی مولفـه              نش
EEG   و EOG             بوده و با حذف آنهـا مقـداری از اطالعـات EEG    نیـز از 

  .دست برود
                                                                 

5 Electro-Cardio-Gram, ECG 
6 Principal Component Analysis, PCA 
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 بـه منـابع     EEGهـای مـستقل بـرای تجزیـه          اخیراً از روش آنالیز مولفه    
ایـن روش در جداسـازی و       . گردد مستقل تشکیل دهنده آن استفاده می     

 بـسیار   EEGهـای حیـاتی و بخـصوص         ی در سـیگنال   حذف منابع نویز  
  .[8,9,10]موفق بوده است

Makeig       روشـی را بـرای تحلیـل و حـذف           1996 و همکاران در سـال 
 [8]ارائه نمـوده  ) ICA (1های مستقل   بر پایه آنالیز مولفه    EEGآرتیفکت  

ها و آرتیفکت پلک زدن جـدا        و فعالیتهای عصبی را از فعالیتهای ماهیچه      
 و  ERP و   EEGهـای    همچنین کاربرد آنـرا در بررسـی مولفـه        نمودند و   

همچنین تحقیقاتی نیز روی    . ردگیری تغییرات در هوشیاری نشان دادند     
 در جداسازی بررسی ICAداده شبیه سازی شده صورت گرفته و کارائی        

   .[9]شده است
 مـد  ICA تلفیق برخی از روشهای حذف نـویز همـراه بـا       2002از سال   

 جهـت   2 و فیلتر زیرفـضا    ICA از تلفیق روش     [11] و در    نظر قرار گرفت  
در سـال   . حذف نویزهای داخلی و نویزهای تجمیعی استفاده شده اسـت         

2004  ،Zhou   و Goteman      از ترکیب ویولت و ICA      برای حـذف نـویز 
ECG   و EMG  آنها ابتدا داده را با روش ویولت حـذف         .  استفاده نمودند

  . [12]آن اعمال نمودند  را بر روی ICAنویز نموده و سپس 
 تا این زمان، نیـاز آنهـا بـه بررسـی     ICAتنها مشکل روشهای مبتنی بر  

هـای اسـتخراج     توسط فرد خبره در این زمینه و بررسی چـشمی مولفـه           
در سالهای اخیـر روشـهایی      .  و تعیین منابع نویزی بود     ICAشده توسط   

دکـار  نرم افزاری جهت ساده کردن این فرآینـد وقـت گیـر و حـذف خو               
 بـا  EOG حذف تطبیقی و بروز ]1[در . آرتیفکتها پیشنهاد گردیده است  

 غیرخطـی   PCA مبتنی بر شبکه عـصبی و اسـتفاده از           ICAاستفاده از   
 و ترکیـب معیارهـای      ICA با استفاده از      ]2[همچنین  . انجام شده است  

  Fp1 در کانال    EOGهمبستگی، کورتوزیس و درصد حضور مولفه های        
ای روشـی بـرای حـذف خودکـار       ن فرکـانس بـسامد لحظـه      و معیار زمـا   

  .آرتیفکت پلک زدن ارائه گردیده است
 و همکاران به حذف آرتیفکت با اسـتفاده از          Delorme،  2007در سال   

ICAهـدا به مقایسـآنها ابت. [10]دـ پرداختن3ارگانهای مرتبه باالترـ و آم 
ــف 3 ده روی دا)  FastICA وICA) Infomax ،SoBI روش مختلــ

 کـه دارای    EEG در ادامه به قـسمتهایی از         و سازی شده پرداختند   شبیه
 اضافه کـرده  EEG مرتبه کوچکتر از  30 آرتیفکتهایی تا    ،آرتیفکت نبوده 

. انـد   روش مختلف و معمول حذف آرتیفکت را مقایسه نموده         5و کارآیی   
آستانه اسـتاندارد، شـیبهای خطـی، عـدم احتمـال داده، کورتـوزیس و               (

نتایج حاکی از آن است کـه تمـامی روشـها در صـورتیکه              ) طیفیالگوی  
 اعمال گردند، نسبت به اعمال روی       ICAهای بدست آمده از      روی مولفه 
انـد مگـر در مـورد آرتیفکـت          ، بسیار بهتر عمـل نمـوده      EEGخود داده   

                                                                 
1 Independent Component Analysis, ICA 
2 Sub Space Filtering 
3 Higher-Order Statistics 

  .ای که تفاوت بارزی بین دو حالت مشاهده نشده است ماهیچه
Nazerth   و Marku   از تلفیق روش  ICA      و ویولت استفاده نمودند، آنها 
 پیاده نمـوده و     EEG را روی داده     ICA ابتدا روش    Gotemanبرخالف  

