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صحت  شی. به منظور افزااست وتريواسط مغز و کامپ یها ستميس یمهم برا ازين شيپ کیوابسته به رخداد  یها ليپتانس آشکارسازی - چکيده

 یو طبقه بند صيتشخ ليموجب تسه جهيو در نت ابدیبهبود  زیبه نو گناليتا نرخ س شود یمختلف استفاده م نگی لتريف یها ازروش ،آشکارسازی

 یمورد بررس P300مولفه  یدر آشکار ساز Max-SNRو  CSP ،CSTP لتريف سه مطالعه عملکرد نیوابسته به رخداد گردد. در ا یها ليپتانس

 یها یژگیو یطبقه بند یبراپيشنهاده گردیده است.  Max-SNRزمانی مبتنی بر  -فيلتر مکانی CSTPو سپس با الگو گرفتن از روش  گرفته  قرار

. در است استفاده شده است BCI ی در حوزه یپرکاربرد یا کننده یکه طبقه بند SWLDA ی کننده یاز طبقه بند لترهايف نیبدست آمده توسط ا

عملکرد  نیبهتر درصد 69/0ی درصد صحت طبقه بند نيانگيبا م Max-SNRزمانی مبتنی بر  -فيلتر مکانی بدست آمده توسط یژگیدسته و تینها

 ه است.را از خود نشان داد

 .P300، مولفه  Max-SNR(، CSTPزمانی مشترک) -(، الگوی مکانیCSPالگوی مکانی مشترک) -اژهکلید و

 

 مقدمه -1

اسططک کططه   ی( دسططتگا 1BCI) واسططم م ططز و کططامپیوتر  

و در  کنطد  یم لیتبد یکنترل ی ا گنالیرا به س یم ز ی ا کیفعال

تنهطا   سازد یرا قادر م یو حرکت یجسم ی ا یافراد با ناتوان جهینت

بطا   یا چطه یما  چیخطود و بطدون اسطتفاده از  ط     یم طز  کیبا فعال

. عالوه بر [1] ندیماارتباط برقرار ن وتریو کامپ یخارج ی ا دستگاه

[، 2 طا ]  کنترل از راه دور روبات اتیعمل یبرا BCIاز  توان یآن م

حططال حا ططر   در آن اسططتفاده نمططود.  ری[ و نظططا4و  3] یبططاز

با توجطه بطه سطیگنال الکتروفیزیولطوژیکی کطه       BCI ای  سیستم

 طا   ایط  سطیگنال  . شطوند  کنند به پنج گروه تقسیم می استفاده می

ی بینطایی، پتانسطیل قشطری کنطد،      : پتانسیل برانگیختهعبارتند از

 P300ی   ای قشری و پتانسطیل برانگیختطه   م میو و بتا، نورونریت

 لیبططر پتانسطط یمبتنطط BCIمقالططه اسططتفاده از   یططا کططردی. رو[5]

  یتطر  از برجسطته  یکط ی P300باشطد. مولفطه    یم P300 ختهیبرانگ

پط  از   هیط ثان یلط یم  333اسطک کطه حطدود     یشناخت ی ا مولفه

EEG گنالی دف در س کیتحر
از لحطا   . شود یشخص ظا ر م 2

 15تطا   13حطدود   ی مثبک و دامنه کیقطب یدارا P300 ،یکیزیف

 یبرا یادیز ی ا کنون روش [. تا6] اسکدر افراد جوان  کروولکیم

  P300بطر  یمبتنط  BCI ی طا  ستمیدر س P300مولفه  یشکارسازآ

 طا، اسطتفاده از    روش  یتطر  از متطداول  یکط یاسطک.   شطده  شنهادیپ

روش ابتدا از   ی. در اباشد یم کننده یبند و طبقه یژگیاستخراج و

و  شطود  یاسطتخراج مط   یمناسب ی ا یژگیخام  ر کانال و ی ا داده

الحطاق   یژگط یو ربطردا  کیط بدسطک آمطده در    ی طا  یژگط یسپ  و

بطه طبقطه    یطبقطه بنطد   یبطرا  یژگط یبطردار و  کیدر نها شوند،یم

 یکارآمطد بطرا   ی طا  از روش یکط ی[. 7]شطود  یداده مط  کننده یبند

[. 8اسطک ]  یو زمطان  یمکان ی ا لتریاستفاده از ف ،یژگیاستخراج و

مطططر   BCI ی در حططوزه یمکططان نطط یلتریعمومططاچ اهططار روش ف

ICA) ستقلم ی ا  مولفه زی ستند: آنال
 یاصل ی ا مولفه زی(، آنال 3

(PCA
CCA) یکططانون ی مبسططتگ زی(، آنططال4

 یمکططان ی( و الگططو5

CSPمشترک 
6
)) [9].   

