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 ی. روشهاگردندیم EEG گنالينادرست س ليکه منجر به تحل های مختلفی همراه استبا آرتيفکت( EEGثبت فعاليت الکتریکی مغز ) – چکيده

( از EOGپلک زدن ) فکتيحذف آرت یابر ICA-FTRLSمقاله روش  نیشده است.در ا مطرح  EEG گنالياز س هافکتيآرت این حذف یبرا یمختلف

. ميکنیم سهیمقا ICA-RLSو روش  ICAروش ، با SNRو  MSE یابیارز یارهاي. سپس عملکرد آن را توسط معشودیم شنهاديپ، EEG گناليس

 همگرایی بيشتریو سرعت  کمتر یمحاسبات یدگيچي، پRLS لتريمشابه با ف یشده است که با وجود عملکرد یطراح یابه گونه FTRLS لتريف

مورد  یروشها رینسبت به سا یشنهاديپ یبيروش ترک SNRمقدار  ق،يتحق نیبه دست آمده در ا جیداشته باشد. با توجه به نتا RLSنسبت به 

 .باشدیروشها کمتر م رینسبت به سا زين یشنهاديروش پ MSEمقدار  نيو همچن باشدیم شتريب قيتحق نیدر ا مقایسه

 .EEGسيگنال  ،ICA-RLS روش، ICA-FTRLS روش، ICA روش، EOG کتآرتيف -كليد واژه
 

 مقدمه -1

مغز است  یکیالکتر تي، ثبت فعال(EEG)1 انسفالوگرامالکترو 

 ،(EOG)2پلههز ز    فکههتياز جملههب آرت ییهههافکههتيكههب  هها آرت

 فکهت ي، آرت(EMG)3 عضهت   یکیالکتر تياز فعال یناش فکتيآرت

و ... همههراه اسههت.   (CGE)4 قلهه  یکههیالکتر تيههاز فعال یناشهه

نسهبت  هب    یشهتر ي  ی امنهب  یرااپلز ز     از یناش فکتيآرت

بهت شهده از تمهام    ث یهها  ا ه توانهد یكب م  اشدیمغز م گناليس

 .]1[ پشت سر را آلو ه كند یها حتالکترو 

 ا توجب  هب اهميهت موعهوو روشهزای زیها ی  هرای حه          

تهری   ا همطرح شهده اسهت. سه    EEGاز سيگنال  EOGآرتيفکت 

ههای  ، ح   قسمتEEGاز سيگنال  EOGروش ح   آرتيفکت 

. مشکل ای  ]2[ اشد گ اری میشامل ای  آرتيفکت توسط آستانب

ههای شهامل    ر  هازه  EEGرفت  اطتعا  سيگنال روش از  ست 

  اشد.         آرتيفکت می

Makeig  ههای  روش آناليز مؤلفب 1991و همکارانش  ر سال

از  EMGو  EOGههای   رای حه   آرتيفکهت  ( را ICA)5مستقل 

از  ICAی مطرح كر ند. آنزا  ها اسهتفا ه از تیزیهب    EEGسيگنال 

روی سيگنال مشاهده تعدا ی منبع مسهتقل یافتنهد. سهبه  هب     

شناسایی منا ع نویزی  ب صور  چشهمی پر اتتنهد و  عهد از آ     

 ع نهویزی را  ای متناظر  ا سهطر منه  های ماتریه جداكنندهستو 

 مانده، سيگنال تميهز را  هب  های  اقیكر ند و  ا تركي  مؤلفبصفر 

 ست آور ند. مشکل ای  روش نياز  ب فر  تبره جزت شناسهایی  

 .]3[  اشدمنا ع نویزی می

He  رای ح   آرتيفکت  2004و همکارانش  ر سال EOG 

