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Abstract
Using methods based on nonlinear dynamics such as Poincare Section, can be useful in detecting
dynamic biological systems. Selecting a suitable Poincare surface is a critical step in data analysis. Often
finding an appropriate position for Poincare section needs to set different parameters. When the
geometry of Poincare surface picks the information related to the stretching and folding, a better
discrimination can be performed for the system states. The objective of this paper is to study the effect
of position and degree of Poincare surface in Epileptic Seizure Detection. The Poincare surface resulting
in the best classiﬁcation is selected as the optimal section. Accordingly, the phase space of the EEG
Segments Reconstructed in three dimension, firstly. Then, a set of Poincare surfaces with 400 different
conditions of degree selected to cut the trajectory and Geometric Features Extracted from the points of
intersection on each surface. Afterward, extracted features from the Poincare section are applied to
SVM classifier. Pearson correlation analysis was performed to analyze the relationship between the
classification performance and degree of Poincare section. Certain behavior can be observed by
increasing the Surface degree in output classifier. In this way, the increasing and then decreasing pattern
were observed by increasing the Surface degree in two Directions of Surface. The results showed that
the equation of optimal Poincare Section for m=12 and n=6 gives the accuracy of 96.6%.
Key words: Poincare Section, Epileptic Seizure detection, correlation, Electroencephalogram, SVM.
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چکیده
استفاده از روشهای مبتنی بر دینامیک پویای غیرخطی مانند قطع پوانکاره ،در آشکارسازی دینامیک سامانههای زیستی مفید است.
انتخاب صفحهی قطع مناسب ،مرحلهای تعیینکننده در تحلیل دادهها است .اغلب پیدا کردن محل مناسب برای صفحه قطع به تنظیم
پارامترهای مختلفی نیازمند است .اگر هندسهی صفحه پوانکاره اطالعات وابسته به قبض و بسط پدیده را برداشت کند ،حالتهای
سیستم بهتر تفکیک میشوند .ازاینرو در این مطالعه به بررسی تأثیر درجهی صفحه و محل مقطع در تشخیص حمله صرعی از وضعیت
طبیعی پرداخته میشود تا درنهایت معادلهی مقطع بهینه که به حداقل شدن خطای طبقهبندی منجر میشود ،تعیین گردد .پس از بازسازی
فضای فاز قطعههای  EEGدر سه بعد ،برای 311حالت مختلف درجه مقطع ،قطع بر رویدادها انجام شد .سپس ویژگیهای استخراجشده
از مقطع پوانکاره به دستهبندی کنندهی  SVMاعمال گردید .در ادامه برای شناسایی رفتار طبقهبندی کننده ،همبستگی میان درجهی مقطع
و صحت تفکیک سنجیدهشد .خروجی دستهبندی کننده با افزایش درجهی صفحه رفتار مشخصی از خود بروز میدهد .بهاینترتیب که
با باال بردن درجه صفحه در دو راستای مقطع ،الگوی افزایشی و سپس کاهشی مشاهده شد .براساس نتایج حاصل ،صحت تفکیک
معادلهی مقطع بهینه برای  m=12و  n=6برابر با  5666درصد است.
کلیدواژهها :قطع پوانکاره ،تشخیص حمله صرعی ،فضای فاز ،همبستگی ،الکتروانسفالوگرام.SVM ،
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 -1مقدمه

محل قرار دادن صفحه قطع سؤال مهمی است که باید در

پیشرفتهای اخیر در تئوری دینامیک غیرخطی ،راه را برای

قطع پوانکاره به آن پاسخ داد [ .]49از نظر تئوری ،صفحهی

تحلیل سیگنالهای اخذشده از سامانههای بیولوژیکی هموارتر

قطع پوانکاره در امتداد هر صفحهای از فضای فاز وجود

کردهاست .تحقیقات اخیر از توانایی این روشها در توصیف

دارد[ .]99کاتز در سال  9113پیشنهاد نمود که برای تحلیل

دینامیک فرآیندهای حیاتی حکایت دارند [ .]7-4با استفاده از

سادهتر ،با ثابت نگهداشتن یکی از متغیرها صفحهی قطع در

این روشها ،پدیدههایی نظیر صرع [ ،]9،5فرآیندهای شناختی

امتداد یک محور خاص از فضای فاز ترسیم شود [ .]49یانگ

[ ]11و سایر فرآیندهای مغزی [ ]19-11قابل تحلیل هستند.