 لتططریمجموعطه ف  کیط (CSPمشطترک  )  یمکطان  یالگطو  روش

  یط د د. ا می دو کالس ارائه  یب کیتفک جادیا یبرا نهیبه یمکان

 EEG گنالیسط  زیآنطال  یبار توسطم کطول  بطرا     یاول یروش برا

 یمبتنط  ی طا  BCI نطه یروش در زم  یط ا کی[. موفق8مطر  شد ]

بطه   CSPروش  رایط [. اخ13اثبطات شطده اسطک ]    یبرتصور حرکتط 

CSSPمشترک ) یفیط -یمکان یالگو ی ا روش
 یمکان ی( ، الگو7

8تنططک مشططترک )
CSSSPمشططترک  یزمططان -یمکططان ی( و الگططو

(CSTP
 [.11 -13اسک ] افتهی( گسترش 9

 ژهیط و ریمقطاد  زی، بر اساس آنطال CSPکه مشابه با  گرید یروش

 Max-SNRو  مکطاران از   رسیاسک. پ Max-SNR کند یعمل م

مولفطه   یکطه بتوانطد در آشکارسطاز    یمکطان  یلتطر یساخت  ف یبرا

و  مشترک یمکان یالگو مبتنی بر یزمان -یمکانو  یمکان  یلترهايعملکرد ف یبررس

Max-SNR مولفه  یدر آشکار سازP300 
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P300 [9] اسططتفاده نمودنططد رد،یططمططورد اسططتفاده قرارگ .CSP  و

Max-SNR یاتنهطا الگو ط   یعنط یزمان ثابک  سطتند،   یی ا روش 

کطه   ی. در مسطائل د نطد  یرا مطورد توجطه قطرار مط     گنالیس یمکان

مجطاور وجطود    ی طا  کالس ی ا دوره  یب یقابل توجه ی مپوشان

کطا      طا  لتطر یف  یا کارایی(، P300 Spellerنند )ما داشته باشد

 -یمکطان  ی، الگطو CSPمشطکل در روش    یط حطل ا  ی. بطرا ابدی یم

 یروشط  CSTP. [13شده اسک ] شنهادی( پCSTPمشترک) یزمان

را  گنالیس یو زمان یمکان ی ا یژگیاسک که به صورت  مزمان و

در  CSPنسبک بطه روش   یعملکرد بهتر جهیو در نت باشد یدارا م

از خطود نشطان داده اسطک     ختطه یبرانگ ی طا  لیپتانسط  یآشکارساز

، روش CSPو  Max-SNR تمی[. با توجطه بطه شطبا ک الگطور    13]

