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Abstract
One of the most important newborn EEG abnormalities is the synchrony between different channels
which, according to the clinical studies, can lead to neurological and neurodevelopmental outcomes in
adulthood. This paper introduces a new method for automated detection of phase synchrony in
multivariate signals with applications to newborn EEG signals. In this method, first the instantaneous
phase of each channel of the signal is estimated using Hilbert transform. In the case of EEG signals,
due to their multicomponent nature, single-band signalsof the signal are needed to be extracted using a
bank of band-pass filters. The synchronization between different channels of the signal is then
quantitatively measured using a criterion based on the mutual information between instantaneous
phases of theextracted single-band signals. The proposed method in this paper is then used to analyze,
from synchronization point of view, multichannel EEG signals acquired from 5 newborns which
include seizure-nonseizure periods and burst-suppression (B-S) patterns.Reciever operating curves
(ROCs) are used to illustrate the performance of the method. The performance of the proposed
method is also compared with that of the existing one based on the cointegration concept.
Experimental results prove that the proposed method outperforms the existing one in measuring the
generalized phase synchrony in multichannel newborn EEG signals. Also, results of analyzing seizure
and nonseizure segments show that for all segmants there is a phase synchronization among EEG
channels which is due to the connections between brain hemispheres in both cases. The results also
show that seizure periods are more synchronous than nonseizure periods. The phase synchrony
assessment of B-S patterns indicates that burst patterns are more synchronous than suppression
patterns and there is a phase synchrony in both cases.
Key words: generalized phase synchronization, generalized mutual information, instantaneous phase, newborn
EEG ,multivariate signals.
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چکیده
یکی از مهمترین اختالالت سیگنالهای  EEGنوزادان ،همزمان نبودن کانالها است .مطالعات بالینی نشانداده است که این امر میتواند
به نتایج عصبی و جسمی نامطلوبی در بزرگسالی منجر شود .هدف اصلی این مقاله ،معرفی روشی جدید برای تشخیص خودکار
همزمانی فاز در سیگنالهای  EEGچندکانالة نوزادان است .در روش پیشنهادی ،ابتدا فاز لحظهای هر کانال از سیگنال  EEGنوزاد با
استفاده از تبدیل هیلبرت برآوردشده است .بهدلیل چندجزئی بودن سیگنالهای  ،EEGاجزای سیگنال قبل از استخراج فاز لحظهای با
استفاده از مجموعهای از فیلترهای میانگذر روی باندهای فرکانسی  ،EEGبهدست میآیند .سپس با استفاده از معیاری مبتنیبر
اطالعات متقابل بین فازهای لحظهای مولفههای بهدستآمده ،همزمانی کانالهای مختلف در سیگنال بهطور کمّی اندازهگیری میشود.
در ادامه ،از روش پیشنهادی در این مقاله برای بررسی همزمانی کانالهای سیگنالهای  EEGنوزادان در دورههای تشنجی-غیرتشنجی
و الگوهای  B-Sاستفاده میشود .از منحنی  ROCبرای نمایش عملکرد روش پیشنهادی استفادهشده است.همچنین عملکرد روش
پیشنهادی با روش مبتنیبر کواینتگریشن مقایسهشده است .نتایج بهدستآمده از تحلیل سیگنالهای  EEGپنج نوزاد نشان میدهند که
روش پیشنهادی عملکرد بهتری در اندازهگیری همزمانی فاز تعمیمیافته نسبت به روشهای موجود دارد .همچنین با توجه به نتایج،
مقدار همزمانی فاز تعمیمیافته در طول هر دو دورة تشنجی و غیرتشنجی بزرگتر از صفر است که این نتیجه نشاندهندة وجود
اتصاالتی در نیمکرههای مغز نوزادان در هر دو حالت است .همچنین نتایج نشان میدهند که دورههای تشنجی نسبت به دورههای
غیرتشنجی همزمانتر هستند .از بررسی همزمانی فاز در الگوهای  B-Sمشاهده میشود که دورههای  Burstهمزمانتر از دورههای
 Suppressionهستند و در هردو حالت ،همزمانی فاز وجود دارد.
کلیدواژهها :همزمانی فاز تعمیمیافته ،اطالعات متقابل تعمیمیافته ،فاز لحظهای EEG ،نوزاد ،سیگنالهای چندمتغیره.
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در این مقاله ،روشی جدید برمبنای اطالعات متقابل برای

 -1مقدمه
سیگنالهای

1EEG

بهصورت غیرتهاجمی جمعآوری

میشوند و بیشتر اختالالت مغزی ،تغییرات غیرطبیعی
واضحی را روی EEGهای ثبتشده نشان میدهند؛ بنابراین
محققان و پزشکان بیشتر از  EEGبرای مطالعة عملکرد
طبیعی یا غیرطبیعی مغز استفاده میکنند .مطالعات پیشین
نشان میدهند که فعالیتهای غیرطبیعی مغز بهخصوص در
نوزادان ،نتایج جسمی یا عصبی نامطلوبی دارند ] .[1-1با

اندازهگیری همزمانی فاز تعمیمیافته 5بین کانالهای مختلف
سیگنال  EEGچندکاناله ارائه میشود.
بهطور کلی ،بررسی همزمانی فاز بین چند سیگنال در دو
مرحله انجام میشود ] )1 :[11تخمین فاز لحظهای

()6IP

هر

سیگنال و  )2استفاده از یک شاخص آماری مناسب برای
تعیین درجة فاز قفلشده .روشهای مقدار فاز قفل-
شده)PLV(5