ی فيلتر تطبيقی ارائب  ا ند. آنزا روشی  ر پایب EEGاز سيگنال 

استفا ه كر ند. نتایج  3ی مرتبب 1RLSاز یز فيلتر  رای ای  كار 

 ب  ست آمده حاكی از پایداری، همگرایی سریع و سا گی  ر 

 .]4[ اشد سازی ای  روش میپيا ه

He و Yang  یبيروش ترك 2014 ر سال ICA-RLS  را

 رای  ا گا   EEG گنالياز س EOG فکتيح   آرت ی را

BCI2008  توسط  ا ند. آنزا ا تدا ارائبICA  منا ع مستقل را  ب

 RLSتوسط را EOG  فکتي ست آور ند. سبه منبع شامل آرت

را  ب  زيتم گناليس ها،فبمؤل  ي ا ترك تیو  ر نزا كر ندلتريف

 ر ای  تحقيق  رای طراحی یز معيار كمی  ب  . ست آور ند

ی كننده ندیویز، یز طبقبی روشزای ح   نمنظور مقایسب

ی نویزی از تميز هارای تشخيص  ا ه  يبا ماشي   ر ار پشت

كننده روی  ندیاست.  ا اعمال ای  طبقبتعليم  ا ه شده 

های ،  رصد تشخيص  ا هICA-RLSو  ICAتروجی روشزای 

 و ه است  ICA رصد  يشتر از روش  7/1تميز  ر روش تركيبی 

 ICAكب حاكی از عملکر   زتر روش تركيبی نسبت  ب روش 

 .]5[ اشد می

Dechene  رای ح   نویز از سيگنال صدا،  2007 ر سال 

ی آ   ا فيلتر استفا ه كر  و سبه  ب مقایسب 7FTRLSاز فيلتر 

RLS  استاندار  پر اتت.  ا توجب  ب نتایج  ب  ست آمده، مقدار
8MSD  رای فيلتر FTRLS  نسبت  ب فيلترRLS  استاندار  كمتر

 .]1[ اشد می

 ICA-FTRLSحذف آرتيفکت پلک زدن از سيگنال مغز توسط روش 

 3فرزانب شایقو  2وحيد ا وطالبی، 1مریم توكلی

 maryamtavakoli1392@gmail.com انشکده مزندسی  رق و كامبيوتر،  انشگاه یز ،1

 abootalebi@yazd.ac.ir انشکده مزندسی  رق و كامبيوتر،  انشگاه یز ،2

 farzane.shayegh@gmail.com،  انشگاه پيام نور، انشکده مزندسی  رق3
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Babo  وPrasad ب منظور ح   آرتيفکت  2011  ر سال 

EOG  از سيگنالEEG فيلتر ،FTRLS  را استفا ه كر ند. نتایج

نسبت  ب  FTRLS ب  ست آمده حاكی از عملکر   زتر فيلتر 

 .]7[ اشد از نظر ميانگي  مر عا  تطا می RLSفيلتر 

 RLSنسبت  ب فيلتر  FTRLS ا توجب  ب عملکر   زتر فيلتر 

نال صدا و همچني  ح   آرتيفکت  رای ح   نویز از سيگ

EOG  از سيگنالEEG  ر ای  تحقيق  ب منظور  زبو  عملکر  ،

، ICA-RLSتوسط روش  EEGاز سيگنال   EOGح   آرتيفکت

 ر ای  روش منبع گر  . پيشنزا  می ICA-FTRLS روش

، ICAی حاصل از تیزیب EOGمستقل شامل اثر آرتيفکت 

 ر مور  روشزا و  2 شو .  ر  خشفيلتر می FTRLSتوسط

 3ها توعيح  ا ه شده و نتایج  ر  خش سازی  ا هچگونگی شبيب

گيری  ب  حث و نتيیب 4 ر  خش  اند. ب تفکيز ارائب شده

 پر اتتب شده است.