و همکارانش با هدف کمینهکردن خطای طبقهبندی  ،مختصات

نمای لیاپانوف [ ،]16،17بعد همبستگی [ ]91-19و بعد

مقطع پوانکاره را در راستای عمود بر یک محور خاص انتخاب

فرکتال [ ]94-91سه ابزار رایج برای توصیف اطالعات فضای

نمودند [ 97و  .]99در مقالهی [ ]41قطع پوانکاره در جهتی از

فاز و ساختار تراژکتوریهای بازسازیشده هستند .ایراد

فضای فاز انتخابشد که پراکندگی نقاط در امتداد آن بیشینه

ویژگیهای هندسی سراسری ،عدم توانایی در مشخصکردن

شود .در سال  Brignol ،9114و همکارانش به طبقهبندی

ساختارهای پرجزئیات تراژکتوری بازسازیشده است.

خودکار سیگنال  EEGخواب و بیداری مبتنی بر قطع پوانکاره

پوانکاره محدودیتهای روشهای صرفاً تحلیلی در

در فضای دو بعدی براساس برخورد بیشترین نقاط پرداختند

توصیف دینامیک و نیز قابلاستفاده بودن آنها در موارد خاص

[ .]44اغلب پیدا کردن محل مناسب برای صفحهی قطع به

را نشان میدهد .پوانکاره همچنین روشهای هندسی را ارائه

تنظیم پارامترهای مختلفی نیازمند است [.]99

نمود که میتوان با استفاده از آنها درک مناسبتری از

هندسهی مقطع پوانکاره میتواند با توجه به نوع سیگنال

پیچیدگی دینامیک سامانههای غیرخطی به دستآورد [.]93

حیاتی متفاوت باشد .با توجه به ظهور قبض و بسط در

قطع پوانکاره در زمینههای گوناگونی استفاده میشود ازجمله:

تراژکتوریهای فضای فاز سیگنال  ،EEGانتخاب مقطعی که

پردازش صوت [ 99و  ،]96پردازش سیگنالهای اقیانوسی [97

عالوه بر نقاط قبض ،اطالعات حاوی بسط دینامیک سیستم را

و  ]99و تعیین میزان آشوبگونگی سیگنال  .]95[ EEGدنتون

در برداشته باشد میتواند مفید واقع شود.

و همکارانش در سال  1551موضوع استفاده از قطع پوانکاره را

بر این اساس ،در این مقاله تأثیر درجهی مقطع پوانکاره و

در تئوری آشوب برای کاربردهای کاردیولوژی و با هدف

محل برخورد آن در فضای فاز سهبعدی در تشخیص حمالت

تفکیک حالتهای پریودیک ،تصادفی و آشوبگونه مطرح

صرعی مورد بررسی قرار میگیرد .پس از بازسازی قطعههای

نمودند ،اما به جزئیات موضوع پرداختهنشد [.]41

 EEGدر فضای فاز ،نمونهها برای مقاطع با درجات مختلف بر

در ایجاد فضای فاز ،گزینش مناسب دو پارامتر تأخیر زمانی

مبنای رگرسیون خطی برخورد داده میشود (یا توزیع میشوند)

بهینه و بعد فضاسازی ،برای رسیدن به دینامیک مناسب ضروری

و پس از تعیین ضرایب چندجملهای صفحه ،نقاط برخورد دقیق

است .بهطور تجربی مشاهدهشده است که توزیع نقاط در فضای

و تقریبی مشخص میشوند .در ادامه پس از اعمال ویژگیها به

دو یا سهبعدی اطالعات مناسبی را برای تحلیل و تمایز بین

طبقهبندی کنندهی  ،SVMرابطهی درجهی مقطع و صحت

حاالت و شرایط مختلف فراهم میکند [ 1و .]41

تفکیک شناسایی شده و معادلهی صفحهی بهینه معرفی

در مقالهی [ ]1به مقایسهی نتایج حاصل از تحلیل دادههای

میگردد.