های تشخیص داده شده بعنوان نویز را با استفاده از ویولـت             سپس مولفه 
آنها بیان نمودند که بعلت بیـشتر بـودن تعـداد           . [13]حذف نویز نمودند  

کوچک مغـزی کـه اسـتقالل       منابع از سنسورها ممکن است چند مولفه        
 دارند، در یک مولفه مستقل بدست آید و حذف          EOGکمتری نسبت به    

  .گردد  EEGکامل این مولفه منجر به از دست دادن مقداری از اطالعات 
شود کـه در مقایـسه روشـهای حـذف نـویز             در این مقاله نشان داده می     

EEG            ،اهمیت ، ماهیت و مدل درنظر گرفته شده برای شبیه سازی داده
بـدین  . توانند کامالً نتیجه مقایسه را تغییر دهد       بسیار زیادی داشته و می    

، ICAمنظور روش جدید و محبوب حذف نویز مبتنی بر تلفیق ویولت و             
سازی شـده، سـه نـوع داده         در سه مرحله جداگانه روی داده کامالً شبیه       

 دسـت   سازی شده و داده واقعی پیاده و ضمن مقایسه نتایج به           شبیه شبه
در . ، نقاط قوت و ضعف آن بررسـی شـده اسـت         ICAآمده با روش مادر     

هـا توضـیح     سازی یا ثبـت داده      در مورد روشها و چگونگی شبیه      2بخش  
 نیز به   4در بخش   . اند  به تفکیک ارائه شده    3داده شده و نتایج در بخش       

  . گیری و قوت و ضعفهای روش پرداخته شده است بحث و نتیجه

  و پروتکلروش  -٢
 های مستقل آنالیز مولفه  ١-٣

شود  می به جداسازی منابع مستقل از هم گفته      های مستقل     آنالیز مولفه 
 و  انـد  که بوسیله یک سیستم ترکیب ناشناخته با یکدیگر آمیختـه شـده           

های ترکیبی صـورت گیـرد؛       جداسازی باید تنها بر پایه مشاهده سیگنال      
تعداد . [14]لوم اند های اولیه نامع   سیستم ترکیب و هم سیگنال     یعنی هم 

n      سیگنال با نماد عمومی Sn*t  ی متفـاوت تولیـد     ـابع فیزیکـ  ـ بوسیله من
، ترکیب آنها را ضـبط      Xm*t سنسور با نماد عمومی      mمی شوند و تعداد     

هـای   بدلیل تفاوت این سنسورها در ضبط اطالعات، سـیگنال        . نمایند می
اد سنـسورها  تعـد . ضبط شده دارای وزنهائی با اختالف کم خواهنـد بـود      

مـدل سیـستم   . شـود   معموالً برابر تعداد منابع اولیـه درنظـر گرفتـه مـی           
  :ترکیب و جداساز عبارتست از

)1(
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 X و) هر دو مجهول (ی اصلیها سیگنال بردار S، ترکیب ماتریس A که
تخمین هدف   وده شده، تنها معلوم رابطه استی مشاهها سیگنالبردار 

بدلیل وجود اطالعات بسیارکم از منابع، . باشد می، Yی اصلیها سیگنال
ها  آیند؛ یعنی ممکن است مولفه ها در حد ابهام دردامنه بدست می مولفه
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ها نیز ممکن  همچنین ترتیب مولفه. ضریبی از منابع اصلی اولیه باشند
  .اشداست متفاوت با منابع ب

 EEG نویز حذف برای ویولت و ICA ترکیب از استفاده  ٢-٣
 برای جداسازی منابع دارای منشا مغزی و منابع         ICAامکان استفاده از    

الت زیادی تایید شده و بیان گردیده است که فرضـیات       اآرتیفکتی در مق  
. [8,9,10,15]و شــرایط روش بــا خــصوصیات ســیگنال ســازگار اســت

مهمتـرین فـرض    . نمایش داده شـده اسـت      1ساختار این مدل در شکل      
، استقالل منابع اصلی اولیه است که با        ICAدرنظر گرفته شده در روش      

دانــشمندان . کنــدنتــایج امــروزی حــوزه نوروســایکولوژی تطبیــق مــی 
نوروسایکولوژی سابقاً بـراین بـاور بودنـد کـه مغـز بعنـوان یـک کـل در                

فعالیـت هـر یـک از    نماید ولی سپس ایده های شناختی عمل می   فعالیت
امروزه اکثر  . نورونها به تنهایی مطرح شد و بیشتر مورد قبول قرار گرفت          

معتقدند که عملکرد مغز بین دو فرضیه قبلی است         ها   نوروسایکولوژیست
 مستقلی در مغز وجـود دارنـد کـه حـین            1بدین معنی که تکه گروههای    