] ،[12آنتروپی فاز ] ،[19شاخص تأخیر

توجه به آنکه سیگنال  EEGثبتشده از مغز نوزادان با

فاز ،[11] )PLI(3کواینتگریشن [15]8و اطالعات

سیگنال ثبتشده از مغز بزرگساالن متفاوت است؛ بنابراین

ازجمله روشهایی هستند که برای اندازهگیری همزمانی فاز

سیگنال  EEGباید با توجه به سن و سطح تکامل عصبی

در

استفاده

نوزاد ثبت و تفسیر شود و هر متخصص  EEGباید دانش

میشوند.میتوان اغلب روشهای موجود تنها قادر به

شناخت ویژگیهای طبیعی و غیرطبیعی هر سنی را داشته

تشخیص همزمانی فاز در سیگنالهای دومتغیره هستند ،که

باشد ].[5،5

ضعف این روشها محسوب میشود .از روش کواینتگریشن

اختالالت  ،EEGتمام گروههای اختالالت عصبی را شامل

و روش پیشنهادی (روش اطالعات متقابل) برای تشخیص

میشود و بر این اساس ،طبقهبندیهای متفاوتی برای

همزمانی فاز چندمتغیره استفاده میشود ،که در این مقاله

اختالالت  EEGدر مطالعات مختلف مطرح شدهاند ] .[7،7در

عملکرد این دو روش را مقایسه کرده و نشانداده میشود که

مقاالت ] ،[1،3،11اختالالت  EEGنوزادان ازلحاظ دامنه،

روش پیشنهادی عملکرد بهمراتب بهتری دارد.

سیگنالهای

دومتغیره

و

چندمتغیره

متقابل14

هیپسریتمی2

در مطالعات ] [15و ] ،[17حالت دوکانالة روش اطالعات

هستند ،).فرکانس ،حمالت تشنجی ،همزمانی ،تقارن ،حالت

متقابل ناشی از توزیع فاز سیگنالها است .نوآوری روش

خواب ،بلوغ و مورفولوژی (ریختشناسی) شکل موج،

ارائهشده در این مقاله ،تعمیم روش اطالعات متقابل به

طبقهبندی شدهاند .در ادامه ،نشانداده میشود که میتوان از

سیگنالهای چندکاناله و محاسبة آن براساس آنتروپی فاز

تشخیص همزمانی فاز در سیگنالهای  ،EEGعالوهبر

سیگنالها است.

تشخیص اختالالت مبتنیبر همزمانی ،برای تشخیص سایر

در بخش دوم مقاله ،همزمانی فاز دومتغیره و چندمتغیره را

اختالالت مغز ازجمله الگوهای  B-Sو دورههای تشنجی-

بررسی میکنیم .بخش  ،9الگوریتم تعیین همزمانی فاز

غیرتشنجی 4استفاده کرد.

تعمیمیافته در سیگنالهای  EEGرا بهوسیلة روش پیشنهادی

ناپیوستگی (دو الگوی مهم از این گروه  3B-Sو

در این مقاله ،بیان میکند .در بخش  ،1نتایج بهدستآمده از
"5همزمانی فاز" بیشتر برای بررسی همزمانی بین دو سیگنال استفاده
میشود؛ بنابراین برای بررسی همزمانی فاز بین تمام کانالها از تعبیر "هم-
زمانی فاز تعمیمیافته" استفادهشده است.
Instantaneous phase

5

1

Phase locking value

2

Electroencephalogram

Phase lag index

9

Cointegration

Burst-Suppression
Hypsarrhythmia
Seizure-Nonseizure

1

7
7
3

Mutual information

11
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اعمال روش معرفیشده روی سیگنالهای  EEGنوزادان،

که ]𝑛[̃𝑥 تبدیل هیلبرت ]𝑛[𝑥 است 𝑎𝑥 [𝑛] .و ]𝑛[ 𝑥𝜑 به-

ارائه و تفسیر میشود .بخش  5به بیان نتیجهگیری و

ترتیب دامنه و فاز بهدستآمده از تبدیل هیلبرت سیگنال
]𝑛[𝑥 هستند .براساس معادلة ( ،)9فاز لحظهای سیگنال

خالصهای از این مقاله میپردازد.

]𝑛[𝑥

بهصورت زیر بهدست میآید:

 -3بررسی همزمانی فاز
همزمان بودن فاز بهصورت فاز قفلشدة بین دو سیگنال تک-
متغیره معرفی میشود .برای دو سیگنال ]𝑛[  𝑥1و ]𝑛[  ،𝑥2که
]𝑛[ 𝜑2

فازهای لحظهای آنها بهترتیب بهصورت ]𝑛[  𝜑1و
هستند ،تعریف فاز قفلشده بهصورت زیر است ]:[17
()1

()1

]𝑛[ 𝑥𝑧
{𝑒𝑙𝑔𝑛𝑎 = ]𝑛[ 𝑥𝜑
}
|]𝑛[ 𝑥𝑧|

اگر سیگنال مورد بررسی دارای طیف باند پهن باشد ،تعیین
فاز سیگنال غیرممکن است و سیگنال باید قبل از اعمال
تبدیل هیلبرت فیلتر شود ].[11،13
همزمانی فاز بین سیگنالها با استفاده از معیاری براساس فاز

𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐 = ]𝑛[ 𝜑1,2 [𝑛] = 𝑝1 𝜑1 [𝑛] − 𝑝2 𝜑2

لحظهای آنها ،بهصورت کمی اندازهگیری میشود .سیگنال
]𝑛[ 𝜑1,2

دو متغیرة }]𝑛[  𝒙[𝒏] = {𝑥1 [𝑛], 𝑥2را درنظر بگیرید .اگر

در رابطة ( 𝑝1 ،)1و  𝑝2اعداد صحیح هستند و

اختالف فاز نسبی است .رابطة باال برای سیگنالهای واقعی

سیگنال فاز لحظهای آن را با

}]𝑛[ 𝝋𝒙 [𝒏] = {𝜑1 [𝑛], 𝜑2

در حضور نویز بهصورت زیر بازنویسی میشود]:[17

نشان دهیم ،میتوان معادلة فاز قفلشده را برای یک سیگنال

()2

دو متغیره با درنظر گرفتن  𝑝1 = 𝑝2 = 1در رابطة ( ،)2به-

𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐 ≈ |]𝑛[ 𝜑1,2 [𝑛] = |𝑝1 𝜑1 [𝑛] − 𝑝2 𝜑2