 هاتئوری روش -2

  اشد:، هد  مينيمم كر   تا ع زیر میRLS  ر الگوریتم

(1  )              




n

Mi

i
in enz

2
)(  

 آید: ب صور  زیر  ب  ست می كب 

(2                                                              )5.0n 

های تعدا  نمونب nی فيلتر تطبيقی، مرتبب Mكب  ر روا ط فوق، 

 M اشند. مقدار تا ع تطا  می eفراموشی و فاكتور  سيگنال، 

 آید. ب صور  تیر ی  ب  ست می

 RLS فيلتر تطبيقی -2-1

را  RLS لوک  یاگرام حه   نهویز توسهط فيلتهر     ( 1شکل )

 ب صور  زیر  RLS هد. مراحل ح   نویز توسط فيلتر نشا  می

  اشد:می

، توسط فيلتر x(n)تخمينی از ورو ی مرجع یافت    (1

 شو .می y(n)ب منیر  ب تروجی ك W(n)تطبيقی 

 e(n) = d(n) – y(n)محاسبب تطا  ب صور    (2

 (k(n) ب روز رسانی  ازگشتی  ر ار  زره )  (3

  رسانی عرای  فيلتر تطبيقی  ب روز  (4

 :]8[ اشد  ب صور  زیر می RLSروا ط ریاعی  رای 

 محاسبب  ر ار  زره:
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 فيلتر كر  :

(5                                           ))()1(ˆ)(ˆ nxnWny T   

 تخمي  تطا:

(1                                                 ))(ˆ)()(ˆ nyndne  

1سانی  ر ار وز  و ماتریه ب روز ر
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(7                                    ))(ˆ)()1(ˆ)(ˆ nenknWnW  
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سهيگنال مرجهع،    x(n)سهيگنال ورو ی،   d(n)كب  ر روا ط فهوق  

)1(ˆ nW 1و
  اشهند. ارهای تخمي  وز  اوليب مهی  ر y(n) 

 تروجی فيلتر است.

 ]RLS ]8يلتر :  لوک  یاگرام ح   نویز توسط ف1 شکل

 FTRLS فيلتر -2-2

FTRLS  كنهد  زما  استفا ه میفيلتر عرعی  ب طور هم 4از

 :]8[ اشد ها  ب صور  زیر میكب نقش آ 

پيشهرو  هب   های فيلتهر  ی وز محاسبب پيش  ينی پيشرو:  (1

ی  عدی ورو ی  هر  ای كب تطای پيش  ينی نمونبگونب

 های قبلی ورو ی حداقل شو .ی نمونبپایب

ههای فيلتهر پسهرو  هب     ی وز پيش  ينی پسرو: محاسهبب   (2

حهداقل   u(n-N)ی ای كب تطای پيش  ينی نمونهب گونب

 ی فيلتر است.مرتبب Nشو . 

 هب منظهور    ی  ازگشتی  ر ار  زرهفاكتور تبدیل: محاسبب  (3

هههای فيلترهههای پيشههرو و پسههرو و رسههانی وز  ههب روز 

 .رایند مشترکف تخمي 

ههای فيلتهر  هب    ی وز محاسهبب : تخمي  فرایند مشترک  (4

ای كب تطهای  هي  سهيگنال تخمهي  ز ه شهده و      گونب

ههای محاسهبب   وز  حهداقل شهو .   d(n)سيگنال نویزی 

 ههای فيلتهر  ر سهایر   شده  ر ای  مرحلب معا ل  ها وز  

  اشد.  های تطبيقی میالگوریتم
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(  ب ترتيه   لهوک  یهاگرام حه   نهویز      3( و )2های )شکل

را  FTRLSفيلتههر تطبيقههی  ر  4و اسههتفا ه از  FTRLSتوسههط 

 .]8[ هند نشا  می

 

 ]FTRLS ]1:  لوک  یاگرام ح   نویز توسط فيلتر 2شکل 

 