سطاخت    یبطرا  Max-SNRاز  همقالطه اسطتفاد    یط در ا یشنهادیپ

 طر دو   CSTPاسطک کطه ماننطد     یبطه صطورت   یزمان -یمکان لتریف

 کیط را دارا باشطد. در نها  گنالیسط  یو زمطان  یمکمل مکطان  یژگیو

 Max-SNRو  CSP  ،CSTP ی ططا روش بططا روش  یططعملکططرد ا

 .گردد یم سهیمقا

 دادگان مورد استفاده -2

ورث از ثط واد BCIدادگان  ،مقاله  یدادگان مورد استفاده در ا

 P300 یاسطک کطه بطر اسطاس الگطو       2335سال  BCIمسابقات 

Speller  [. در 14انطد ]  بدسک آمطدهP300 Speller  یمطاتر  کیط  

( بططه سططوژه نشططان داده 1شططکل ) مطططاب  یکططاراکتر 36 ایطط 6×6

بطه صطورت     یمطاتر   یط سططر و سطتون ا   12از  کی.  ر شود یم

و پ  از آن به  شود یروش  م هیثان یلیم 133و به مدت  یتصادف

. در گردد ی ا خاموش م سطر ا و ستون هیکل هیثان یلیم 75مدت 

کاراکتر مطورد نظطر    یتا بر رو شود یروش از سوژه خواسته م  یا

 ودر سطططر  P300 ختططهیبرانگ لیپتانسطط جططهیتمرکططز کنططد، در نت

. معمطو   شطود  یکه شامل کطاراکتر  طدف اسطک ظطا ر مط      یستون

ه  مطی  دلیطل   اسک، بط  یدر تک ثبک کار مشکل P300 صیتشخ

 ص،یتطا تشطخ   شطود  ی رکاراکتر تکرار مط  یمرتبه برا 15  یآزما

 قابل اعتمادتر باشد.

 64 در و جلسه 5 یدر ط، از دو شخص مورد استفاده دگاندا 

 کیشده از  ثبک گنالیس کینهااند. در  شدهروی سر ثبک کانال 

 و  رتز عبور داده شده 63-3.1گذر با فرکان  قطع  انیم لتریف

  شده اسک. ی رتز نمونه بردار 243با نسبک 

 

 

 ثبک دادگان یبرا کیتحر  ی(: ماتر1شکل)

 روش کار -3

مقالطه، شطامل بلطوک      یط مورد اسطتفاده در ا  یپردازشروش 

 کننطده  یبنطد  و بلوک طبقه یژگیپردازش، بلوک استخراج و  یپ

 ای اعمطال شطده بطر روی     در ای  بخ  ابتدا پی  پردازش .اسک 

و  CSTP ی ا اصول روششده و سپ    سیگنال خام تو یح داده

Max-SNR  یزمطان  -مکطانی و  یمکطان  ی طا  لتطر یف دیتول ی نحوهو 

. در نهایطک کلیطات روش   شطود  یمط  شطر  داده  ا  روش  یتوسم ا

 .گردد بندی مورد استفاده بیان می طبقه

 پردازش شيپ -3-1

گذر با فرکان    ییپا یضویب لتریف کیخام از  گنالیس ابتدا

با  گذر بطا فرکطان     یضویب لتریف کی رتز و سپ  از  3.1قطع 

 گنالیسط  ی طا  فکطک یو آرت زی رتز عبور داده شده تا نطو  35قطع 

 گنالیثبک س مینبودن شرا کسانی. سپ  با توجه به ابدیکا   

  طا،  کانال یدر برخ گنالیمختلف و تفاوت  قدرت س ی ا در کانال

 توجطه . بطا  شده اسک[ نرمال -1.  1] ی شده به بازه لتریف گنالیس

در  کیط مربطوط بطه  طر تحر    یشناخت ی ا مولفه ی عمده نکهیبه ا

 د د، یپ  از آن رخ م هیثان کیتا حدود  کیتحراعمال  ی فاصله

 کیط  یبه صورت قطعات گنالیس ،یلیمستط یا با استفاده از پنجره

  ی. آخطر گردیطده اسطک   یبنطد  بلطوک  کیط پ  از  ر تحر یا هیثان

منظططور   یاسططکب بططد یریططگ  یانگیططپططردازش، م  یمرحلططه پطط

 یسطتون دارا  ای) ر سطر  کسانی کیکد تحر یدارا ی ا گنالیس

 یریط گ  یانگیط ( در  طر حطرف، بطا  طم م    باشد یم  کیکد تحر کی

 بطا یشطکل تقر  ی طا دارا  که در تمام ثبطک  P300 یتا الگو اند شده

اسک حطذف   یرفتار تصادف یکه دارا زیبماند و نو یاسک باق یثابت

 .گردد
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 (CSTPزمانی مشترک ) -الگوی مکانی -3-2

 یژگط یروش اسطتخراج و  کیط  زمانی مشطترک  -الگوی مکانی

 دف روش   .باشد یدو کالس داده م  یب کیتفک جادیا یبرا یقو

CSTP         یافت  فیلتر طای مکطانی و زمطانی بطه صطورتی اسطک کطه

 ان یط و بطه صطورت  مزمطان وار    ،ممیکطالس مطاکز   کواریان  ی

ب در حطالی کطه مجمطوا واریطان  دو     گطردد   ممینط یم گریکالس د

 X2 (i) و X1(i)اگططر  [.13 و 12] شططود کططالس برابططر یططک مططی 

 T ا و  تعداد کانال Nکه  شونددر نظر گرفته   N×T یی ا  یماتر

نشطان   1  یکه اند یبه نحو ، ر کانال باشد یزمان ی تعداد نمونه

نشطان   2  ی( و انطد P300 گنالی دف )وجود سط  کید نده و ع

باشطد،   (  P300 گنالی طدف )عطدم وجطود سط     ریغ کید نده و ع

قابطل   ریط از رابطه ز2Rو 1R یمکان ینرمال  مبستگ ی ا  یماتر

 :اند  محاسبه

(1) 
}2,1{,

))()((

)()(1

1





  