برای سیگنالهای نامتناوب و غیرثابت با درنظر گرفتن

صورت زیر تعریف کرد ]:[11،12،17

𝑝1 : 𝑝2

بهعنوان مرتبة فاز قفلشده ،اگر مرتبة فاز قفلشده در یک
فاصلة زمانی برابر با  1:1و  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≈ 0باشد ،در اینصورت
در آن فاصلة زمانی فازها را همزمان میگوییم.
برای استخراج فاز لحظهای یک سیگنال تکمتغیره از دو
روش تبدیل هیلبرت و تبدیل ویولت استفاده میشود و نتایج
نشانداده است که فازهای بهدستآمده از هر دو روش باهم
برابر هستند ] .[11،13در این مقاله ،برای تخمین فاز لحظهای
سیگنال تکمتغیره از تبدیل هیلبرت استفادهشده است .در این
روش ،ابتدا سیگنال تحلیلی ،مانند سیگنال دادهشده ،محاسبه
شده و سپس فاز لحظهای از سیگنال تحلیلی استخراج میشود
].[11،13

 -1-3همزمانی فاز دومتغیره

1

شاخصهایی مانند  ،PLVآنتروپی فاز و  PLIبرای
اندازهگیری همزمانی فاز در سیگنالهای دومتغیره استفاده
میشوند .بهطور متداول ،برای اندازهگیری کمی همزمانی با
مرتبة  1:1بین دو سیگنال گسسته از معیار مقدار فاز قفلشده
( )PLVاستفاده میشود ،که بهصورت زیر تعریف میشود
]:[11،12،17
𝑀−1

()5

1
| ]𝑛[𝑃𝐿𝑉 = | ∑ 𝑒 𝑗𝜑1,2
𝑀
𝑛=0

اگر ]𝑛[ 𝑥𝑧 سیگنال تحلیلی متناظر با سیگنال تکمتغیرة
باشد ،داریم:
()9

()5

𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐 = ]𝑛[ 𝜑1,2 [𝑛] = 𝜑1 [𝑛] − 𝜑2

]𝑛[𝑥𝜑𝑗 𝑒]𝑛[ 𝑥𝑎 = ]𝑛[̃𝑥𝑗 𝑧𝑥 [𝑛] = 𝑥[𝑛] +

]𝑛[𝑥

که 𝑀 تعداد نمونههای زمانی است و  PLVمقدار فاز قفل-
شده را نشان میدهد ] PLV .[12،17،21یک شاخص نرمالیزه
شده است که تنها مقادیر بین صفر و یک را میپذیرد .مقدار

Bivariate phase synchrony

1
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یک برای  ،PLVهمزمانی کامل فازها و مقدار صفر ،همزمان

باشد ،رابطة ( )7برای 𝑁 سیگنال فاز بهصورت زیر نوشته

نبودن کامل را نشان میدهد.

میشود:
𝑁

 -3-3همزمانی فاز چندمتغیره

1

()7

معیار  ،PLVتنها برای اندازهگیری همزمانی بین دو سیگنال

]𝑛[𝑒 = ]𝑛[ 𝑘𝜑 𝑘𝑐 ∑ ∃𝑐1 , … , 𝑐𝑁 :
𝑘=1

مناسب است .برای سنجش کمی همزمانی فاز در یک

اگر 𝑟 رابطة خطی ایستا بین سیگنالهای فازی ]𝒏[ 𝒙𝝋 وجود

سیگنال چندمتغیره ،میتوان از روشهای کواینتگریشن و

داشته باشد ،فاز سیگنال ]𝒏[𝒙 همزمان از مرتبة 𝑟 گفته

اطالعات متقابل تعمیمیافته استفاده کرد ،که در ادامه معرفی

میشود ] .[15،21بیشتر بودن مرتبة کواینتگریشن نشاندهندة

میشوند.

این است که سیگنالهای فازی بیشتری باهم در ارتباط
هستند؛ بنابراین همزمانی بین کانالها بیشتر است .براساس

 -1-3-3روش کواینتگریشن
یک روش تعیین همزمانی فاز چندمتغیره براساس
کواینتگریشن در مرجع ] [15معرفیشده است .اگر ترکیبی
خطی شامل 𝑁 سیگنالبه فرآیندی ایستا منجر شود ،این
سیگنالها باهم در ارتباط خواهند بود .در این حالت ،گفته
میشود که سیگنالها رابطة کواینتگریشن از مرتبة

≤ 𝑟 ≤ (0

)𝑁 دارند .پارامتر 𝑟 تعداد روابط کواینتگریشن بین سیگنالها
را نشان میدهد و با استفاده از آزمایش جانسون محاسبه می-
شود ].[21
آزمون جانسون ،روشی برای بررسی روابط کواینتگریشن بین
چند فرآیند با مرتبة صفر یا یک است .این آزمون میتواند
بیشتر از یک رابطة کواینتگریشن را ارزیابی کند ،درنتیجه
برای سیگنالهای چندمتغیره ،مانند سیگنالهای

EEG

چندکاناله ،مناسب است ].[21
براساس مفهوم کواینتگریشن ،اگر رابطة زیر بین فاز دو
سیگنال گسستة ]𝑛[  𝑥1و ]𝑛[  𝑥2برقرار باشد ،آنها را همزمان
میگویند]،[15،21
()7