 ]FTRLS ]1فيلتر عرعی مور  استفا ه  ر  4:  لوک  یاگرام 3شکل 

ههای فهوق   سازی  لوکجزئيا  روا ط ریاعی مر وط  ب پيا ه

ذكر شهده اسهت كهب  ر ایه  مقالهب  هرای رعایهت         ]8[ ر مرجع 

مزیت اصهلی ایه     شو .ها صر  نظر میاتتصار از ذكر مید  آ 

ههای  فيلتر كاهش پيچيدگی محاسباتی  ر مقایسب  ا سهایر فيلتهر  

 هرای ههر نمونهب از    تطبيقی است. تعهدا  محاسهبا  مهور  نيهاز     

 N7+14 را هر   FTRLSو  ر 2N4 را ر   RLSتروجی  ر فيلتر

 . ]9[مرتبب فيلتر است N اشد كب می

، x(n)شههامل ورو ی مرجههع   FTRLSهههای فيلتههر  پههارامتر

ˆ)1( ر ار وز  ، d(n)سيگنال نویزی  nW ی نرمهاليز  ،  ر ار  زهره

)1(ی شده nk  نمایی متغير  رستو)(n 1[ اشند می[. 

  ی پيش  ينی  ا توجب  هب روا هط مرجهع    عد از اعمال مرحلب

 :شو انیام میر نزایت فيلتر كر    ب صور  زیر ،  ]8[

(9 )                                  )()1(ˆ)()( nxnWndne T
o  

(10                      )                             )()()( nenne o 

(11                  )                   )()()1(ˆ)(ˆ nenknWnW  

 ICA روش -2-3

 هب تعهدا ی    ICAی های مشاهده توسط تیزیبا تدا سيگنال

ای كب مشهاهدا ، تركيه    شوند،  ب گونبب میمستقل تیزی منبع

( مهدل مهور    13( و )12 اشهند. روا هط )  تطی از ای  منها ع مهی  

 كنند.استفا ه  ر ای  روش را  يا  می

(12                         )                               XAS * 

(13                                       )                  SWX *  

ماتریه  Aماتریه منا ع مستقل،  S ر روا ط فوق  

 اشند. ماتریه تركي  می Wماتریه مشاهدا  و  Xجداكننده، 

  اشد.می Aماتریه تركي ، وارو  ماتریه 

های مستقل،  ح   آرتيفکت توسط روش آناليز مؤلفب ر 

ی ا روشزایی همچو  مشاهده عد از شناسایی منا ع نویزی  

هایی مانند ماشي   ر ار كننده ندیچشمی، كرتوزیه، طبقب

پشتيبا  و ...، ستو  متناظر  ا منا ع نویزی  ر ماتریه تركي  

مانده، سيگنال های  اقیشو .  ر نزایت  ا تركي  مؤلفبصفر می

 .]10[آید تميز  ب  ست می

 ICA-FTRLS و ICA-RLS روشهای -2-4

مشهاهده   یهها گنالي ر ا تدا س ICA-RLS یبيرك ر روش ت

 یزیمنها ع نهو   صي عهد از تشهخ   و شهوند یمه  بیتیز ICAتوسط 

 لتههريف RLSتوسههط  یزی ع نههوامنهه ،یچشههم یتوسههط مشههاهده

ی فيلتهر شهده   یهامؤلفب  ي ا ترك زيتم گناليس. سبه دنشویم

سهاتتب   ICAحاصهل از   یزینهو  ريه غ یهاو مؤلفب RLSحاصل از 

  ICA-RLSروش تهر .  ها توجهب  هب عملکهر  مناسه      ]5[ شو یم

، و EEG گنالياز سه  EOG فکهت ي ر حه   آرت  ،RLSنسبت  هب  

 RLSنسبت  هب   FTRLS ا توجب  ب عملکر   زتر روش   يهمچن

از سيگنال  EOGو ح   آرتيفکت  صدا گنالياز س زی ر ح   نو

EEGروش  قيتحق  ی،  ر اICA-FTRLS  زبهو  عملکهر     ی هرا 

. مراحهل  شو یم پيشنزا EEG گنالياز س EOG کتفيح   آرت

 تركيبهی  شهده ماننهد روش   شنزا يتوسط روش پ فکتيآرت ح  

ICA-RLS لتهر ياسهتفا ه از ف  یتفاو  كب  ب جا  ی.  ا ا اشدیم  

RLS فيلتر  ازFTRLS شو یاستفا ه م. 
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 دادگان مورد استفاده -2-5