a
iXiXtrace

iXiX

n
R

n

i
aa

aa
a

   

 ری دف و غ  ایتعداد ثبک ی نشان د نده n (،1) ی رابطه در

د نده عملگر  نشان 'و عالمک  می دف در مجموعه دادگان تعل

نیز   ̃  و   ̃   ای نرمال  مبستگی زمانی ماتری  .اسکترانهاده 

 :اند  از رابطه زیر قابل محاسبه

(2) 
}2,1{,

))()((

)()(1~

1





 



a
iXiXtrace

iXiX

n
R

n

i aa

aa
a

  

، کان اعمال عملگر ترانهاده اسک( در م2) ( و1) تفاوت روابم

بطا بعطد     ̃  و ماتری   N×Nبا بعد   ̅ که منجر به تولید ماتری  

T×T فیلتر طای مکطانی و زمطانی    شود. میW  وW
بطا مطاکزیمم    ~

 آیند. نمودن خارج قسمک معاد ت رایلی زیر بدسک می

(3) WRW

WRW

W 2

1maxarg




 

(4) WRW

WRW

W
~~~

~~~

maxarg
2

1

~ 



   

Rزمطانی  مرکط    یمطاتر و  Rیمکطان  مرکط    یماتر
بطه   ~

 :دنشو یم فیتعر ریصورت ز

(5) 21 RRR  

(6) 21
~~~
RRR     

Wو Wبرای محاسبه
استفاده   ̃ و   ̅ از قطری سازی  مزمان  ~

[ ذکر شده 13 ا در مرجع ] شود. جزئیات مربوط به روش می

شود.  اسک که برای رعایک اختصار از ذکر مجدد آن صرف نظر می

 ای مکانی و زمانی بدسک  به طور معمول، از میان تمام فیلتر

آمده، تنها از تعداد کمی از فیلتر ا با بیشتری  مقدار ویژه برای 

سه سطر اول و سه  ر دو کالس  دف و غیر  دف )در اینجا 

 ای ویژگی مکانی و  در نهایک بردار ود.ش ( استفاده میسطر آخر

پردازش  زمانی از  رب فیلتر ای مکانی و زمانی در دادگان پی 

  شوند. شده محاسبه می

 ای بدسک  ویژگی CSTPبرای ساخک بردار ویژگی در روش 

آمده توسم  ر دو فیلتر مکانی و زمانی در یطک بطردار قطرار داده    

گطردد. بطا    مانی تولیطد مطی  ز -شود و بردار ویژگی مکمل مکانی می

به  CSTPای  روال، دسته ویژگی به دسک آمده از خروجی روش 

طور  مزمان حاوی اطالعات مکانی و زمانی سطیگنال اسطک. ایط     

 ای بدسطک   ، صرفا از ویژگیCSPای  در حالی اسک که روش پایه

کند و بنطابرای  اطالعطات زمطانی     آمده از فیلتر مکانی استفاده می

 باشد. دارا نمیسیگنال را 

 Max -SNRفيلتر مکانی با استفاده از  -3-3

بطه   Max-SNRبرای ساخک فیلتر مکانی با اسطتفاده از روش  

[. در ای  9شود ] مو وا به صورت یک مساله نویز زدایی نگاه می

 گردد:  ای  دف به صورت زیر مدلسازی می روش دوره

(7) )()()(1 iViSiX  

1)(که در آن  iX ،i ی  بم شده و  امی  دوره)(iS i   امی

 ای  شامل فعالیک iV)(اندازه گیری شده اسک.  P300سیگنال 