رابطة ( ... ،𝑐1 ،)7و 𝑁𝑐 ضرایب کواینتگریشن هستند.
با نرمالیزه کردن مقدار 𝑟 براساس تعداد متغیرها (𝑁) ،میتوان
معیاری برای بیان میزان همزمانی متغیرها ارائه کرد که آن را
با 𝑟𝑁 = 𝑃𝐼𝜂 نشان میدهیم و مقدار آن بین صفر و یک تغییر
میکند .در مقالة ] ،[15این روش برای مطالعة همزمانی فاز
در سیگنالهای  EEGنوزادان استفادهشده است.
 -3-3-3روش اطالعات متقابل تعمیمیافته
اطالعات متقابل ،وابستگیهای خطی و غیرخطی بین دو
سری زمانی را اندازهگیری میکند و برای مشخص کردن
اطالعات منتقل شده از یک سری زمانی به دیگری استفاده
میشود؛ بنابراین برای اندازهگیری میزان همزمانی فاز حتی در
وضعیتهای بسیار نویزی قابلاستفاده است ].[15،17
اطالعات متقابل تعمیمیافته در سیگنالهای چندمتغیره،
اطالعات منتقلشده بین فاز تمام متغیرها را بهطور کلی و نه
دو به دو ،مشخص میکند؛ بنابراین میتواند معیاری برای
تعیین همزمانی فاز تعمیمیافته در سیگنالهای چندمتغیره
باشد.

]𝑛[𝑒 = ]𝑛[ ∃𝑐1 , 𝑐2 : 𝑐1 𝜑1 [𝑛] + 𝑐2 𝜑2

بهطور خالصه ،براییک سیگنال فاز گسسته با طول معین ،با

که ]𝑛[𝑒 یک فرآیند تصادفی ایستا (ساکن) است .اگر

محاسبة تعداد تکرار یک مقدار فاز مشخص در طول سیگنال

}]𝑛[ 𝑁𝜑  𝝋𝒙 [𝒏] = { 𝜑1 [𝑛], … ,سیگنال فاز چندمتغیره

فاز نسبت به طول سیگنال ،احتمال توزیع آن مقدار فاز به-

مرتبط با سیگنال }]𝑛[ 𝑁𝑥  𝒙[𝒏] = {𝑥1 [𝑛], … ,با 𝑁 متغیر

دست میآید .با دانستن احتمال توزیع تمام مقادیر ممکن فاز
در طول سیگنال ،توزیع فاز یک سیگنال بهدست میآید.

Multivariate phase synchrony

1
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برای سیگنال دومتغیرة }]𝑛[  𝒙[𝒏] = {𝑥1 [𝑛], 𝑥2با سیگنال

زمانی فاز وجود ندارد و داریم .𝐼(𝜑1 ; 𝜑2 ) = 0 :درحالیکه

فازی }]𝑛[  ،𝝋𝒙 [𝒏] = {𝜑1 [𝑛], 𝜑2اگر )  𝑝(𝜑1و )  𝑝(𝜑2به-

برای حالت همزمانی فاز داریم.𝐼(𝜑1 ; 𝜑2 ) > 0 :

ترتیب توزیع احتمال فازهای  𝜑1و  𝜑2باشند و

) 𝑝(𝜑1 , 𝜑2

توزیع احتمال ترکیب آنها باشد ،داریم ]:[22،29
()3

𝑖 = 1,2

𝐻(𝜑𝑖 ) = − ∑ 𝑝(𝜑𝑖 ) 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝜑𝑖 ) ,

با توجه به رابطة ( ،)11آنتروپی ترکیبی برای سیگنال فازی
}]𝑛[ 𝑁𝜑  𝝋𝒙 [𝒏] = { 𝜑1 [𝑛], … ,مربوط به سیگنال 𝑁 متغیرة
}]𝑛[ 𝑁𝑥  𝒙[𝒏] = {𝑥1 [𝑛], … ,از رابطة زیر محاسبه

⋯ 𝐻(𝜑1 , … , 𝜑𝑁 ) = 𝐻(𝜑1 ) + 𝐻(𝜑2 |𝜑1 ) +
) + 𝐻(𝜑𝑁 |𝜑1 , … , 𝜑𝑁−1

()19

و
()11

) 𝐻(𝜑1 , 𝜑2 ) = − ∑ 𝑝(𝜑1 , 𝜑2 ) 𝑙𝑜𝑔 𝑝(𝜑1 , 𝜑2

میشود:

درنتیجه ،رابطة اطالعات متقابل دومتغیره (رابطة ( ))12را به
رابطهای برای فازهای سیگنال متغیره 𝑁متغیرة ]𝒏[𝒙 تعمیم

در رابطههای باال 𝐻(𝜑1 ) ،و )  𝐻(𝜑2بهترتیب آنتروپی

میدهیم؛ بنابراین با توجه به معادالت ( )3و ( )19داریم

متغیرهای تصادفی  𝜑1و  𝜑2هستند و )  𝐻(𝜑1 , 𝜑2آنتروپی

]:[22،29

ترکیب فازهای  𝜑1و  𝜑2است.
با توجه به شکل ( )1اگر دو متغیر  𝜑1و  𝜑2را دو مجموعه

𝑁

()11

) 𝑁𝜑 𝐼(𝜑1 ; … ; 𝜑𝑁 ) = ∑ 𝐻(𝜑𝑘 ) − 𝐻(𝜑1 , . . ,
𝑘=1

شامل نمونههای زمانی درنظر بگیریم ،میتوان رابطة ( )11را
بهصورت زیر نوشت:

به ) 𝑁𝜑 ; … ; ،𝐼(𝜑1

افزونگی1

یا اطالعات متقابل تعمیمیافته

گفته میشود که تعمیمیافتة رابطة اطالعات متقابل دومتغیره
()11

) 𝐻(𝜑1 , 𝜑2 ) = 𝐻(𝜑1 ) + 𝐻(𝜑2 |𝜑1

)  𝐻(𝜑2 |𝜑1آنتروپی شرطی  𝜑2به شرط  𝜑1است .درنتیجه
با توجه به معادالت ( )3و ( )11و شکل ( ،)1رابطة اطالعات