 EEGدر تفکیک حمالت صرعی در فضای دو و سه بعدی
پرداختهشد .براساس نتایج این مطالعه ،ویژگیهای استخراج-

 -2مواد و روشها

شده از فضای سهبعدی اطالعات مناسبتری را در تفکیک

 -2-1دادگان یا مجموعه دادههای تحقیق

حمالت صرعی از سایر حاالت مغزی نسبت به فضای دوبعدی

دادههای این تحقیق برگرفته از پایگاه دادهی دانشکده یا بخش

فراهم نمودند.

صرع دانشگاه بن آلمان است [ .]43هرکدام از دستهها شامل
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 111قطعه  EEGبه طول  94/6ثانیه است که بعد از بازبینی



انتخاب اولین صفر تابع خودهمبستگی

دستی برای (معادل فارسی :خطای) ناشی از فعالیت ماهیچه یا



انتخاب اولین کمینهی محلی تابع میانگین اطالعات
متقابل

حرکت چشم ،انتخاب شده و برش دادهشدند .مجموعهی 1
شامل  EEGسطحی از پنج داوطلب سالم با چشمان باز ،منطبق

در روش میانگین اطالعات متقابل ،همبستگیهای

با استاندارد بینالمللی  11-91است .مجموعهی  9از پنج بیمار

غیرخطی نیز محاسبه میشوند .بنابراین برای سیگنال  EEGکه

در وضعیت صرعی از هیپوکامپ راست ،ثبت گردید .سیگنالها

دارای ماهیتی غیرخطی است ،روش مناسبتری است [.]47

توسط سیستم تقویتکنندهی  199کاناله با مبدل آنالوگ به

میانگین اطالعات متقابل نشانگر میزان اطالعات قابل پیشگویی

دیجیتال  19بیتی و نرخ نمونهبرداری  174/61هرتز ثبت شد.

دربارهی یک نقطه از سری زمانی است [.]49

شکل  1نمونه سیگنال مربوط به هر مجموعه را نشان میدهد.
()9

)Pij (τ
M(τ) = − ∑ Pij (τ) ln
)Pi (τ)Pj (τ
i.j

 -2-2بازسازی 1فضای فاز

 Piاحتمال یافتن یک مقدار در سری زمانی در مکان iام و)Pij (τ

بر مبنای تئوری تیکن ،با وجود سری زمانی جزئی از یک بستر

احتمال مشترک است ،که یک مشاهده در فاصلهی iام و

جذب با بعد  ،Dخواص سیستم و خواص توپولوژیک بستر

مشاهدهی بعدی در  τزمان بعد ،در مکان jام است .کمترین

جذب بازسازیشده که با بردارهای بازسازی فضای فاز Dبعدی

مقدار تابع  ،Mدر 𝜏ی بهینه اتفاق میافتد [.]49

شکل میگیرند ،یکسان خواهند بود ( .]49[ )D≥2τ +1اگر

N

تعداد دادههای سری زمانی) x(nبرای …  n= 1,2,باشد،
بردارهای تأخیر زمانی فاز طبق رابطهی ( )1شکل میگیرند.
()1

 -2-3مقطع پوانکاره
گزینش قطع مناسب در فضای فاز ،میتواند اطالعات مفیدی را
از تغییرات دینامیک سیستم آشکار نماید .استفاده از تحلیل