هـر یـک   . ندفعالیتهای شناختی بطور مستقل از یکدیگر فعالیت می نمای   
از این تکه گروهها شامل صـدها نـورون و بـا ابعـاد در حـد ایـنچ مربـع                     

ای از مغــز  ای در هــر ناحیــه اگــر فعالیــت موقتــاً پیوســته. [16]هــستند
هـا توزیـع وسـیعی در          ایجاد کند، این پتانسیل    2های میدان دور    پتانسیل

آیـد،    که از هـر الکتـرود بدسـت مـی       EEGهای    سیگنال. سطح سر دارند  
بعـالوه  ). 1شـکل   (هـا در همـه نـواحی منبـع اسـت            جموعی از فعالیت  م

یی نظیر پلـک  ها سیگنالمستقل در نظر گرفتن فعالیتهای نورونی مغز از   
ها، سیگنال قلبی و نویز بـرق شـهر          زدن، حرکات چشم، انقباض ماهیچه    

   .رسدفرضی کامالً منطقی بنظر می
 بـرای   ICA در روش    .باشـد  نکته دیگر محدودیت در تعداد سنسورها می      

تخمین تمامی منابع مستقل باید تعداد سنسورها بیشتر یـا برابـر تعـداد              
منابع باشد ولی تعداد این منابع در مغز مشخص نبوده و بیـشمار فـرض               

فرض کنـیم   .  باید به این مساله توجه نمود      ICAگردد، لذا در اعمال      می
  ICAعمـال   انـد،  آنچـه بـا ا         سنسور ثبـت گردیـده     m توسط   ها  سیگنال

 سیگنال است که اکثر آنها از قویترین منابع اولیه بـوده  mآید  بدست می 
  . و مابقی ترکیب منابع کوچک و کمتر مستقل هستند

                                                                 
1 patches 
2 Far-Field 

کـه از   )  کانـال  256مـثال    (3 روی داده با چگـالی بـاال       ICAنتایج تجزیه   
ای نرمال حین انجام فعالیتهای شناختی بدست آمده اسـت، نـشان           سوژه
یـا متمـایز   / متمایز به اندازه کـافی بـزرگ و  EEG ده منبع چند دهد می

هایی کـه قابـل تفـسیر فیزیولوژیـک هـستند،             مؤلفهجهت جداسازی به    
ای آنها قابل توجیه اسـت،      های جمجمه   وجود دارند که فعالیتها و نگاشت     

در چنـین  ) مؤلفـه  200بیـشتر از  (های یافته شده    مؤلفهدر حالیکه بقیه    
وضوح از منابع آرتیفکت غیر مغـزی       ه  هایی هستند که ب     مؤلفهای، یا     داده

اند و یا ترکیباتی از منابع با انرژی کمتر هـستند کـه جهـت                 بوجود آمده 
تعداد منابع استخراج شده، محدود بـه تعـداد الکترودهـا           (ارضای شرایط   

بـا  ) بوده و در عین حال باید ترکیب مجدد آنها کل داده را نتیجـه دهـد               
 31 بـه داده     ICAبطور معمـول اعمـال تجزیـه        . اند  هیکدیگر ترکیب شد  

 غیر آرتیفکت و قابل مقایسه با نتایج بدست         EEG مؤلفه 15 تا   5کاناله،  
  .[15]دهد آمده از ثبتهای با چگالی باال را نتیجه می

 بـه سـیگنال مـورد نظـر         EEG  ،ICAبنابراین به منظور حـذف نـویز از         
تی مورد نظر شناسایی و حـذف       های آرتیفک  اعمال شده و مولفه یا مولفه     

سپس سیگنال دوباره به حوزه اولیه برگردانده شده و سیگنال          . گردند می
  .آید بدون آرتیفکت بدست می

یکی دیگر از روشهای محبوب برای حذف نویز استفاده از تبدیل ویولـت             
. [11,13] و ویولت مطرح شده انـد      ICAاخیراً روشهایی از ترکیب     . است

هـای    کارایی بهتری داشته است اعمال ویولت روی مولفه        یکی از آنها که   
 بجای حذف   ICA و حذف نویز در حوزه       ICAآرتیفکتی بدست آمده از     

ــشخیص داده شــده اســت   ــه آرتیفکــت ت ــل مولف  ICAروش . [13]کام
 را کـه در کانالهـای       EOGبتنهایی قادر است اثرات ناشـی از آرتیفکـت          

د مولفـه انـدک جمـع نمایـد         مختلف نمایان گردیده است، در یک یا چن       
ولی بعلت بیشتر بودن تعداد منابع از سنسورها ممکن است چند مولفـه             

