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Abstract
Steady State Visual Evoked Potentials (SSVEP) have been widely used in development of Brain
Computer Interfaces (BCI). However, it is still a research challenge to have visual stimuli which provide
strong SSVEP response while produce little eye fatigue. In this study, rectangular, sinosoidal, sawtooth
waveforms applied to a LED were compared with sum of two sinusoidals and a frequency modulated
waveform to determine the most appropriate visual stimulus for realization of a BCI system. Moreover,
circular, ring and anti-phase two rectangular flickers were generated by Cogent toolbox on a laptop
screen and compared. Experiments were performed on 12 participants to determine the SSVEP
response and eye fatigue corresponding to each of these visual stimuli. Experiments with the waveforms
demonstrate that sum of two sine waves generated significantly lower SSVEP amplitude, but the
responses for other four waveforms were not significantly different. On the other hand, the frequency
modulated waveform resulted in the least eye fatigue significantly lower from other waveforms.
Therefore, considering both criteria, frequency modulated waveform can provide superor performance
in a BCI system with an average response of 17.3 pV2 and 1.58 fatigue level in a 1-4 fatigue scale.
Experiments with visual stimuli on LCD showed that circular stimuli provided highest and anti-phase
rectangular the lowest response. But all of them produced high levels of eye fatigue. Although, Circular
stimuli had the highest power (26.7pV2) but due to its related high eye fatigue (3.8) it is not recommended
for practical applications. In conclusion it is recommended to use frequency modulated visual stimuli
for development of practical BCI systems to satisfy both strong response and low eye fatigue criteria.
Key words: Steady-State Visual Evoked Potentials, Eye Fatigue, Repetitive Visual Stimulus, Waveform, Frequency
Modulation
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چکیده
پتانسیل برانگیختة بینايی حالت دائمی ( ،)SSVEPبهصورت گسترده در پیادهسازی واسطهای مغز-رايانه استفاده شده است ،با اينحال،
دستیابی به محرکهای بینايی که پاسخ  SSVEPمناسبی را ايجاد کنند و درعینحال به کمترين خستگی چشم منجر شوند ،يک چالش
تحقیقاتی بهروز است .در اين مطالعه ،شکل موجهای سینوسی ،مربعی ،دندانارهای ،جمع دو سینوسی ،و مدوالسیون فرکانس ،با استفاده
از يک سختافزار اختصاصی توسط  LEDو شکلهای دايره ،حلقه و دو مستطیل چشمکزن با فاز مخالف ،با استفاده از نرمافزار Cogent
روی صفحه  LCDتولید شدند .با آزمايش روی  53نفر ،قدرت پاسخ و همچنین سطح خستگی چشم در نگاه کردن به محرکها ،مقايسه
شدند .نتايج آزمايشها با محرکهای تولیدشده توسط  ،LEDنشان داد که قدرت پاسخ برای محرک بهصورت جمع دو سینوسی ،بهطور
معناداری کمتر از ساير محرکها بود و پاسخ ساير محرکها ،تفاوت معناداری نداشتند .دراين بین ،تحريک با مدوالسیون فرکانس،
کمترين سطح خستگی چشم را به دنبال داشت؛ بنابراين ،اگر هر دو معیار سطح خستگی و قدرت پاسخ برای مقايسه درنظرگرفته شوند،
تحريک با استفاده از مدوالسیون فرکانس با قدرت پاسخ ( 55/9) pV3و میانگین امتیاز سطح خستگی  ،5/78بهترين نتیجه را به دنبال
داشت .نتايج آزمايشها با محرکهای تولیدشده روی  ،LCDنشان داد تحريک به شکل دايره ،حلقه و مستطیل ،بهترتیب بیشترين قدرت
پاسخ را داشتهاند؛ اما هر سه تحريک ،در سطح خستگی آزاردهنده برای چشم بودند .اگرچه محرک دايرهای شکل (با قدرت پاسخ 3
 36/5pVو میانگین امتیاز سطح خستگی  ،)3/8دامنة پاسخ بااليی داشته است؛ اما پیشنهاد نمیشود که از محرکهای گرافیکی و
دايرهایشکل برای توسعة واسطهای مغز-رايانه استفاده شود؛ چون مؤلفة سطح خستگی پايین را تأمین نمیکند .درمجموع ،پیشنهاد
میشود در توسعة واسطهای مغز-رايانه مبتنیبر  ،SSVEPاز شکل موجهای مدولهشده توسط مدوالسیون فرکانس استفاده شود ،تا ضمن
بهره بردن از دامنة پاسخ مناسب ،خستگی چشم کاربر در سطح پايینی نگه داشته شود.
کلیدواژهها :پتانسیل برانگیختة بینایی در حال دائمی ،خستگی چشم ،محرک بینایی تکرارشونده ،شکل موج ،مدوالسیون فرکانس
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 -1مقدمه