])X(i) = [x(i). x(i + τ). x(i + 2τ). … … . x(i + (D − 1)τ

i = 1.2. … . N − (D − 1)τ

پوانکاره ،امکان نمایش بهتر اطالعات نهفته در آن را فراهم
میسازد .مهمترین نکته ،تعیین موقعیتی است که قطع باید در

که  τتأخیر زمانی و  Dبعد فضاسازی است.
انتخاب تأخیر مناسب برای بازسازی فضای فاز ،بهمنظور

آنجا قرارگیرد .با جابجایی مقطع از یک موقعیت به موقعیت

بازیابی بهینهی اطالعات موجود در دینامیک سیستم دارای

دیگر ،بخشهای مختلف ساختار آشوبگونه برجسته میشوند

اهمیت است [ .]46دو روش عمده برای تعیین مقدار بهینه

[ .]97،99از نظر تئوری ،مقطع پوانکاره میتواند در امتداد هر

تأخیر زمانی وجود دارد [:]9

صفحهای از فضای فاز باشد [.]45

شکل ( EEG -)1دو مجموعه داده .باال:طبیعی باچشمباز ،پایین:حمله صرعی.
Reconstruction

1
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در فضای سهبعدی معادله مقطع در حالت کلی بهصورت زیر
است:

دست میآیند (شکل .)9
)𝑡( 𝑚−1

()4

درونیابی نمونههایی که در همسایگی صفحات قرار دارند ،به

)𝑡( 𝑚

𝑥 𝑎1
𝑥 + 𝑎2
+ ⋯ + 𝑎𝑚 𝑥(𝑡) +
𝑎𝑚+1 𝑥 𝑛 (𝑡 + 𝜏) + 𝑎𝑚+2 𝑥 𝑛−1 (𝑡 + 𝜏) + ⋯ +
)𝜏𝑎𝑚+𝑛 𝑥(𝑡 + 𝜏) + 𝑎𝑚+𝑛+1 = 𝑥(𝑡 + 2

پس ازتعیین نقاط قطع ،مختصااات آنها نساابت به یک
نقطهی مرجع سانجیده میشاود (شکل  .)9در این مقاله ،مبدأ

که )𝑡(𝑥 𝑥(𝑡 + 𝜏) ،و )𝜏 𝑥(𝑡 + 2متغیرهای حالت سیستم را
تشکیل میدهند 𝑚 .و 𝑛 تعیینکنندهی درجهی صفحه در دو
راستای افقی و عمودی هستند و ضرایب چندجملهای

فضای فاز بهعنوان نقطهی مرجع درنظرگرفته  .مطابق شکل ،9
سه مجموعه اطالعات از دامنه و زوایای نقاط برخوردی نتیجه
میشاااوناد که به ترتیب

3LPSS ،2PPSS ،1TPSS

نامگذاری

میشاوند.در جدول ( )1ویژگیهای آماری براسااس هندسهی

مجهوالت معادله هستند.
مشاهده میشود که قرار دادن قطع در مکانی با وقوع

نقاط برخوردی ارائه شدهاند.

برخوردهای زیاد ،احتمال به دست آوردن اطالعات را افزایش
میدهد [ 31و  .]31درنتیجه برای مشخص نمودن نقاط قطع
برای هرکدام از دادهها با درجهی مقطع انتخابشده ،با استفاده
از برازش صفحات چندجملهای و به روش مینیمم خطای
مربعات موقعیت صفحه در فضا تعیین میگردد .پس از
بازنویسی معادلهی ( )4بهصورت کلی خواهیم داشت:

()3

جدول ( -)1ویژگیهای استخراجی از نقاط برخوردی با مقطع

𝑚

)𝑡( 𝑎𝑖 𝑥 𝑚−𝑖+1
)𝜏 𝑎𝑖 𝑥 𝑚−𝑖+1 (𝑡 +

شکل ( -)9وضعیت نقاط برخوردی در مختصات کروی[.]41

∑ = )𝜏𝑥(𝑡 + 2

پوانکاره

𝑖=1

𝑛𝑚+

∑ + 𝑎𝑚+𝑛+1

𝑖=𝑚+1

در این صورت چندجملهای تقریب کمترین مربعات برای

)𝑘( 𝑎𝑖 𝑥 𝑚−𝑖+1
)𝜏 𝑎𝑖 𝑥 𝑚−𝑖+1 (𝑘 +

()9

𝑛𝑚+

تعداد نقاط برخوردی

H

N

دادهی فضای فاز ،زمانی به دست میآید که:

میانگین فواصل نقاط برخورد با مبدأ

𝑚

LPSSmean

مختصاتR،

𝑁

∑[(
𝑖=1

شرح ویژگی

نماد

∑=𝐸

واریانس فواصل نقاط برخورد با مبدأ

𝑘=1

∑+

LPSSvar

مختصاتR ،

𝑖=𝑚+1

شماره
ویژگی
1
9

4

+ 𝑎𝑚+𝑛+1 ] − 𝑥(𝑘 + 2𝜏))^2
میانگین زوایای نقاط برخورد با صفحه

کمینه گردد ،درنتیجه ضرایب چندجملهای مقطع پوانکاره از

()6

عمودیθ ،
واریانس زوایای نقاط برخورد با صفحه

حل دستگاه معادالت ( )6حاصل خواهندشد:
∂E
=0
∂a i

TPSSmean

عمودیθ ،
میانگین زوایای نقاط برخورد با صفحه افقی،

For i = 1. … . m + n + 1:

TPSSvar

9

PPSSmean

6

PPSSvar

7

∅

دو نوع نقطهی برخورد قابل تعریف است :نقطهی قطع دقیق
که در معادلهی صفحه صدق نموده و نقاط قطع تقریبی که از

Theta Poincare Section Series
Phase Poincare Section Series

1

واریانس زوایای نقاط برخورد با صفحه
افقی∅ ،

3

3

Length Poincare Section Series

2
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تعیین گردید .مقادیر بهینهی  τدر بازهی  9-11حاصل شد

 -2-4ماشین بردار پشتیبان
ماشاین بردار پشتیبان ،3SVM ،از اعضای دستهبندی کنندههای

(میانگین و انحراف معیار .)6/99± 1/79

بر پاایاهی کرنال هساااتند ،که با تغییر در "تابع کرنل" به دو
صاااورت دساااتاهبندی خطی و غیرخطی عمل میکنند [.]39
مفهوم اصالی  ،SVMنگاشات ضمنی دادهها به فضای ویژگی
اسات که در آن ،دساتههای قابلتفکیک توسط ابر صفحه جدا
میشااوند .پس از نرمالیزاساایون مجدد ،باید دادههای آموزش،
}  ،{xi ,yiبرای  i=1,….mو } ،yi ∈{-1,1شاارایط زیر را برآورده
کنند:
()7

xi W+b≥+1 foryi =+1

()9

xi W+b≤-1 foryi =-1
شکل ( -)4ساختار کلی مراحل کار.

« »Wبردار دربردارندهی پارامترهای ابرصفحه و  bافست است.
نقاطی که به ازای آنها دو نامساوی فوق برقرار میگردند،
کمترین فاصله را از مرز تصمیمگیری دارند و بردارهای پشتیبان
نامیده میشوند .فاصلهی بین دو بردار پشتیبان ،دراصطالح
حاشیه گفته میشود .درنتیجه SVM ،مرز تصمیمگیری را
بهگونهای انتخاب میکند که حاشیه بیشینه گردد.