 دارند، همـراه بـا آن       EOGکوچک مغزی که استقالل کمتری نسبت به        
در یک مولفه مستقل قرار گیرند و حذف کامل ایـن مولفـه منجـر بـه از        

ظـر  لـذا منطقـی بن    . گـردد   مـی  EEGدست دادن مقـداری از اطالعـات        
گـردد، تنهـا منـشا       رسد بـرای اطمینـان از اینکـه آنچـه حـذف مـی              می

 بعنـوان   ICAمستقل بدسـت آمـده از       ) های(آرتیفکتی دارد، نویز مولفه   
بدین ترتیب تنها قـسمتهای بـا       .  ، با ویولت حذف گردد    EOGآرتیفکت  

دامنــه بــزرگ ســیگنال کــه قطعــاً منــشا نــویزی دارنــد، حــذف شــده و 
ک سیگنال که احتماالً منشا مغزی دارند، حفـظ         قسمتهای با دامنه کوچ   

، هـا  سـیگنال سپس با اعمال معکوس ماتریس جداساز به ایـن  . می شوند 
در ایـن   . آیند ی حذف نویز شده در محل سنسورها بدست می        ها  سیگنال

 و EFICA5 [17] و  4EWASOBI  از ترکیـب ICAمقاله بـرای روش  
  . بکار گرفته شده است16ه از مرتب'db2' برای حذف نویز با ویولت نیز 

  

                                                                 
3 High-density 
4 Efficient Weights Adjusted SOBI, EWASOBI 
5 Efficient Varient of Fast ICA, EFICA 

 برای منابعICA  مدل استفاده از-1شکل 
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  ی مورد بررسی ها سیگنال  ٣-٣
 از  EOGهـای حـذف نـویز و خـصوصاً           از مسائل مطرح در بررسـی     یکی  

EEG               روشی برای ارزیابی کمّی میزان اعتبـار و درسـتی رویکـرد بکـار ،
ـ    EOGزیرا سـیگنال    . گرفته شده است   تنهـایی در دسـترس     ه   خـالص ب

 EEGداری از فعالیـت      مقـ  EOGنیست و حتی درصورت ثبت سیگنال       
های متـداول    یکی از راهکار  . گردد  ثبت می  EOGنیز توسط الکترودهای    

ــتفاده از داده     ــویز، اس ــرای حــذف ن ــر ب ــورد نظ ــابی روش م ــرای ارزی ب
روش دیگـر ارزیـابی داده واقعـی قبـل و بعـد از          . سازی شده اسـت    شبیه

روش بدین منظور ابتـدا     . حذف نویز توسط فرد خبره در این زمینه است        
سازی شده پیاده شده و کارایی آن ارزیابی گردیده          روی داده کامالً شبیه   

سازی بررسی شـده و حـذف نـویز بـه روش             شبیه سپس داده شبه  . است
در پایـان   .  مقایسه شده اسـت    ICA و ویولت با روش مادر       ICAترکیبی  

  .نیز این مراحل روی داده واقعی انجام گردیده است
 دهسازی ش های شبیه سیگنال ١-٣-٢

، و یـک سـیگنال سـینک        (Sj) سیگنال سینوسی بعنوان منابع اولیه       10
 در نظــر گرفتــه شــده و بــا مــاتریس تــصادفی EOGبعنــوان آرتیفکــت 

برای تطبیق بیـشتر روش بـا واقعیـت، فـرض           . اند یکنواخت ترکیب شده  
 عدد سنسور یعنی تعداد کمتری نـسبت بـه   6 توسط   ها  سیگنالشده که   

ها نویز تصادفی نرمال بـا میـانگین صـفر و در دو             منابع ثبت شده و به آن     
سـپس بـا    .  اضافه شده است   05/0کانال واریانس یک و در بقیه واریانس        

 و ویولت دقت روش در حذف نویز محاسـبه و  ICAاعمال روش ترکیبی    
در تمامی مراحل برای مقایسه کمّی      .  مقایسه گردیده است   ICAبا روش   

ی نرمـال شـده بـه انـرژی سـیگنال و       از دو معیار میانگین مربعات خطـا     
  .همبستگی استفاده شده است

  سازی شده شبیه ی شبهها سیگنال 2-3-2
، اسـتقالل   EEG برای حذف نویز از      ICAپایه و اساس امکان استفاده از       

یی نظیر پلک زدن، حرکات چـشم،       ها  سیگنالهای نورونی مغز از      فعالیت
سـت کـه فرضـی      ها، سیگنال قلبـی و نـویز بـرق شـهر ا            انقباض ماهیچه 
  .رسد منطقی بنظر می