است .اگر تمام فازها مستقل باشند ،همزمانی فاز وجود ندارد
و داریم.𝐼(𝜑1 ; … ; 𝜑𝑁 ) = 0:؛ درحالیکه برای حالت
همزمانی فازها داریم.𝐼(𝜑1 ; … ; 𝜑𝑁 ) > 0 :

متقابل براساس مفهوم آنتروپی برای دو متغیر  𝜑1و  ،𝜑2به-

بیشینة اطالعات منتقلشده را بهصورت زیر تعریف میکنیم:

صورت زیر نوشته میشود ]:[22،29

()15

()12

) 𝐼(𝜑1 ; 𝜑2 ) = 𝐻(𝜑1 ) + 𝐻(𝜑2 ) − 𝐻(𝜑1 , 𝜑2

}) 𝑁𝜑(𝐻 𝐼𝑚𝑎𝑥 = (𝑁 − 1) max{𝐻(𝜑1 ), … ,

در حالت همزمانی کامل فاز ( 𝑁𝜑 = ⋯ =  )𝜑1داریم:
) 𝑁𝜑(𝐻 = ⋯ = )  𝐻(𝜑1 , . . , 𝜑𝑁 ) = 𝐻(𝜑1و بنابراین مقدار
بیشینة اطالعات منتقلشده در هم زمانی کامل بهصورت
)  𝐼(𝜑1 , … , 𝜑𝑁 ) = 𝐼𝑚𝑎𝑥 = (𝑁 − 1)𝐻(𝜑1خواهد بود.
اطالعات متقابل نرمالیزه شده را برای فازهای لحظهای ()IP
و با توجه به معادالت ( )11و ( )15از رابطة زیر بهدست
میآوریم:

شکل ( -)1رابطة آنتروپی دو متغیر  𝜑1و  𝜑2و اطالعات متقابل

()15

) 𝑁𝜑 𝐼(𝜑1 , … ,
𝑥𝑎𝑚𝐼

= 𝑃𝐼γ

اطالعات متقابل ،شاخصی مناسب برای بررسی ارتباط
فازهای ]𝑛[  𝜑1و]𝑛[  𝜑2است .اگر فازها مستقل باشند ،هم-

Redundancy

1
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درنتیجه  0 ≤ γ𝐼𝑃 ≤ 1است .مقدار صفر ،نشاندهندة همزمان

ب) تخمین فاز لحظهای ((IP

نبودن فاز کانالها و مقدار یک نشاندهندة همزمانی کامل فاز

با اعمال تبدیل هیلبرت روی دو طرف رابطة ( )17داریم:

کانالها است.

5

()17

𝑞=1

𝑁 = 1, … ,

-2سنجش همزمانی فاز در سیگنالهای EEG

]𝑛[ 𝑖𝑧 سیگنال تحلیلی متناظر با ]𝑛[ 𝑖𝑥 است 𝑎𝑖(𝑞) [𝑛] .و

چندکاناله با روش پیشنهادی
همزمانی فاز در سیگنالهای  EEGچندکاناله ،در مراحل زیر
اندازهگیری میشود:

الف) پیشپردازش

𝑖 + 𝑤[𝑛],

]𝑛[

)𝑞(

)𝑞(

𝑖𝜑𝑗 𝑒]𝑛[ 𝑖𝑎 ∑ = ]𝑛[ 𝑖𝑧

)𝑞(
]𝑛[ 𝑖𝜑

نیز بهترتیب دامنه و فاز مربوط به سیگنال فیلترشدة

𝑞ام از کانال 𝑖ام هستند و ]𝑛[𝑤 سیگنال تحلیلی نظیر

]𝑛[𝑟

است.
1

استخراج فاز لحظهای به روش تبدیل هیلبرت برای سیگنال-

ج) محاسبة کمی همزمانی فاز

های غیرایستا و چندجزئی ،مانند  ،EEGممکن نیست و باید

با استفاده از رابطة ( ،)15اطالعات متقابل نرمالیزه شده برای
)𝑞(

ابتدا در مرحلة پیش پردازش ،مولفههای سیگنال استخراج

𝑁 کانال و برای هر سیگنال فیلترشده بهصورت

شوند .میتوان برای سیگنالهای  ،EEGبا اعمال مجموعهای

) 1, … ,5نوشته میشود که  0 ≤ 𝛾𝐼𝑃(𝑞) ≤ 1است .مقدار صفر،

از فیلترهای میانگذر روی  5باند فرکانسی سیگنال ،EEG

نشاندهندة همزمان نبودن فاز کانالها و مقدار یک،

یعنی 1-1( δهرتز) 7-1( θ ،هرتز) 19-7( α ،هرتز)β ،

نشاندهندة همزمانی کامل فاز کانالها در هر سطح از تجزیه

( 91-19هرتز) و  51-91( γهرتز) ،سیگنال را تجزیه کرد.

است.

خروجی هرکدام از فیلترها ،یک سیگنال با باند باریک است.

در این پژوهش ،هدف بهدست آوردن تنها یک مقدار برای

سیگنالهایEEG

تعیین همزمانی فاز تعمیمیافته بین تمام کانالها و در تمام

از روش  3EMDنیز میتوان برای تجزة

= 𝑞( 𝑃𝐼𝛾

باندهای فرکانسی است .بنابراین ،با اعمال  1عملکنندة

استفاده کرد ].[15
= ]𝒏[𝒙

حداقل ،حداکثر ،میانگین و میانه ،روی  5مقدار بهدستآمده

}]𝑛[ 𝑁𝑥  {𝑥1 [𝑛], … ,نشان میدهیم ،آنگاه از تجزیة کانال𝑖ام

برای  5سیگنال باند باریک استخراجشده ،مقدار نهایی

داریم:

اطالعات متقابل تعمیمیافتة نرمالیزهشده را بهدست میآوریم.