فضای فاز سیگنال  EEGدر دو وضعیت طبیعی و صرعی
در شکل  3نشان دادهشده است .با افزایش قطعیت سیستم در
طول حمالت صرعی ،تراکم نمونههای بازسازیشده حول
صفحات نیمساز بیشتر میگردد .بنابراین واریانس پراکندگی
فواصل نمونهها از مبدأ مختصات ،R ،در نمونههای مختلف
محاسبه میشود .با توجه به شکل  ،9پراکندگی در وضعیت
صرعی نسبت به حالت طبیعی پایینتر است(.) p = 1/119

 -2-5ارزیابی عملکرد
تفکیک میان دو مجموعه حمله صرعی ،دستهی  ،1حالت طبیعی

در گام بعدی برای  311حالت مختلف درجه صفحه ،قطع

چشمباز و دستهی  9حالت حمله صرعی ،توسط  SVMخطی

بر روی دادهها اعمال گردید و ویژگیهای اسااتخراجشااده از

انجام میپذیرد .تعداد دادههای آزمون و آموزش بهترتیب %41

نقاط مربوط به صافحهی برخوردی محاساابه شد .برای تعیین

و  %71کل دادهها در نظر گرفته شد و صحت آزمون برای

میزان تفکیاکپذیری هرکدام از ویژگیها ،آزمون آماری  tبه

 111بار تکرار بهدستآمد .در هر تکرار ،گزینش دادهها

کاار گرفتاه شاااد .در جدول  9میانگین مقادیر  pمربوط به 7

بهصورت تصادفی بوده و از دادههای آموزش نیز برای آزمون

ویژگی ذکر شاده اسات .طبق نتایج بهدستآمده  ،ویژگیهای

استفاده نشد.

مربوط به پراکندگی سااه سااری اطالعاتی توانایی بیشاااتر در
تشخیص حمالت صرعی دارند.

 -3یافتهها و بحث

بهمنظور شاناسایی رفتار خروجی طبقهبندی کننده با تغییر

در گام نخست ،فضای فاز در بعد سه بازسازی شد و تأخیر

درجهی مقطع پوانکاره ،همبساااتگی میان درجهی صااافحه و

زمانی  τبرای تمامی قطعههای  EEGاز روش میانگین اطالعات

صااحت تفکیک تحلیل شااد (شااکل  .)6بر این مبنا ،با تغییر

متقابل محاسبه شد .بهمنظور تخمین تأخیر بهینه ،میانگین تابع

درجهی هر راسااتا m ،یا  ،nاز  1تا  ،91همبساااتگی تغییرات

 Mبرحسب تأخیر زمانی ترسیم شد و اولین کمینهی محلی

درجهی راستای دیگر (nیا )mو صحت تفکیک در هر مرحله

4

Support Vector Machine
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افزایش محاسابه شادند .درنتیجه در شاکل ( )6هیستوگرام به

پوانکااره بااا توزیع نقاااط در فضاااای ساااهبعاادی اطالعااات

ازای  91حالت ترسیم میشود.

مناسبتری را برای تحلیل و تمایز بین آنها فراهم میکند.

میانگین قدرمطلق ضریب همبستگی برای  mثابت  1/94و

تناظر حوزهی زمان و فضای فاز سیگنال الکتروکاردیوگرام،

 nثاابت  1/41حاصااال شاااد .درنتیجه میتوان ادعا نمود که

نظیر فعالیت دهلیزی و بطنی ،امکان ایجاد قواعد کمیسازی را

درمجموع همبسااتگی باالیی میان درجهی صاافحه و صااحت

بااهصاااورت بهتری فراهم میکنااد .همااانطور کااه پروانااه و

تفکیک در دو راستای افقی و عمودی وجود ندارد.

همکارانش [ ]41نشااان دادند ،گزینش پویای نقاط در فضااای

همچنین با بررساای منحنی قدرمطلق ضااریب همبسااتگی

فااز نتایج مطلوبی در تشاااخیص آریتمی به دسااات میدهد.