مشکل موجود در ارزیابی روشهای پیشنهاد شده، در دست نبودن منـابع            
 یا سازی شبیه های  لذا متداول است که داده     ،باشد اولیه جهت مقایسه می   

این مقاله مورد تاکیـد قـرار        در آنچه. استفاده گردد  شده سازی شبیه شبه
 نوع سیگنال در بهتر یا بدتر شـدن         گیرد، اهمیت بسیار باالی انتخاب     می

  .باشد نتایج روش می
 کـه دارای    EEG ثانیـه سـیگنال      5تـر مـساله از       سازی واقعی  برای شبیه 

طریقـه ثبـت و خـصوصیات ایـن         . آرتیفکتی نبـود اسـتفاده شـده اسـت        
 روش  3سـپس بـه     .  توضیح داده شـده اسـت      3-3-2سیگنال در بخش    
دار بـا مـدل      ه صـورت وزن   سازی شده و  ب      شبیه EOGمختلف آرتیفکت   

بـرای محاسـبه وزنهـا      .  پاک اضافه شده است    EEGخاص سوژه به داده     
ICA               هـای    به کل داده ثبت شده واقعی اعمال شده و بـا بررسـی مولفـه

مستقل بدست آمده از نظر زمانی، فرکانسی و نقـشه توپـوگرافی، مولفـه              
EOG   نقشه توپوگرافی مغزی بدسـت آمـده بـرای         .  شناسایی شده است

 ایـن  از یـک  هـر  .اسـت  شده داده نمایش 2 سوژه مورد بررسی در شکل    
های مختلـف روی     چگونگی توزیع مولفه مربوطه در کانال      بیانگر هانقشه

 تـاثیر  کـردن  مـدل  برای ). جداساز ماتریس سطرهای(جمجمه هستند   
EOG  سازی شده از معکوس  های شبیه  در دادههای مختلف کانال روی

بـا  . گـردد   اسـت، اسـتفاده مـی      EOGنقشه مغزی اول که بیانگر مولفـه        
هـا در کنـار خـصوصیات زمـانی و           استفاده از اطالعات مکانی این نقـشه      

را مـشخص   ) مغزی یا آرتیفکتی  (ها می توان منشا مولفه       فرکانسی مولفه 
 اسـتفاده   EEGLAB [18]فـزار   برای ترسیم این نقشه ها از نرم ا       . نمود

  .شده است
سـازی شـده، بـه آن نـویز سـفید             شبیه EOGدر قسمت اول، آرتیفکت     

. است شده اضافه آرتیفکت بدون EEG داده به دار وزن صورت به و شده اضافه
در . ، از سوژه دیگر استخراج شده اسـت       EOGدر قسمت دوم، آرتیفکت     

هـا از   کـه ایـن آرتیفکـت   توان با دقت خوبی مطمـئن بـود     این حالت می  
 پاک اولیه مستقل هستند و در قسمت سوم که بیشترین           EEGسیگنال  

 خـود سـوژه در بـازه        EOGشباهت را به حالت واقعـی دارد، آرتیفکـت          
  . پاک اولیه اضافه شده استEEGدار به  دیگری بصورت وزن

ای که بیـشترین    به داده اعمال شده و مولفه   ICAدر تمامی حاالت ابتدا     
سازی شـده دارد، بطـور خودکـار         شبیه  شبه EOGبستگی را با کانال     هم

سـپس ایـن سـیگنال بـا ویولـت          . شود بعنوان آرتیفکت درنظر گرفته می    
ها به فضای سنسورها برگردانده و در پایان         حذف نویز شده و همه مولفه     

  .گردد  مقایسه میICAنتایج بدست آمده از روش ترکیبی با  
 ی واقعیها سیگنال 2-3-3
، مـدل Walter کاناله 32، از دستگاه ثبت EEGهای ی ثبت سیگنالبرا

PL-450 و نـرم افـزار مدیریت اطالعات Pl-Winsor 3.0 استفاده و 
کاله الکترود با . است  در پژوهشکده علوم شناختی ثبت شده ها سیگنال

 بکار برده 10-20المللی مطابق استاندارد بینAg/Agcl الکترود 19
 نیز به گوشها متصل شده که میانگین Ag/Agclالکترود دو . شده است

آنها به عنوان مرجع و مچ دست چپ به عنوان زمین درنظر گرفته شده 
 توسط دو الکترود در باال و پایین چشم راست ثبت گردیده EOG. است
 و Hz100-1/0 سیگنال پس از تقویت، توسط فیلتر سخت افزاری. است

برداری شده   نمونهHz 200 و با فرکانس  فیلترHz50نگذر  فیلتر میان
   .است  بودهKΩ5ها زیر ها برای تمام ثبت امپدانس در تمامی کانال. است