سیگنال

کانالهی

𝑁کانالة

EEG

با

را

5

()17

 -4پیادهسازی روش پیشنهادی

)𝑞(
𝑁 𝑥𝑖 [𝑛] = ∑ 𝑥𝑖 [𝑛] + 𝑟[𝑛], 𝑖 = 1, … ,

در این بخش ،عملکرد روش اطالعات متقابل را برای تعیین

𝑞=1

]𝑛[)𝑞(𝑖𝑥 ،سیگنال فیلترشدة 𝑞ام برای کانال 𝑖ام است و

]𝑛[𝑟

همزمانی فاز تعمیمیافته روی سیگنال  EEGنوزادان بررسی
میکنیم و آن را با عملکرد روش کواینتگریشن (تنها روش

باقیماندة سیگنال است.

موجود برای سیگنالهای چندکاناله) مقایسه میکنیم.

1

Pre processing
Empirical mode decomposition

2
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 -1-4جمعآوری و پیشپردازش داده

 -3-1-4دادة

 -1-1-1دادة تشنجی-غیرتشنجی

دادة  B-Sاستفادهشده از سه نوزاد در بیمارستان ،RBWH

B-S

Medelec

بریزبن ،استرالیا با استفاده از سیستم  Medelec profileبا

 profileو سرعت نمونهبرداری  255هرتز در بیمارستان

سرعت نمونهبرداری  255هرتز ثبتشده است .یک متخصص

 ،1RBWHبریزبن ،استرالیا جمعآوریشده است .هشت کانال

مغز و اعصاب ،سیگنالها را بهصورت دیداری بررسی کرده

تکقطبی  O1 ،P4 ،P3 ،C4 ،C3 ،F4 ،F3و ( O2شکل ( ))2از

است .بخش عمدهای از آرتیفکتها حذف شدهاند و

 11کانال ثبتشده بهوسیلة استاندارد  [21] 21-11از

الگوهای  B-Sنیز مشخصشده است.

سیگنالهای  EEGپنج نوزاد انتخاب شدهاند .این الکترودها

 115بخش Burstبه طول  2ثانیه و  115بخش

براساس ترکیب خطی الکترودهای چپ و راست نیمکره

به طول  1ثانیه از سیگنالهای 21 EEGکاناله بدون آرتیفکت

انتخاب شدهاند ،تا بررسی همزمانی فاز بین دو نیمکرة راست

گرفتهشده از سه نوزاد ،بهدست آمدهاند .در مرحلة

و چپ ممکن شود.

پیشپردازش ،تمام کانالها با استفاده از یک فیلتر FIRبا

دادة تشنجی-غیرتشنجی استفاده شده ،با سیستم

Suppression

پهنای باند  15-1/5هرتز و مرتبة  211فیلتر میشوند.
فرکانسهای قطع پایین و باالی فیلتر ،براساس وجود بیشترین
انرژی الگوها برای کل دادة استفادهشده در این باند فرکانسی
 ،انتخابشده است.
 -3-4تحلیل ROC

عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از منحنی مشخصة
عملکرد سیستم یا منحنی عملیاتی دریافتکننده (،)ROC
برای تعیین حساسیت ( )2Senو اختصاصی بودن ()9Spe
ارزیابی میشود ROC .یک روش ارزیابی است ،که در
شکل (-)3آرایش الکترودها براساس سیستم بینالمللی21-11

تصمیمگیریهای پزشکی ،روانشناسی ،مخابرات و مواقع نیاز

سیگنالهای فیلترشده با دقت برای جدا کردن بخش بزرگی
از آرتیفکتها (یا درستنما) ازنظر دیداری مورد بررسی
شدهاند .فاصلههای بدون آرتیفکت به پنجرههایی با طول 1
ثانیه ( 1121نمونه) تقسیم شدهاند .در این مقاله 111 ،بخش
تشنجی بدون همپوشانی از  27دقیقه از سیگنالهای تشنجی
بدون آرتیفکت و همچنین  111بخش غیرتشنجی بدون
همپوشانی از  93دقیقه از سیگنالهای غیرتشنجی بدون
آرتیفکت استخراج شدهاند .برای پیشپردازش داده از روند

به ارزشهای آستانهای ،استفاده میشود ].[25،25
بهطور خالصه ،برای بهدست آوردن منحنی ROCپس از
یافتن مقدار ویژگی برای دو گروه موردنظر ،سطح آستانه از
کمترین مقدار آن ویژگی تا بیشترین مقدار آن تغییر میکند.
برای هر مقدار آستانه ،حساسیت ( )Senو اختصاصی بودن
( )Speمحاسبه میشوند .مقدار  Senو  ،1-Speیک نقطه از
منحنی ( ROCبرای یک سطح آستانة خاص) را مشخص
میکند.