مؤلفههای مهمی مانند رنگ ،اندازه ،شکل ،فرکانس ،الگوی
محرک و غیره ،درنظرگرفته میشوند.

واسطهای انسان-رايانه میتوانند با انتقال خواستهها و
احساسات افراد با ناتوانايیهای حرکتی-گفتاری به محیط
بیرون ،از مسیری غیر از مسیرهای معمول که مختل شدهاند،
زندگی را برای اين افراد آسان کنند .در يک واسط انسان-رايانه،
انتخاب فرد با ثبت و تحلیل يک سیگنال حیاتی ،مانند سیگنال
الکتريکی چشم ،سیگنال الکتريکی ماهیچه يا سیگنال الکتريکی
مغز ،انجام میشود [.]3-5
افراد آسیبديدة جسمی بهطور معمول ازنظر ذهنی سالم
هستند؛ بنابراين میتوان از فعالیتهای مغز آنها ،بهصورت
مستقیم برای درک خواستهها و احساساتشان استفاده کرد .به
اين نوع واسط انسان-رايانه ،که مبتنیبر فعالیتهای مغز است،
واسط مغز-رايانه يا  BCI5گفته میشود [ .]9 ,5سیستمهای
مبتنیبر پتانسیل قشری آهسته ،ERD/ERS3 ،پتانسیل
برانگیختة  P300و پتانسیل برانگیختة بینايی در حالت دائمی
برخی از سیستمهای  BCIهستند .امروزه ،در سیستمهای BCI
مبتنیبر پتانسیل برانگیختة بینايی در حالت دائمی (،3)SSVEP
بهدلیل نرخ انتقال دادة بیشتر ،نیاز به آموزش کم ،يادگیری
آسان و مشخص بودن منبع  SSVEPدر قشر مغز ،بیشتر از
سیستمهای مبتنیبر ديگر فعالیتهای مغز موردتوجه قرار
گرفته است [ ،SSVEP .]6 ,7 ,5سیگنال پیوسته و سینوسی
الکتريکی مغز است ،که از ناحیة قشر بینايی مغز ثبت شده است.
اين پاسخ ،در اثر تحريک مکرر چشم با فرکانس ثابت رخ میدهد
و کاربرد فراوانی در علوم اعصاب شناختی و بالینی دارد .با
تحريک چشم با يک فرکانس  ،پاسخ  SSVEPبهطور معمول
ازنظر فرکانسی شامل فرکانس اصلی تحريک ،تعدادی از
هارمونیکها و احتماالً زيرهارمونیکهای آن فرکانس است [,5
.]8 ,5
محرک ديداری ،نقشی اساسی در موفقیت سیستم واسط مغز-
رايانه مبتنیبر  SSVEPدارد .در مطالعات مربوط به ،SSVEP
تحريکهای مکرر ديداری ممکن است روی صفحة نمايشگر
رايانه يا توسط منابع نوری مستقل ايجاد شوند [ Wu .]4 ,5و
همکارانش ،اثر تحريک بهوسیلة  LCD ،LEDو  CRTرا بر پاسخ
 SSVEPبررسی کردهاند که براساس آن ،در عمق مدوالسیون و
شدت نور يکسان ،تحريک بهوسیلة  ،LEDدامنة بزرگتری از
 SSVEPرا در اختیار قرار میدهد .در استفاده از محرک نوری،