ها راست دست بوده و   همه سوژه . اند   داوطلب در آزمون شرکت نموده     25
تنها یک سـوژه  . از نظر قدرت دید دارای دید سالم یا تصحیح شده بودند        

تاثیری  پژوهش این در آزمون، بودن سفید و سیاه به توجه با که بوده کوررنگ
                    .اند ای خاصی نبوده ها دارای بیماری زمینه همچنین سوژه. نخواهد داشت

 به داده، مولفه آرتیفکتی بطور خودکـار        ICAدر اینجا نیز پس از اعمال       
در صـورت نداشـتن      (EOGها و کانال     لفهبا محاسبه همبستگی میان مو    

EOG      می توان از کانال Fp1  پس از  . مشخص شده است  )  استفاده نمود
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هـا بـه فـضای سنـسورها         حذف نویز این مولفه بـا ویولـت، همـه مولفـه           
 ICAبرگردانده شده و میـان نتـایج بدسـت آمـده از روش ترکیبـی بـا           

ی کمّ معیاری که ستا  این عمده مشکل قسمت این در .است شده مقایسه
توان مقایسه کیفـی و شـهودی    برای مقایسه روش وجود ندارد و تنها می       
  . انجام دادEEG از EOGبین کارایی دو روش در حذف آرتیفکت 

 نتایج -٣
 داده شبیه سازی  ١-٣

 ICA سازی شده از حذف آرتیفکت با ، یک نمونه شبیه3در شکل 
یه در ستون سمت چپ نشان داده شده منابع اول. نمایش داده شده است

 که با سینک مدل شده بعنوان مدل آرتیفکت چشمی 11منبع . است
 6تعداد سنسورها کمتر از منابع اولیه و برابر . درنظر گرفته شده است

.  عدد فرض شده که در ستون وسط با رنگ آبی نمایش داده شده است
ا با اعمال روش ی جداسازی شده تنهها سیگنالستون سمت راست نیز 

 شود همانطور که دیده می.  دهد های مستقل را نمایش می آنالیز مولفه
. باشد می) 11منبع (مولفه اول بدست آمده، تخمین آرتیفکت مفروض 

سپس با اعمال ویولت این .  نیز کامالً نویزی هستند6 و 5های  مولفه
 برگردانده سنسورها فضای به ها سیگنال بعد و شده نویز حذف ها مولفه

 به نسبت که آمد، بدست 362/0 نرمالیزه خطای مربعات میانگین .اند شده
خطا تقریباً ) 271/1 (6 و 5، 1های   با حذف کامل مولفه ICAروش

ی حذف نویز شده و ها سیگنالهمبستگی میان . کاهش یافته است% 70
نیز بطور متوسط ) مرجع(ترکیبات بدون حضور آرتیفکت 

علت خطای موجود آن است که تعداد . بدست آمد% 97/80)3/10%±(
های مستقل بدست آمده از تعداد منابع اولیه  سنسورها و در نتیجه مولفه

کمتر بوده است، لذا مولفه تخمینی برای آرتیفکت ممکن است حاوی 
 . اند، باشد داشته دیگری نیز که بیشترین همبستگی را با آن) های(مولفه

 داده شبه شبیه سازی  ٢-٣
      به مدتEEGها در داده  ین مرحله یک قسمت از پاکترین بازهدر ا

...)  و EOG, EMG, ECG( ثانیه که با مشاهده چشمی آرتیفکتی 5
 EOGنداشت بعنوان مرجع در نظر گرفته شد و سه نوع آرتیفکت 

به آن ) کامالً ساختگی، از سوژه دیگر و از خود سوژه(سازی شده  شبیه
ها   حاالت برای مدل کردن آرتیفکت روی کانالدر تمامی. اضافه گردید

 ICAبدین ترتیب روش . از مدل ترکیب خود سوژه استفاده شده است
با . روی کل داده سوژه اعمال و ماتریس جداساز تخمین زده شده است

آید که میزان  معکوس کردن این ماتریس، ماتریس ترکیب بدست می
پس از . دهد دست میها را ب  در تمامی سنسورEOGتاثیر مولفه 

 انجام  ICAسازی سیگنال، حذف نویز به روش ترکیبی ویولت و شبیه
  . مقایسه شده استICAشده و با 
 به ها سیگنال، این مولفه حذف شده و با تبدیل معکوس، ICAدر روش 

شوند؛ درحالیکه در روش ترکیبی این  فضای سنسورها برگردانده می
نویز شده و بقیه آن همراه با دیگر مولفه با استفاده از ویولت حذف 