برحسااب درجهی مقطع در دو راسااتا ،با افزایش درجه  nدر

مااهیات متفاوت دینامیک مغز قاعدهای یکساااان را در تمامی

وضعیت mثابت ،میزان همبستگی افزایش مییابد ،درحالیکه

کاربردها ایجاد نمیکند ،بنابراین در این تحقیق با اساااتفاده از

در حالت  nثابت با افزایش درجه  mالگوی افزایشی و سپس

معیار خطای طبقهبندی ،روشای برای شناسایی قطع مناسب به

کاهشی برای میزان همبستگی مشاهده میشود (شکل .)7

دساات آمد .اعمال معیارهای دیگری مانند بیشااترین پراکندگی

شکل ( )9نتایج دستهبندی برای مقاطع با درجات متفاوت

نقاط در صفحهی قطع نیز قابلبررسی است .چون نقاط فضای

را نشاااان میدهاد .همانگونه که مشاااهود اسااات خروجی

فازی همگی حاوی اطالعات مفید نیسااتند ،میتوان با گزینش

دساتهبندی کننده رفتار مشخصی در اثر تغییر درجه صفحه در

مقطع مناسااب و اعمال آن به بسااتر جذب ساایگنال ،اطالعات

دو راساااتا نشاااان میدهد .بهاینترتیب که با افزایش درجات،

بهینه را استخراج نمود.

مقادیر صااحت تفکیک ابتدا افزایش و سااپس کاهش مییابد.

با جابجایی قطع پوانکاره از یک موقعیت به موقعیت دیگر،

نتایج بهینه برای mهای باالتری نساابت به درجه در راسااتای

بخشهای مختلف سااختار آشوبگونه میتواند برجسته شود

عمودی ،n ،حاصل شد ،بهگونهای که بیشترین صحت تفکیک

[ .]97،99بنابراین ساعی شد با تعیین محل قطع بهینه ،بیشترین

( 5666درصد) به ازای  m=19و  n=6بهدستآمده است.

اطالعات از قطع پوانکاره نتیجه شاود .در بسیاری از مطالعات
قبلی ،مقطع پوانکاره بهصااورت شااهودی انتخاب میشااد و یا

 -4جمعبندی

یکی از صااافحاات متعااماد بهصاااورت پیشفرض گزینش

در این مقاله با اسااتفاده از ویژگیهای اسااتخراجشااده از مقطع

میگردیاد [ .]97،99،34درعمال تناقضهای موجود در نتایج

پوانکاره در فضاای فاز ،برای اولین بار تأثیر درجهی صفحهی

بهدساااتآمده اساااتفاده از روشهای شاااهودی را غیرممکن

قطع در تشاخیص حمالت صارعی مورد بررسی قرار گرفت.

میساازد .در این تحقیق ساعی شاد مقطع بهینه براساس نتایج

محورهاایی که در این مقاله مورد تحقیق قرارگرفتند عبارتاند

تجربی شناسایی شده و استفاده شود.

از :بررساای قطع پوانکاره در فضااای سااهبعدی برای ساایگنال

در مطالعاتی که قطع پوانکاره در آنها ثابت فرض شدهبود،

 ،EEGتعیین محل قطع مناساااب برای هر داده ،تعیین درجهی

نتیجهی مناسبی حاصل نشد [ 97و  ]34و برای بهبود نتایج ،بعد

مناسااب برای قطع پوانکاره ،شااناسااایی رابطهی بین صااحت

سیستم و نیز تعداد قطع در راستای هر محور را افزایش دادند.