در بیشتر مطالعات ،از رنگهای سبز ،سیاه ،خاکستری ،قرمز و
سفید برای محرکهای بینايی استفاده شده است [ .]59طبق
بررسی  Telloو همکارانش در سال  3957که روی  9رنگ قرمز،
آبی ،زرد و سبز انجام شده است ،رنگ قرمز بیشترين مقدار
دامنه را برای سیگنال  SSVEPبه دنبال دارد []55؛ البته بايد
اين مسأله را درنظر گرفت که هر رنگ در فرکانس خاصی،
بیشترين مقدار دامنه را دارد [ .]53با توجه به آزمايشی که
 Reganروی سه رنگ قرمز ،زرد و آبی برای تحريک انجام داده
است ،رنگ قرمز بیشترين دامنه را در فرکانس  55هرتز ،رنگ
آبی بیشترين دامنه را در فرکانس  53هرتز و رنگ زرد کمترين
دامنه را در هر دو فرکانس داشته است [ .]59محرک نوری
ممکن است بهصورت خاموش /روشن شدن متناوب منبع يا
معکوس شدن متناوب شدت روشنايی يک الگو از نقاط خاموش
و روشن ،محقق شود [ Zhu .]53و همکارانش ،پارامترهای
استفادهشده در  74مقاله در حوزة  BCIمبتنیبر  SSVEPرا
بررسی کردهاند که براساس آن LED ،بیشترين استفاده را در
اين مطالعات داشته و در تحريک تکشکلی ،شکل مستطیل و
در تحريک الگوی معکوس ،الگوی شطرنجی انتخابهای پايه
بودهاند [ .]5در آزمايشی که  Allisonو همکارانش روی الگوهای
تحريک انجام دادهاند ،الگوهای تکشکلی و ساده ،دامنة پاسخ
قویتری از الگوهای شطرنجی و راهراه داشتهاند [ .]59اين
فرضیه نیز وجود دارد که در محرکهای تکشکلی ،شکل مربع،
پاسخ قویتری از شکل دايره دارد [ Duszyk .]57و همکارانش
در مطالعة خود به اين نتیجه رسیدند که هرچه اندازة تحريک
بزرگتر باشد ،ناحیة بزرگتری از قشر بینايی را فعال میکند و
به دنبال آن ،پاسخ  SSVEPبزرگتری را موجب میشود []56؛
با اينحال ،نگاه کردن به چنین تحريکی ،بهسرعت باعث
خستگی چشم میشود .فرکانس محرکها در مطالعات مختلف،
در محدودة  7تا  69هرتز درنظرگرفته شده است .بازة 57-7
هرتز ،بهعنوان فرکانسهای پايین 57 ،تا  37هرتز ،فرکانسهای
متوسط و  37تا  69هرتز ،فرکانسهای باال درنظرگرفته میشود.
برای ايجاد تحريکهای ديداری ،استفاده از فرکانسهای پايین
به خستگی بیشتر چشم نسبت به استفاده از فرکانسهای باال
منجر میشود []55؛ با اين وجود ،بیشتر مطالعات برای تحقق

Brain Computer Interface

5

3

Event related synchronization/desynchronization

3

Steady-State Visual Evoked Potential

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

383

محسن کشتکار :مقايسه کارايی تحريکهای بینايی مختلف برای تحقق واسط مغز-رايانه مبتنیبر پتانسیل برانگیخته بینايی در حالت دائمی