نتایج بدست آمده در . شود ها به فضای سنسورها برگردانده می مولفه
رفت کمترین خطا  همانطور که انتظار می.  خالصه شده است1جدول 
. دارد واقعی حالت به را شباهت بیشترین که است سوم سازی شبیه به مربوط
  . آن شبیه سازی اول قرار داردسازی دوم در جایگاه دوم و پس از  شبیه
ساختگی  EOG حالت در تنها انتظار، برخالف که ستا این توجه جالب نکته

سازی دوم که از  در شبیه.  بوده استICAکارایی روش ترکیبی بهتر از 
EOGشود و   واقعی استفاده شده، تفاوت چندانی بین نتایج دیده نمی

 ICAاد ننموده و کارایی سازی سوم روش ترکیبی بهبودی ایج در شبیه
سازی شده  اگر سیگنال شبیه.  به مقدار بسیار کمی بهتر بوده است

ای متفاوت با سیگنال واقعی داشته و  شرایط ناخواسته ویژه

 

 ICA نقشه های مغزی بدست آمده با اعمال -2شکل 
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نقطه قوت یکی از روشها در آن شرایط باشد، این روش در داده  

دهد درحالیکه با اعمال روی  شان میسازی کارایی بهتری از خود ن شبیه
  .شود ای مالحظه نمی داده واقعی چنین نتیجه

 خالص تنها دارای پیکهای بزرگی در زمانهای وقوع EOGاگر سیگنال 
نوسانات کوچکی نباشد  پلک بوده و در بقیه مواقع ثابت بوده و حاوی

را ، روش ترکیبی که تنها این پیکهای بزرگ )سازی مشابه حالت شبیه(
نماید کارایی بهتری خواهد داشت،  حذف و بقیه سیگنال را حفظ می

 خالص دارای تزاریس کوچکی نیز EOGولی درصورتیکه سیگنال واقعی 
 عملکرد بهتری از خود ICAروش ) مثالً در حرکات کوچک چشم(باشد 

ی بدست آمده در حالت ها سیگنالبعنوان نمونه شکل . نشان خواهد داد
 آورده 4با روش ترکیبی در شکل )  ساختگیEOG(سازی  اول شبیه
سیگنال نویزی، سیگنال اصلی اولیه و سیگنال حذف نویز . شده است

 مختلف نقاطدر ( کانال مهم 5 و روش ترکیبی در ICAشده با روش 
  .اند ارائه شده) سر

 داده واقعی  ٣-٣
های  از کل داده% 44/52، مشخص شد که در ها سیگنالپس از بررسی 

حاوی آرتیفکت چشمی هستند که مقدار قابل توجهی از ثبت شده 
اطالعات را شامل شده و اهمیت انتخاب روشی که تنها این آرتیفکت را 

میزان آرتیفکت در هر . حذف و بقیه داده را حفظ نماید، مشهود است
در پایان روش ترکیبی روی داده . است% 90و حداکثر % 10فرد حداقل 

.  آورده شده است5یج حذف نویز در شکل واقعی اعمال گردیده و نتا
ی ثبت شده با رنگ قرمز و نتایج حاصل از حذف نویز به ها سیگنال
 کانال مهم به ترتیب با رنگ آبی و سبز 5 و ترکیبی در ICAروش 

شود که نتایج بسیار نزدیک به  مالحظه می. نمایش داده شده است
 برای مقایسه در این قسمت معیاری کمّی. یکدیگر بدست آمده است

وجود ندارد ولی مقایسه کیفی حاکی از کارایی خوب روش در حذف 
 و EOGهمبستگی میان کانال . باشد  میEEG از EOGآرتیفکت 

  .است% 96/98مولفه حاصله 

  بحث و نتیجه گیری -٤
سازی شده  هدف این مقاله تاکید بر اهمیت خصوصیات سیگنال شبیه

  . باشد اط قوت و ضعف آن میبرای ارزیابی کارایی روش و بررسی نق

 
 در ستون راست  ICA مولفه بدست آمده از6 منبع مستقل اولیه در ستون چپ و 11، روی داده شبیه سازی شده ICA نتایج اعمال -3شکل 

در ستون وسط نیز سیگنال سنسورها به رنگ آبی، سیگنال حذف نویز . مولفه اول تخمین حاصله برای آرتیفکت است. نمایش داده شده اند
  .به رنگ سبز نمایش داده شده اند) مرجع( آرتیفکت شده به رنگ قرمز و سیگنال سنسورها بدون حضور

 کانال مختلف به روش 11میانگین مربعات خطای بدست آمده در : 1جدول 
   و میانگین کل خطا در تمامی کانالهاICAترکیبی و 