تشاخیص حمالت صارعی و درجهی صفحه .در این تحقیق،

در تحقیقات ،تعداد قطع باال برای هرکدام از نمونهها به افزایش

استفاده از فضای فاز سیگنال  EEGو قطع پوانکاره در سه بعد

حجم محاسبات منجر میشود ،اما در این تحقیق نشان دادیم که

بررسااای شاااد .با انتخاب مقطع صااافحه بهجای خط ،تعداد

با شناسایی محل بهینهی مقطع ،با اعمال یک قطع نیز میتوان

پاارامترهاای قاابل تنظیم برای انتخاب قطع مناساااب افزایش

به نتیجه مطلوب رسید .همچنین در سایر مطالعات که قطع

مییابد .در اغلب تحقیقات گذشته به بررسی فضای فاز و قطع

پوانکاره براساس معیار مشخصی به نمونهها اعمال شده بود

پوانکاره سایگنال  EEGدر دو بعد پرداختهشد[ ،]39درحالیکه

[ 41و  ،]44نتایج بهبود یافتند .تعیین درجهی مناسب برای مقطع

در تحقیق [ ]1بااا افزایش بعااد از دو بااه ساااه ،برخورد قطع

پوانکاره از ابتکارات این تحقیق است.
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شکل ( -)3فضای فاز سیستم مغزی به ازای τ = 4در دو وضعیت طبیعی (الف) و صرعی (ب) برای یک سوژه.

شکل ( -)9توزیع پراکندگی فواصل نمونههای فضای فاز از مبدأ مختصات مربوط به  EEGطبیعی و حمله صرعی در سوژههای
تحقیقp=0.002< 0.05،

جدول ( -)9میانگین مقدار  pبه ازای  311حالت طبقهبندی
ویژگی

PPSSvar

PPSSmean

TPSSvar

TPSSmean

LPSSvar

LPSSmean

H

pمیانگین

3.53× 10-5

0.0112

8.73 × 10-6

0.012

9 × 10-8

0.0356

1.6 × 10-5

(الف)

(ب)

شکل ( -)6هیستوگرام ضرایب همبستگی میان درجه مقطع پوانکاره و صحت تفکیک در دو وضعیت mثابت (الف) و nثابت (ب)m.درجه در
راستای افقی صفحه و  nدرجه راستای عمودی را تعیین میکند.
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شکل ( -)7منحنی قدرمطلق ضریب همبستگی میان درجه صفحات و صحت تفکیک به ازای مقادیر مختلف mو  .nنحوه محاسبه همبستگی
مطابق توضیحات شکل ( )6است.

انتخااب صااافحاات باا درجهی باالتر ،تعداد پارامترهای

درجهی خاصی برای مقطع ،با افزایش درجه اطالعات بیشتری

بیشاتری را برای تنظیم و رسیدن به حالت بهینه در اختیار قرار

از دینامیک ساایسااتم به دساات نمیآید و افزونگی اطالعات

میدهد .نشان داده شد که خروجی دستهبندی کننده با افزایش

مشااااهاده میگردد .از طرفی باه ازای درجااات پااایین مقطع،

درجه صافحه رفتار مشاخصی بروز میدهد .بهاینترتیب که با

همبستگی بین متغیرهای سیستم از بین میرود.

باال بردن درجهی صفحه در دو راستای مقطع ،الگوی افزایشی

در تحقیق حاضااار از ویژگیهایی چون میانگین ،انحراف

و سااپس کاهشاای مشاااهده گردید .براساااس نتایج طبقهبندی،

معیار توزیع فواصال و زوایا در صفحهی پوانکاره استفاده شد.

رفتار خروجی دساتهبندیکننده در اثر تغییر درجهی صفحه در

بهکارگیری ویژگیهایی که قادر به کمیسااازی جزئیات بیشاتر

دو راساتا یکساان نیست ،بهگونهای که حالت بهینه در m=19

نمونههای صافحه پوانکاره باشند ،به بهبود نتایج منجر میشود

و  n=6مشااهدهشد .درنتیجه درجهی بهینه در هر راستا بسیار

[ .]33بررسااای این مسااائله که به ازای ویژگیهای قدرتمندتر

به توزیع دادهها در آن جهت وابساته اسات .پس از رسیدن به

استفاده از مقاطع با درجه پایینتر کافی است ،قابلطرح است.

شکل ( -)9نتایج دستهبندی دو مجموعه  EEGطبیعی و صرعی ،به ازای مقاطع پوانکاره با درجات مختلف.
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