سیستمهای  BCIاز فرکانسهای پايین استفاده کردهاند ،تا از
مزيت بیشتر بودن دامنة پاسخ در اين بازه بهره گیرند [.]7
يکی از مشکالت سیستمهای تحقیقاتی  BCIمبتنیبر ،SSVEP
خستگی چشم در اثر نگاه کردن به منابع نوری چشمکزن ايجاد
میشود .محققان مختلف با هدف افزايش صحت و کاهش
خستگی چشم ،مطالعاتی را برای تعیین پارامترهای تحريک
بهینه انجام دادهاند.
برای مثال  Mouliو همکارانش ،دو نوع تحريک به شکلهای
مستطیلی و حلقوی را بهوسیلة  LEDتولید کرده و ازنظر قدرت
پاسخ و میزان خستگی ،بررسی کردهاند .نتیجه به اين صورت
بوده است که تحريک با  LEDحلقوی ،دامنة پاسخ بیشتری
داشته است و به گزارش افراد مطالعهشده ،خستگی کمتری را
برای چشم به همراه داشته است [.]58
 Yanو همکارانش در آزمايشی ،از دو مستطیل مجاور برای
تحريک استفاده کردهاند ،که با فازهای مخالف و فرکانسهای
يکسان يا متفاوت ،خاموش و روشن میشوند [ .]54در آزمايشی
ديگر که توسط  Byczukو همکارانش انجامشده است ،از دو
 LEDمجاور استفاده شدهاست که با فازهای مخالف و فرکانس-
های مختلف ،تحريک را ايجاد میکنند .نتايج در هر دو مطالعة
باال نشان دادهاند که نسبت سیگنال به نويز هنگام استفاده از دو
تحريک مجاور ،نسبت به حالتی که از يک زمینة تحريک
استفاده میشود ،افزايش پیدا کرده است [.]39
 Jukiewiczو همکارانش در آزمايشی ،با هدف افزايش نسبت
سیگنال به نويز ،از سیگنالهای سینوسی ،مربعی و دندانه ارهای
برای کنترل و راهاندازی  LEDو ايجاد تحريک ،استفاده کردهاند.
نتايج به اين صورت بوده است که کنترل  LEDبا سیگنالهای
سینوسی ،دندانه ارهای و مربعی ،بهترتیب بیشترين نسبت
سیگنال به نويز را در پی داشتهاند [.]35
در آزمايشی Chang ،و همکارانش با هدف کاهش خستگی چشم
در طول استفاده از  BCIمبتنیبر  ،SSVEPاز مدوالسیون دامنه
برای ايجاد تحريک استفاده کردهاند ،به اين صورت که دو
سیگنال با فرکانسهای باالتر را در هم ضرب کرده و سیگنالی
با فرکانس پايینتر ،برای ارائه به منبع نوری  ،LEDتولید کردند.
نتايج بیان میکنند که چشمک زدن  ،LEDبرای افراد خیلی
محسوس نبوده است و میزان خستگی چشم ،کاهش چشمگیری
داشته است [.]33
 Dreyerو همکارانش در آزمايشی ،تحريکهايی با فرکانس کم
را با استفاده از مدوالسیون فرکانس دو سیگنال با فرکانس باالتر
طراحی کردهاند و به اين نتیجه رسیدند که استفاده از

مدوالسیون فرکانس برای ايجاد تحريک ،موجب کاهش خستگی
چشم ،ضمن حفظ قدرت پاسخ ،میشود [.]33
با وجود مطالعات بسیار ،از جمله مطالعات باال دربارة بهینهسازی
محرک ،هیچ استاندارد خاصی برای انجام آزمايشهای SSVEP
وجود ندارد و محققان مختلف ،مطالعات خود را در شرايط
مختلف انجام دادهاند؛ بههمین دلیل ،نتايج اين مطالعات
قابلمقايسه نبوده و نمیتوان مشخص کرد که کداميک از
روشها کارآمدتر بوده است.
هدف از اين مطالعه ،مقايسة پاسخ  SSVEPبهدستآمده از
چندين محرک مختلف پیشنهادشده توسط مقاالت پیشین ،در
يک شرايط آزمايشی يکسان بود ،تا کارايی آنها در دو بعد
قدرت پاسخ و سطح خستگی چشم برای تحقق يک سیستم
 BCIمبتنیبر  ،SSVEPارزيابی شود .اين بررسی در دو آزمايش
اجرا شده است .در يکی از آزمايشها ،از تحريکهای گرافیکی
نمايش داده شده روی  LCDاستفاده شده است و در آزمايش
ديگر ،از يک  LEDکه با شکل موجهای مختلف راهاندازی می-
شد ،استفاده شده است .در اين مطالعه ،تحريکها در هر
آزمايش ،بهصورت جداگانه با يکديگر مقايسه شدهاند و هیچگونه
مقايسهای بین تحريکهای تولیدشده روی صفحة  LCDو
تحريکهای تولیدشده با استفاده از  ،LEDانجام نشده است.