گفتهشده در بخش -9الف و همچنین از یک فیلتر میانگذر
 FIRبا مرتبة  211استفادهشده است.
2

Sensitivity
Royal Brisbane and Women’s Hospital

1

9

Specificity
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با معرفی نرخ مثبت صحیح ( ،)1TPRنرخ منفی صحیح

کانالهای مربوط به هر باند فرکانسی بهدست میآید 5 .مقدار

( ،)2TNRنرخ مثبت غلط ( ،)9FPRنرخ منفی غلط ()1FNR

اطالعات متقابل برای هر بخش محاسبه شده و با اعمال 1

برای یک طبقهبندی کننده  ،میتوان حساسیت و اختصاصی

عملکنندة حداقل ،حداکثر ،میانگین و میانه ،روی  5مقدار به-

بودن را بهصورت زیر تعریف کرد ]:[25،25

دستآمده برای سیگنالهای باند باریک استخراجشده از هر

()13

𝑅𝑃𝑇
𝑅𝑁𝐹 𝑇𝑃𝑅 +

بخش ،مقدار نهایی اطالعات متقابل را بهدست میآوریم.
= 𝑛𝑒𝑆

جدول ( ،)1مقادیر  AUCبهدستآمده از تحلیل  ROCرا در
اثر اعمال  1عملکنندة گفتهشده نشان میدهد .با توجه به

و
()21

جدول ( ،)1عملکنندة میانگین عملکرد بهتری نسبت به سایر
𝑅𝑁𝑇
𝑅𝑃𝐹 𝑇𝑁𝑅 +

عملکنندههای استفادهشده دارد؛ بنابراین مقدار نهایی را از

= 𝑒𝑝𝑆

میانگینگیری روی  5مقدار حاصل برای هر بخش بهدست

 ROCبا رسم کردن  Senنسبت به ( )1-Speبهدست میآید.

میآوریم.

ناحیة زیرمنحنی  5AUC ،ROCنامیده میشود و مقدار آن در
بازة بین صفر و یک قرار دارد "AUC" .بهعنوان خالصهای از
 ROCمحاسبه و استفاده میشود .اگر مقدار  AUCبرابر با
یک باشد ،نشاندهندة عملکرد بسیار خوب طبقهبندی کننده
است ].[25،25

 -2-4بررسی همزمانی فاز با روش پیشنهادی روی
سیگنال  EEGنوزاد
در ابتدا ،عملکرد روش پیشنهادی را برای تحلیل دادههای

جدول ( -)1مقادیر  AUCبهدستآمده برای عملکنندههای
مختلف با استفاده از الگوریتم پیشنهادی.
عملکننده

)%( AUC

حداقل

71/23

حداکثر

69/86

میانگین

72/68

میانه

71/80

تشنجی و غیرتشنجی بررسی کردهایم .برای این منظور ،روند

شکل ( ،)9عملکرد  1عملکنندة گفتهشده را در تحلیل هم-

گفتهشده در بخش  9روی هر بخش استخراج شده از دادة

زمانی بخشهای تشنجی و غیرتشنجی با استفاده از

تشنجی و غیرتشنجی سیگنال  EEGنوزاد ،برای تحلیل

نمایش میدهد و مشاهده میشود که عملکنندة میانگین

همزمانی فاز اعمال شده است .هر بخش با استفاده از روند

عملکرد بهنسبت بهتری دارد.

پیشپردازش گفتهشده در بخش -9الف ،به  5سیگنال باند

منحنی  ROCدر شکل ( ،)1عملکرد روش پیشنهادی و روش

باریک تجزیه میشود؛ سپس فاز لحظهای هر بخش چندکاناله

کواینتگریشن را در تحلیل همزمانی فاز در بخشهای

در هر سطح از تجزیه ،با استفاده از تبدیل هیلبرت برآورد

تشنجی-غیرتشنجی نشان میدهد .آزمون جانسون با مرتبة

میشود .روش پیشنهادی برای هر بخش و در هر سطح از

 11در روش کواینتگریشن درنظرگرفته شده است .با توجه به

تجزیه بررسی میشود و مقدار اطالعات متقابل ،بین

نتایج ،همزمانی فاز در بخشهای تشنجی درمقایسه با

BoxPlot

بخشهای غیرتشنجی افزایش یافته است .این نتیجه با
1

مطالعات قبلی انجامشده روی سیگنالهای  EEGنوزادان

2

مطابقت دارد ،که کانالهای  EEGدر دورههای تشنجی

True positive rate
True negative rate

9

False positive rate

1

False negative rate

5

Area under curve

هماهنگتر از دورههای غیرتشنجی هستند ] .[27همچنین با
توجه به شکل ( ،)9مقدار همزمانی فاز در طول دورههای
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تشنجی/غیرتشنجی بزرگتر از صفر است؛ درنتیجه اتصاالتی

دقیقتری نسبت به روش کواینتگریشن در تشخیص همزمانی

در نیمکرههای مغز در طول دورههای تشنجی/غیرتشنجی

فاز در سیگنالهای  EEGنوزادان دارد.

وجود دارند .این نتیجه با مطالعات انجامشده روی

برای بررسی عملکرد روش پیشنهادی این مقاله در تشخیص

سیگنالهای تشنجی/غیرتشنجی نوزادان مطابقت دارد

الگوهای  B-Sو مقایسة آن با عملکرد روش کواینتگریشن،

] .[27،23همچنین با توجه به شکل ( ،)1مقدار  AUCبه-

ابتدا برای پیشپردازش هر بخش از دادة  B-Sثبتشده از

دستآمده از روش اطالعات متقابل تعمیمیافته ( 𝑃𝐼 )γبرابر

روش گفتهشده در قسمت  2-1-1استفاده کردهایم .سپسف با

با  72/57درصد و مقدار  AUCبهدستآمده از روش

استفاده از روش بیانشده در بخشهای -9ب و ج ،فاز

کواینتگریشن ( 𝑃𝐼𝜂) برابر با  52/51درصد اندازهگیری شده

لحظهای هر کانال در هر بخش از دادة  B-Sبرآورد شده است

است؛ یعنی روش اطالعات متقابل تعمیمیافته عملکرد بهتر و

آوردهایم.