ی های مور  استفا ه  ر ای  تحقيق از میموعبسيگنال

 9ای   ا گا  از  انتخاب شدند. BCI2008مسا قا   IIa گا   ا

 EOGكانال  3و  EEGكانال  22نفر ثبت شده است.  رای هر نفر

كب شامل سيگنال پلز  EOG اشد كب  ومي  كانال موجو  می

ها  اشد. فركانه نمونب  ر اری سيگنالز   است مور  نظر ما می

ها توسط فيلتر  اشد و سيگنالمی HZ250 ر ای   ا گا  

اند. همچني  از یز فيلتر فيلتر شده HZ100-5/0ميانگ ر 

 ح   نویز  رق شزر استفا ه شده  ب منظور HZ50 نگ رميا 

الکترو گ اری و ثبت سيگنال را ی( نحوه4. شکل )]11[است 

  هد.را نشا  می 10-20توسط استاندار  

 

 ]11[ ی الکترو گ اری و ثبت سيگنال: نحوه4شکل 

زا  ب سيگنال تميز اوليب نياز  اریم.  دی  ی روشمقایسب ب منظور 

كنيم.  ر ای  سازی شده استفا ه میمنظور از سيگنال شبيب

كانال  4نفر و  5نمونب سيگنال تميز  رای  2000تحقيق ما 

( را  ب صور  چشمی جدا كر یم. Fz-FCz-Cz-Pzهای )كانال

 جدا كر یم.  ب EOGنال نمونب از كا 2000 رای هر نفر نيز 

های ، سيگنالHZ45های  االی و آرتيفکتح   نویزها  منظور

EEG  گ ر توسط یز فيلتر پایيHZ45 فيلتر شدند و  رای ،

گ ر تر  اشد از یز فيلتر پایي نيز تالص EOGاینکب سيگنال 

HZ20 .استفا ه كر یم 

 ار را  ب صهور  وز   EOGسازی سيگنال نویزی،  رای شبيب

 هرای ههر كانهال، از    EOG كنهيم. وز    ب سيگنال تميز اعافب می

آید. ستو  متناظر  ا سطر منبع نویزی  ب  ست میICA ی تیزیب

را  هرای ههر    EOG(، همها  عهرای    27ی ) ر را طب Wماتریه 

كانال  ر  ر  ار .  ا توجب  ب اینکب عهرای   هب  سهت آمهده روی     

مفهرو   ر   EOGمنبع شو  نب ثبت شده اعمال میEOG كانال 

ICA  تمام عرای  مر وط  ب اثهر ،EOG  ههای مختله ،    ر كانهال

 شوند.نرمال می EOGنسبت  ب عرای  كانال 

 سازی روشهانتایج حاصل از پياده -3

 و ی مور  استفا ه  ر ای  تحقيق از ی روشزا رای مقایسب

 ای   و معياراستفا ه شده است.  10SNRو  9MSEمعيار ارزیا ی، 

 :]13و12[ دنآی ط زیر  ب  ست میوااز ر
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(51)                    )

))()((

))((
(*10log*20

2

2

nxne

nemean
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سهيگنال   e(n)ههای سهيگنال،   تعدا  نمونهب  Nروا ط فوق   ر

  اشند.سيگنال تميز اوليب می x(n)ح   نویز شده و 

 ICA نتایج حاصل از روش -3-1

( یز نمونب از سيگنال نویزی و سيگنال ح   نهویز  5شکل )

  هد.را نشا  می ICAشده توسط روش 

 

سيگنال نویزی )آ ی(، سيگنال ح    ،ICA: ح   نویز توسط روش 5شکل 

 )قرمز( نویز شده

كانههال  4نفههر  ر  5 ههرای  ICAروش  SNRو  MSEمقهها یر 

  يا  شده است. (1)مختل   ر جدول 

 
 كانال مختل  4 ر  ICA روش SNR و MSE ميانگي  مقا یر :1جدول           

Pz Cz FCz Fz معيار 

5/08/1 5/01/3 184/4 2/18/7 MSE 

1/33/14 4/25/10 398/1 7/15/2 SNR 
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 ICA-RLS نتایج حاصل از روش -3-2