 -2مواد و روشها
نتايج ارائهشده در اين مقاله از اجرای دو آزمايش بهدست آمده
است .آزمايش  ،5مقايسة تحريک با شکل موجهای مختلف
است ،که میتواند بر قدرت پاسخ تأثیر بگذارد و با استفاده از
يک  LEDايجاد شد .آزمايش  ،3مقايسة تحريک با شکلهای
مختلف است ،که روی  LCDتولید شد.

 -1-2داوطلبها
در آزمايشهای  5و  ،3از  53داوطلب ( 6مرد و  6زن) از
دانشجويان دانشگاه اصفهان استفاده شد .از تمام داوطلبها ،فرم
رضايتنامه گرفته شد و اطمینان حاصل شد که سابقة بیماری
صرع در خانواده نداشته باشند و همچنین دچار بیماریهايی که
موجب سردردهای مزمن شود ،نباشند .همة داوطلبها از روند
اجرای آزمايشها ،آگاهی پیدا کردند و به آنها اطمینان داده
شد که شرکت در اين آزمايشها ،بهطور کامل اختیاری است و
هر زمان که مايل باشند ،بدون ذکر دلیل ،میتوانند از ادامة
آزمايش خودداری کنند.
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جدول ( –)1معیار سطح خستگی استفادهشده در اين مطالعه.

 -2-2دستگاههای تحریک بینایی
برای استخراج سیگنال  ،SSVEPدر آزمايش  ،5يک
قرمزرنگ (طبق[ )]55به ابعاد  37×37میلیمتر برای تحريک
استفاده شد [ .]55در آزمايش  ،3از يک نمايشگر  LCDبا نرخ
خاموش/روشن شدن 74/53 5هرتز استفاده شد.
LED

امتیاز

سطح خستگی

5
3
3
9

بسیار کم
کم
قابلتحمل
آزاردهنده

 -3-2الگوی آزمایش

 -1-3-2آزمایش 1

در ابتدا برای فراهم آوردن مقدمات آزمايش  ،5از خطی بودن
رابطة شدت نور با جريان  ،LEDکه بهعنوان ورودی به آن داده
میشود ،اطمینان حاصل شد .برای مطمئن شدن از خطی بودن
رابطة جريان و شدت نور ،سیگنالی در نرمافزار متلب با دامنه-
های مختلف ،تولید شده و  LEDراهاندازی شد .جريان گذرنده
از  LEDو شدت نور ،اندازهگیری شد و مشخص شد که رابطة
بین آنها ،خطی است (شکل ( .))5آزمايشها در يک محیط
آزمايشگاهی و دور از سروصدا ،انجام شد .هر داوطلب روی يک
صندلی راحت نشسته و فاصلة چشم تا تحريک برابر با 89
سانتیمتر تنظیم شد .از داوطلب خواسته شد که در طول
آزمايش ،سر خود را تکان ندهد تا فاصله تغییر نکند .به داوطلب
اين امکان داده شد که بهمحض اعالم آمادگی ،تحريک شروع
شود .داوطلب در طول تحريک ،به مرکز تحريک خیره شد.