باشد. با توجه   ای غیر  دف و نویز می ، تحریک EEG ناخواسته

 دف رخ  ای   ای غیر دف بالفاصله قبل از دوره به اینکه دوره

2)(اسک. بنابرای   iV)(د ند، فعالیک آن  ا شبیه با  می iX  به

گیری شده مدل  صورت بخ  نویز و تداخل از دوره  دف اندازه

 شود. می

(8) )()(2 iViX  

ای  اسک که با استفاده از اطالعات آماری،  Max-SNR دف 

خروجطی   SNRرا بطه نحطوی طراحطی کنطد کطه       Wفیلتر مکطانی  

 ماکزیمم شود.

(9) 
)

][

][
(maxarg

2

1

22 WRW

WRW

WXXWE

WSSWE
SNR

W 









  

2781 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   

نشان د نده  [.]Eبردار وزن )فیلتر مکانی(،  W(، 9ی ) در رابطه

تخمی  کواریان    ای ماتری  2Rو  1Rعملگر امید ریا ی و 

( بدسک 1که از رابطه ) رخداد ای  دف و غیر  دف  ستند

با حداکثر کردن خارج قسمک تفکیک  SNRآیند. ماکزیمم  می

، تجزیه Wآید. برای بدسک آوردن  ( بدسک می9رایلی در معادله )

 شود که معادله زیر برقرار باشد. مقادیر ویژه به صورتی انجام می

(13)  WRWR 21 

 ای  ماتری  مقادیر ویژه اسک. یکی از تفاوتدر ای  معادله 

 در ای  اسک که در اینجا به جای رابطه Max-SNRو  CSPروش 

 شود: به صورت زیر تعریف می Rماتری  مرک  مکانی 

(11) 1
1

2)( RRR  

)به شرطی که سینگو ر  Rاز تجزیه مقادیر ویژه  Wو بردار ویژه 

آید. در اینجا نیز تنها از تعداد کمی از  نباشد( بدسک می

فیلتر ای متناظر با بزرگتری  مقادیر ویژه )در اینجا ش  سطر 

 شود. اول( برای ساخک فیلتر مکانی استفاده می

 Max -SNRزمانی با استفاده از  -فيلتر مکانی -3-4

الگطوی مکطانی   تنهطا   CSPمشابه با  Max-SNRفیلتر مکانی 

د د و از اطالعات زمطانی سطیگنال    سیگنال را مورد برسی قرار می

 CSTPکند. در ایط  مقالطه بطا الگطو گطرفت  از روش       استفاده نمی

پیشنهاد شده اسک تا با اسطتفاده   Max-SNRزمانی  -فیلتر مکانی

زمطانی سطاخته شطود کطه بطه صطورت       -از آن بردار ویژگی مکطانی 

زمانی سیگنال را در بطر داشطته باشطد.      مزمان اطالعات مکانی و

 Max-SNRبدی  منظور ابتدا باید فیلتر زمانی با استفاده از روش 

 شود.  طب  رابطه زیر ساخته  SNRبا ماکزیمم کردن 

(12) 
)~~~

~~~

]
~~

[

]
~~

[
(maxarg

2

1

22 WRW

WRW

WXXWE

WSSWE
SNR

W 









 

Wی فوق، در رابطه
نشان د نده  [.]Eبردار وزن )فیلتر زمانی(،  ~

تخمی  کواریان    ای ماتری   ̃  و   ̃  مید ریا ی و عملگر ا

( بدسک 3رخداد ای  دف و غیر  دف  ستند که از رابطه )