و مقدار اطالعات متقابل بین فاز کانالها را بهدست

0.85
0.85
0.8
0.8
0.75
0.75

0.7
0.65

0.7

0.6

0.65

0.55
0.6
0.5
0.55

0.45
Seizure

Seizure

Nonseizure

(آ)

Nonseizure

(ب)
0.85

0.85

0.8

0.8

0.75

0.75

0.7

0.7

0.65

0.65

0.6

0.6
0.55

0.55

0.5

0.5
Seizure

(ج)

Seizure

Nonseizure

Nonseizure

(د)

شکل ( -)2نمایش عملکرد چهار عملکنندة (آ) حداقل( ،ب) حداکثر( ،ج) میانگین و (د) میانه توسط  ،BoxPlotدر تحلیل همزمانی فاز
بخشهای تشنجی و غیرتشنجی در سیگنالهای  EEGپنج نوزاد.
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1
0.9
0.8
0.7
0.6

Sen

0.5
0.4
0.3
0.2
AUC-IP = %72.675

0.1

AUC-IP = %62.6
1

0.9

0.7

0.8

0.6

0.4

0.5

0.3

0.2

0

0.1

0

1 - Spe

شکل (-)4منحنی  ROCو مقدار  AUCبرای بررسی روش پیشنهادی اعمال شده روی فاز لحظهای بخشهای تشنجی-غیرتشنجی  EEGنوزاد.
مقایسة عملکرد روش پیشنهادی و روش کواینتگریشن در تشخیص دادههای تشنجی-غیرتشنجی.

شکل ( ،)5منحنی  ROCرا برای تشخیص همزمانی فاز در

شده است .با توجه به شکل ( )5و مقدار  AUCبهدستآمده،

دادههای  B-Sبا هر دو روش پیشنهادی و روش کواینتگریشن

همزمانی فاز در بخشهای  Burstبیشتر از بخشهای

نشان میدهد .مرتبة  11برای آزمون جانسون در روش

 Suppressionاست؛ درنتیجه پبررسی همزمانی فاز روی

کواینتگریشن درنظرگرفته شده است .با توجه به شکل (،)5

دادههای  B-Sبا روش پیشنهادی ،تشخیص بخشهای  B-Sرا

مقدار  AUCبهدستآمده از روش اطالعات متقابل تعمیمیافته

ممکن میکند .همچنین براساس نتایج ،روش اطالعات متقابل

( 𝑃𝐼 )γبرابر با  73/91درصد و مقدار  AUCبهدستآمده از

تعمیمیافته عملکرد بهتری در تحلیل همزمانی فاز در

روش کواینتگریشن ( 𝑃𝐼𝜂) برابر با  77/77درصد اندازهگیری

سیگنالهای  EEGنوزادان دارد.

1
0.9
0.8
0.7
0.6

Sen

0.5
0.4
0.3
0.2
auc-IP = %89.3119

0.1

auc-IP = %78.8797
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0

1 - Spe

شکل ( -)7منحنی  ROCو مقدار  AUCبرای بررسی روش پیشنهادی اعمال شده روی فاز لحظهای دادة  B-Sسیگنال  EEGنوزاد .مقایسة عملکرد
روش پیشنهادی و روش کواینتگریشن در تشخیص الگوهای .B-S
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شکل ( ،)5عملکرد روش پیشنهادی را در تشخیص همزمانی

پیشنهادی برای تشخیص همزمانی فاز تعمیمیافته در

فاز توسط  BoxPlotنشان میدهد .با توجه به این شکل،

سیگنالهای  EEGاست.

مقدار اطالعات متقابل بهدستآمده برای همزمانی فاز در هر

تحلیل همزمانی فاز سیگنالهای  EEGچند نوزاد نشان

دو بخش  ،B-Sبزرگتر از صفر است که نشاندهندة همزمانی

میدهد که در طول فعالیت تشنجی ،همزمانی فاز بیشتری در

فاز در هر دو حالت است.

سیگنالهای  EEGنوزادان وجود دارد .این نتایج با نتایج

 -7نتیجهگیری

پیشین بهدستآمده از مطالعة  EEGنوزادان و گزارششده در

در این مقاله ،روشی مبتنیبر اطالعات متقابل برای بررسی

مقاالت پزشکی ،بهطور کامل مطابقت دارند .همچنین ،تحلیل

همزمانی فاز بین کانالهای یک سیگنال چندکاناله ارائه شد.

همزمانی فاز الگوهای  B-Sدر سیگنالهای  EEGنوزادان

در این روش ،ابتدا فاز هر کانال از سیگنال  EEGنوزادان

نشان میدهد که بخشهای  Burstهمزمانتر از بخشهای

برآورد شده و سپس مقدار اطالعات متقابل منتقلشده بین فاز

 Suppressionهستند .براساس نتایج هردو آزمایش ،روش

کانالها محاسبه میشود .از این روش برای تحلیل همزمانی

پیشنهادی در این مقاله عملکرد بهمراتب بهتری نسبت به

فاز در سیگنالهای  EEGنوزادان استفادهشده است.

روش کواینتگریشن ،که تنها روش موجود برای بررسی هم-

تعیین همزمانی فاز بین کانالهای سیگنالهای ،EEG

زمانی فاز در سیگنالهای چندکاناله است ،در تحلیل همزمانی

تشخیص بسیاری از اختالالت موجود در این سیگنالها را

فاز در سیگنالهای  EEGنوزادان دارد .بنابراین روش

ممکن میکند .برای اثبات کارآمدی روش ارائهشده،

پیشنهادی برای تشخیص همزمانی فاز ،میتواند بهعنوان یک

بخشهای تشنجی-غیرتشنجی و الگوهای  B-Sرا در

ویژگی برای کشف اختالالت تشنج و الگوهای  B-Sدر

سیگنالهای  EEGچندکانالة چند نوزاد ازنظر همزمانی فاز

سیگنالهای  EEGنوزادان ،استفاده شود.

بررسی کردیم .نتایج تجربی نشاندهندة عملکرد دقیق روش
0.82
0.8
0.78
0.76
0.74
0.72
0.7
0.68
Suppression

Burst

شکل ( -)6نمایش عملکرد روش پیشنهادی توسط  BoxPlotدر تشخیص الگوی  B-Sاستفاده شده.
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