برای اجرای اين آزمايش ،از يک  LEDقرمزرنگ تعبیهشده روی
يک برد الکترونیکی استفاده شد .با استفاده از نرمافزار متلب،
سیگنالهای موجود در جدول ( )3ساخته شد .شکل موجها به
شکلی انتخاب شدند که تمام آنها در فرکانس  59هرتز ،مؤلفه
داشته باشند و پاسخ  SSVEPدر اين فرکانس ،ارزيابی شد .با
استفاده از يک برنامة نوشتهشده در نرمافزار متلب  ،اين
سیگنالها به اطالعات 33بیتی تبديل شدند .سیگنالهای
تولیدی بهوسیلة يک محیط واسط ،که با نرمافزار سیشارپ
توسعه داده شد ،روی ريزپردازندة  ARMموجود روی برد
الکترونیکی بارگذاری میشدند .با فشردن کلید شروع در محیط
کنترل برد الکترونیکی LED ،شروع به چشمک زدن میکرد.
دامنة سیگنالها بهصورتی تنظیم شد که شدت نور  LEDبرای
تمام شکل موجهای مورد آزمايش ،برابر با  359لوکس باشد.
مدتزمان هر تحريک برابر با  39ثانیه درنظرگرفته شد که پس
از آن ،داوطلب برای  39ثانیه استراحت میکرد.
جدول ( –)2تحريکهای مربوط به آزمايش 5
سیگنال

شمارة تحریک

)Sin(2*π*10*t

5
3
3

)Square wave (10Hz
))Sin(2*π*40*t+0.5*Sin(2*π*30*t
(مدوالسیون فرکانس)[]33
)Sawtooth (10Hz
)Sin(2*π*30*t)+Sin(2*π*40*t

شکل ( –)1رابطة خطی جريان و شدت نور LED

برای اينکه ارزيابی مناسبی از سطح خستگی چشم ناشی از
تحريک انجام شود ،خستگی در چهار سطح تعريف شد و با توجه
به سطح خستگی ،به آنها امتیاز تعلق گرفت (جدول ( .))5هر
چه سطح خستگی بیشتر باشد ،امتیاز مربوط به آن نیز باالتر
است .پس از اعمال هر تحريک ،سطح خستگی مربوط به
تحريک از فرد پرسیده و گزارش شد.

Refresh Rate

9
7

 -2-3-2آزمایش2
برای تولید تحريک در آزمايش  ،3بهدلیل انعطافپذيری بیشتر
در انتخاب شکل ،رنگ و اندازة تحريک نسبت به تحريکهای
سختافزاری (مانند تحريک با استفاده از  ،)LEDاز جعبهابزار
 ،Cogentکه قابلنصب و راهاندازی روی نرمافزار متلب است،
استفاده شد [ .]4در اين آزمايش ،شکلهای دايره ،مستطیل و
حلقه ،طراحی و استفاده شدند (شکل ( .))3مساحت هر سه