Wآیند. روند محاسبه می
اسک.  Max-SNRمشابه با فیلتر مکانی  ~

از کنار  م  Max-SNRزمانی - ای مکانی در اینجا نیز ویژگی

و  Max-SNR ای مکانی بدسک آمده از روش  گذاشت  ویژگی

در یک بردار بدسک  Max-SNR ای زمانی حاصل از  ویژگی

 آیند. می

 بندی طبقه -3-5

 ی طا  یژگط یو یبنطد  الگو، مسأله طبقه یآمار ییاز نظر شناسا

 یبنطد  طبقطه  ی مسطأله  کیط  P300 Spellerبدسک آمطده توسطم   

رخطداد  طدف )وجطود      یبط  کیتفک جادیا یعنی باشدب یم ینریبا

(. P300 گنالی دف )عدم وجود سط  ری( و رخداد غP300 گنالیس

 یبنطد  طبقطه  کطه  SWLDA ی کننطده  یبنطد  مقاله از طبقه  یدر ا

. اسک استفاده شده باشد، می BCI ی در حوزه یپرکاربرد یا کننده

با ا افه کردن یک بلطوک انتخطاب    SWLDA ی کننده یبند طبقه

بدسطک   LDA ی کننطده  یبنطد  طبقه قبل از پ  -رو  یپویژگی 

 [.16]آید  می

 ها و نتایج  شرح آزمایش -4

 ای ساخک بردار ویژگی با اسطتفاده   در ای  بخ  ابتدا روش

شود و سپ  بطا   زمانی شر  داده می -از فیلتر ای مکانی و مکانی

 ا بطا یکطدیگر    استفاده از روش ارزیابی بیان شده کارایی ای  روش

 شود. می مقایسه

 استخراج ویژگی -4-1

به نسطبک  پردازش شده  سیگنال پی  نرخ نمونه برداری ابتدا

ای  . یعنی  ر یطک از قطعطات یطک ثانیطه    شود می کا   داده 13

نمونطه تبطدیل    24نمونه زمانی  ستند به  243سیگنال که شامل 

شطود.   نامیده مطی  Xشوند. سیگنال بدسک آمده در ای  مرحله  می

 ای ذکطر شطده، فیلتر طایی مکطانی و زمطانی       پ  از اعمال روش

Zو  Zبردار طای ویژگطی     Xشود که با  رب آنهطا در   تولید می
~ 

 آیند: بدسک می

(13) WXZ  

(14)  XWZ
~~

 

و فیلتططر  CSTP( در  ططر دو روش Uبططردار ویژگططی نهططایی) 

با کنار  م گذاشت  دو دسطته ویژگطی    Max-SNRزمانی  -مکانی

Z  وZ
 شود: ساخته می~

(15) ]
~

,[ ZZU  

 اعتبار سنجی -4-2

 بنططدی، روش ارزیططابی طبقططه بططه منظططور ارزیططابی عملکططرد 

Leave_One_Out (LOO) روش کار به قرار گرفکاستفاده  مورد .

 ا )در حالک تطک   ای  صورت اسک که در  ر مرحله یکی از نمونه
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یکطی  گیطری،    ا و در صورت استفاده از میانگی  از ثبک ییک ،ثبک

و پط  از  شطود   گیری شده( کنار گذاشته مطی   ای میانگی  ثبکاز 

روی   طا، کطارایی روش بطر    کننده با سایر نمونه بندی آموزش طبقه

شود. در نهایطک دقطک کطل بطا      ی کنار گذاشته شده تسک می داده

در شود.   ا محاسبه می استفاده از نتایج بدسک آمده از تمام نمونه

 طای میطانگی  گیطری     بندی برای تعداد ثبک دقک طبقه ای  مقاله

آمطده در جطدول   نتایج بدسک  محاسبه گردید. نیز متفاوت ی شده

شططامل   BCI2005  ن مسططابقهدادگططا ( آورده شططده اسططک. 1)

. در جطدول  باشطد  می Bو  Aشخص   ای  بم شده از دو سیگنال

نشطان   Bو  A ا برای  ر یک از اشطخا    نتایج ارزیابی روش فوق

و  S.Max-SNR طططای  ( روش1در جطططدول ) .شطططده اسطططک  داده

S.T.Max-SNR  زمططانی  -بطه ترتیطط  فیلتر ططای مکططانی و مکططانی

  ای  ستند. در شکل Max-SNRش ساخته شده با استفاده از رو

زمانی  - ای ساخک فیلتر مکانی و مکانی (  مقایسه روش3( و )2)

  آورده شده اسک. B و  Aبرای دو شخص 

 
 یبند با استفاده از درصد صحک طبقه  ا یژگیو یابیارز جینتا( : 1جدول )

 SWLDAکننده 

     میانگی  #         

 گیری            
 

 

 روش

1 3 5 8 13 12 15 

CSP 

 A 59.3 73.4 74.7 83.9 82.9 83.6 86.1 سوژه

 B 65.6 67.8 83.1 79.8 84.7 86.5 93.3 سوژه

CSTP 

 A 68.9 83.2 88.5 92.7 92.8 94.9 94.9 سوژه

 B 64.8 78.8 87.9 91.2 93.4 96.4 96.1 سوژه

S.Max-

SNR 

 A 65.5 75.7 79.3 85.8 89.5 88.5 89.5 سوژه

 B 63.4 76.6 83.9 88.9 91.5 92.5 94.3 سوژه

S.T.Max-

SNR 

 A 71.9 83.3 88.3 92.5 94.3 96.2 95.1 سوژه

 B 78.4 86.6 89.9 93.1 95.5 96.6 97.3 سوژه

 