ی نویزی،  عد از  ررسی  ر ای  روش  رای فيلتر كر   مؤلفب

ی  زينب  رای  ب عنوا  مرتبب 3ی ، مرتبب12و  1و  3های مرتبب

فاكتور  2ی توجب  ب را طب ر نظر گرفتب شد.  ا  RLSفيلتر 

( یز نمونب از سيگنال 1شکل ) ب  ست آمد. 99/0فراموشی  را ر 

 ICA-RLSح   نویز شده را توسط روش سيگنال نویزی و 

  هد.نشا  می

 

، سيگنال نویزی )آ ی(، سيگنال ICA-RLS: ح   نویز توسط روش 1شکل 

 ح   نویز شده )قرمز(

 5از ای  روش  رای حاصل  SNRو  MSEميانگي  مقا یر 

 (  يا  شده است.2كانال مختل   ر جدول ) 4نفر  ر 

 
  كانال مختل  4 ر  ICA-RLS روش SNR و MSE ميانگي  مقا یر: 2جدول 

Pz Cz FCz FZ معيار 

4/05/1 7/04/2 3/11/3 1/21 MSE 

2/311 9/213 3/310 7/27/5 SNR 

 ICA-FTRLS نتایج حاصل از روش -3-3

 عهد از   ICA-FTRLS ب منظور ح   آرتيفکت توسط روش 

ی وا  مرتبهب  هب عنه   3ی ، مرتبهب 12و  1و  3ههای   ررسی مرتبب

 2ی از را طهب   ر نظر گرفتب شهد. مقهدار    FTRLS زينب  رای 

 ر نظر گرفتب  1 را ر  ی  ب  ست آمد و مقدار اوليب 99/0 را ر 

ای از سيگنال نویزی و سيگنال حه   نهویز   ( نمونب7شد. شکل )

 هد. شده توسط ای  روش را نشا  می

 
، سيگنال نویزی )آ ی(، سيگنال ICA-FTRLS: ح   نویز توسط روش 7شکل 

 ح   نویز شده )قرمز(

كانههال  4نفههر  ر  5 ههرای  SNRو  MSEميههانگي  مقهها یر  

 (  يا  شده است.3مختل   ر جدول )

  
 كانال  4 ر  ICA-FTRLSروش  SNRو  MSE: ميانگي  مقا یر 3جدول        

Pz Cz CFz Fz معيار 

4/04/1 7/01/2 2/12/3 23/5 MSE 

8/25/11 1/21/14 7/31/11 1/27 SNR 

 

 گيرینتيجه -4

 هرای  زبهو     ICA-FTRLS ر ایه  تحقيهق، روش تركيبهی    

 ررسی شد.  ا توجهب   EEGاز سيگنال  EOGروند ح   آرتيفکت 

 هب  ليههل پایههداری و   FTRLS، ]15[و  ]14[مقههاال  مراجههع  هب  

 ارای عملکر   زتهری از  ، RLSسرعت همگرایی  يشتر نسبت  ب 

RLS اشههد.  ههرای ارزیهها ی ایهه  روش مقهها یر مههی MSE  وSNR 

های شبيب سازی شده ای از  ا هحاصل از اعمال آ  روی میموعب

نتایج  ب  ست آمده حاكی از عملکر   زتهر روش   محاسبب گر ید.

از نظهههر  ICA-RLSو  ICAپيشهههنزا ی نسهههبت  هههب روشهههزای 

 هب ترتيه     (9)و  (8)ههای   اشهد. شهکل  می SNRو  MSEميزا 

ههای  را  ر كانهال  نفر 5 رای  SNRو  MSEای از ميانگي  مقایسب

 ههب  ICA-FTRLS و  ICA،ICA-RLS و  ر  روشههزای مختلهه 

  هند.نشا  می EEGاز سيگنال  EOGمنظور ح   آرتيفکت 
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 EOGروش ح   آرتيفکت  3رای   MSE: نمو ار ميانگي  8شکل 

 

 EOGروش ح   آرتيفکت  3 رای  SNR: نمو ار ميانگي  9شکل 
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