 1-Semi 2-Other 3-Own 
Channel ICA W-ICA ICA W-ICA ICA W-ICA

'Fp1' 0.165 0.093 0.029 0.031 0.006 0.018
'F3' 0.203 0.186 0.007 0.007 0.010 0.014
'C3' 0.052 0.050 0.005 0.005 0.012 0.012
'P4' 0.042 0.042 0.008 0.008 0.008 0.008
'O2' 0.021 0.021 0.017 0.017 0.007 0.007
'F8' 0.053 0.035 0.009 0.010 0.002 0.006
'T4' 0.022 0.021 0.002 0.002 0.003 0.003
'T6' 0.012 0.012 0.010 0.010 0.001 0.001
'Fz' 0.071 0.063 0.006 0.006 0.005 0.008
'Cz' 0.050 0.049 0.008 0.008 0.005 0.006
'Pz' 0.037 0.037 0.010 0.010 0.009 0.009

Mean 0.0768 0.0597 0.0111 0.0117 0.0078 0.0102
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   و ویولت روی داده شبه شبیه سازیICAنتایج حاصل از حذف نویز به روش ترکیبی : 4شکل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و ویولت روی داده واقعیICAنتایج حاصل از حذف نویز به روش ترکیبی : 5شکل 

 ICAنتایج بدست آمده حاکی از آن است که روش ترکیبی ویولت و 
 شده، کارایی بسیار خوب و بهترسازی  برای حذف نویز روی داده شبیه

سازی نشان  شبیه با اعمال روش روی سه نوع داده شبه.  داردICAاز 
داده شد که نتایج متفاوتی حاصل شده و قوت یا ضعف روش مذکور 

سازی  ، بستگی به این دارد که کدام شبیهEOGبرای حذف آرتیفکت 
 در EOGاگر آرتیفکت . دهد  خالص واقعی ارائه میEOGمدل بهتری از 

زمان وقوع پلک دارای پیک بزرگی بوده و در بقیه مواقع ثابت باشد 
، روش ترکیبی کارایی بهتری خواهد داشت، )سازی مشابه حالت شبیه

 خالص واقعی دارای تزاریس کوچکی نیز EOGولی درصورتیکه سیگنال 
 عملکرد بهتری از خود ICAروش ) مثالً در حرکات کوچک چشم(باشد 

در پایان روش ترکیبی روی داده واقعی اعمال و . نشان خواهد داد
  .  انجام شده استICAای کیفی با روش مادر  مقایسه

. گیرد معموالً در کارهای پردازشی دو رویکرد مورد استفاده قرار می
و رویکرد اول حالتی است که هدف حفظ حداکثر اطالعات سیگنال بوده 

رویکرد دوم . گردند تنها قسمتهایی که قطعاً آرتیفکت هستند، حذف می
حالتی است که هدف تنها حفظ قسمتهای بدون آرتیفکت سیگنال و یا 
استخراج یک مولفه خاص مغزی است، در این حالت هر قسمتی که 

  . مشکوک به آرتیفکت باشد، باید حذف گردد
اید زیرا حتی در مولفه نم در حالت اول روش ترکیبی قویتر عمل می

شناسایی شده بعنوان آرتیفکت نیز، تنها قسمتهای با دامنه بزرگ که 
ی با دامنه کوچک که ها سیگنالقطعاً آرتیفکت هستند حذف شده و 

گردند، ولی در حالت دوم  شاید منشا مغزی داشته باشند حفظ می
فه  کل مولICAباشد، زیرا   میICAتر از  کارایی روش ترکیبی ضعیف

  .آرتیفکتی بدست آمده را حذف می نماید
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 و EOG، ترکیب EOGحتی اگر فرض کنیم مولفه بدست آمده برای 
دارای همبستگی بسیار ) منابع(دیگری است، این منبع ) منابع(منبع 

 بوده و نسبت به دیگر منابع مستقل بدست آمده، منبع EOGزیادی با 
 زمانی و -انیکوچکی بوده است چون با توجه به خصوصیات مک

فرکانسی این منبع در مغزی بودن منشا آن شک و شبه وجود دارد، لذا 
  .بهتر است که حذف گردد

   سپاسگزاری
) ICSS(ی استفاده شده در پژوهشکده علوم شناختی ها سیگنالثبت 

  .گرددوسیله از این پژوهشکده تشکر می صورت گرفته، که بدین

  عمراج
رتيفک پلک زدن از سيگنال هاي مغزي        حذف تطبيقي آ   ، عرفانيان -شايق ]۱[

با استفاده از روش تحليل مولفه هاي مستقل مبتني بر شبکه هاي عصبي        
۲۰۰۶.  

  روشي خودکـار بـراي حـذف         ، اميدوار عرفانيانعباس   -قندهاريوننا  حس ]۲[
هـاي  ي مغزي مبتني بـر تحليـل مولفـه        ها  سيگنالآرتيفکت پلک زدن از     
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