 

 

 

زمانی با  -مکانی ای مختلف ساخک فیلتر  مکانی و  ( : مقایسه روش2شکل )

 Aمختلف برای شخص  میانگی  گیری  ای تعداد ثبک

زمانی  -شود، عملکرد فیلتر ای مکانی  مانطور که مشا ده می

به دلیل دارا بودن  S.T.Max-SNRو  CSTPدر  ر دو روش 

 ای مکانی و زمانی بهتر از فیلتر ای مکانی   مزمان ویژگی

زمانی  -متناظرشان اسک.  مچنی  روش ساخک فیلتر مکانی

نشان ( بهتری  عملکرد را از خود S.T.Max-SNRپیشنهادی )

  اسک. داده

 

زمانی با  -مکانی ای مختلف ساخک فیلتر  مکانی و  ( : مقایسه روش3شکل )

 Bمختلف برای شخص  میانگی  گیری  ای تعداد ثبک

 نتيجه گيری -5

 سطتم یس کیمطالعه، تالش بر آن بود تا با استفاده از   یدر ا

پرداختطه   P300مولفطه   یسازالگو به آشکار ییبر بازشناسا یمبتن

بطا  طم     زیط ن یژگیروش استخراج و اهارشود و  م  آن عملکرد 

پرکاربرد  یروش (CSP)مشترک  یمکان یروش الگو شود. سهیمقا

 P300  اسک، اما عملکرد ایط  روش در سیسطتم   BCI ی در حوزه

Speller  عملکرد مطلوبی نیسک. ای  امر به ای  خاطر اسک که در

P300 Spellerطدف و   ی طا  دوره  یبط  یتطوجه قابل  ی،  مپوشان 

کطه کطاراکتر  طدف ظطا ر      ی دف مجطاور وجطود دارد. زمطان    ریغ

کاراکتر  دف وجطود   ی بدسک آمده نه تنها در دوره ERP شود یم

  یط اامطا  وجطود دارد.   زی دف مجاور ن ریغ ی  ا دارد، بلکه در دوره
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 .باشطند  یمتفطاوت مط   یزمطان  ی طا  مجاور در مفهطوم الگطو    دو دوره

بطه دلیطل    CSTPبنابرای   مانطور که از نتایج پیداسک عملکطرد  

دارا بودن  مزمان الگو ای مکانی و زمانی سطیگنال بهتطر اسطک.    

زمطانی بطا    -روش پیشنهادی در ای  مقالطه سطاخک فیلتطر مکطانی    

توان بطه   را می Max-SNRبود. روش  Max-SNRاستفاده از روش 

لی با توجه به اینکطه  در نظر گرفک، و CSPعنوان حالتی خا  از 

سطازی  مزمطان    قطری ی از الگوریتم پیچیده CSPبرخالف روش 

اسک. در  CSPکند، پیچیدگی محاسباتی آن کمتر از  استفاده نمی

-S.T.Max، روش CSTPی روش  ای  مقاله با الگو گرفت  از ایطده 

SNR  پیشنهاد شد. ای  روش عالوه بر اینکه پیچیدگی محاسباتی

دارد، درصد صحک با تری نیطز از خطود    CSTP کمتری نسبک به

 15گیری بر روی  نشان داده اسک. به طور مثال در حالک میانگی 

بطوده   96/3ثبک، متوسم درصد صطحک دو سطوژه مطورد بررسطی     

 یدر آشکارسطاز   روش  یط ا یقدرت با  ی که نشان د ندهاسک، 

 ای میانگی  گیری  .  مچنی  در تعداد ثبکباشد یم P300 مولفه

ی پایی ، درصد صحک نسبتا با یی بدسک آمطده، در نتیجطه    شده

را با  ببریم  P300 Spellerانانچه بخوا یم سرعک عمل سیستم 

توان از ای  روش با تعداد تکطرار آزمطای  کمتطری بطرای  طر       می

 کاراکتر استفاده نمود.
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