5
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شکل روی  ،LCDيکسان و برابر با  35سانتیمتر مربع
درنظرگرفته شد ،تا شدت نور واردشده به چشم در سه تحريک،
يکسان باشد .با توجه به نتايج بهدستآمده از تحقیقات Duszyk
و همکارانش ،از رنگ زرد استفاده شد [ .]56با توجه به نرخ
محدود جاروب نمايشگر ،میتوان فرکانسهای تحريک خاصی
را با دقت مناسب روی نمايشگر ايجاد کرد ،که مقدار آنها وابسته
به اين نرخ جاروب است [ .]4فرکانس تحريک موردنظر در اين
آزمايش 57 ،هرتز بود ،که با توجه به نرخ جاروب نمايشگر
استفادهشده ،بطور دقیق برابر با  59/49هرتز شد .در تحريک با
شکل مستطیل از دو مستطیل مجاور استفاده شد که با فاز
مخالف روشن و خاموش میشدند .هريک از شکلها ،به مدت
 37ثانیه نمايش داده شدند و  7ثانیه استراحت بین نمايش هر
شکل درنظرگرفته شد .اين آزمايش ،سهمرتبه تکرار شد؛
بهصورتی که ترتیب نمايش تحريکها در هر مرتبه بهصورت
تصادفی بود .دلیل تکرار کردن آزمايش ،اطمینان پیدا کردن از
تأثیر نداشتن ترتیب نمايش تحريکها روی قدرت پاسخ و میزان
خستگی چشم است .در روند تکرار تحريکها با ترتیب متفاوت،
مؤلفة زمان میتواند بر قدرت پاسخ به تحريکها و سطح
خستگی ناشی از تحريکها ،اثرگذار باشد .در اين مطالعه ،اين
مؤلفه کنترل شد؛ اما در شرايط زمانی اين مطالعه ،تفاوت
چشمگیری بین قدرت پاسخ و سطح خستگی در سهبار تکرار
تحريک ها بهدست نیامد .درنهايت ،پاسخ به اين تحريکها با
میانگینگیری از پاسخ به تحريکها در هر سه مرتبه بهدست
آمد.

 -5-2ارزیابی پاسخ
برای بهدست آوردن قدرت پاسخ (توان سیگنال) ،توان سیگنال
ثبتشده در فرکانس موردنظر (فرکانس تحريک) با استفاده از
روش  Welchدر نرمافزار متلب استخراج شد.
همچنین برای ارزيابی نسبت سیگنال به نويز ،چهار نقطة
همسايگی در اطراف فرکانس تحريک درنظرگرفته شد ( 3نقطه
در سمت راست فرکانس تحريک و  3نقطه در سمت چپ) .در
حالتی که فرد به محرک نگاه میکرده است ،از توان سیگنال در
اين پنج نقطه ،میانگین گرفته شد .همینطور در حالتی که فرد
به محرک نگاه نمیکرده است ،از توان نويز در اين پنج نقطه
میانگین گرفته شد؛ سپس ،نسبت سیگنال به نويز از تقسیم
میانگین توان سیگنال به میانگین توان نويز ،محاسبه شد.
با توجه به غیرنرمال بودن دادهها و همچنین وابستگی بین داده-
ها ،بهدلیل اينکه تحريکها روی گروه افراد يکسانی انجام شده
است ،بايد از آزمونی استفاده شود که بتواند چند گروه وابسته
را با يکديگر مقايسه کند .از آنجا که وابستگی از نوع وصفی يا
ترتیبی است ،از آزمون  Friedmanبرای مقايسة تمام تحريکها
با هم استفاده شد .برای مقايسة دوبهدوی تحريکها ،در صورتی
که نتیجة آزمون  ،Friedmanتفاوت معنادار را نشان داده باشد،
از آزمون  Post-Hoc Wilcoxonاستفاده شد (در آزمون
 P ≤ 9/97 ،Friedmanدرنظرگرفته شد .در Post-Hoc
 ،Wilcoxonبا توجه به تعداد تحريکها ،سطح معناداری در
آزمايش  9/997 ،5و در آزمايش  9/955 ،3درنظرگرفته شد.).

 -3یافتهها و بحث

شکل ( –)2شکلهای تحريک مربوط به آزمايش 3

در اين مطالعه ،در قالب دو آزمايش ،قدرت پاسخ  SSVEPو
میزان خستگی ناشی از تحريکها برای چشم  ،بررسی شد .در
يکی از آزمايشها ،تحريکهای ايجادشده توسط  LEDبا
يکديگر مقايسه شد و در ديگری ،تحريکهای طراحیشده
بهوسیلة جعبهابزار  ،cogentبررسی شد .پس از انجام آزمايش-
ها ،دادهها از طیف فرکانسی سیگنال  EEGاستخراج شدند.

 -4-2جمعآوری دادهها
در اين آزمايش ،سیگنال الکتريکی مغز بهوسیلة دستگاه

 -1-3نتایج آزمایش 1

)POWER LAB(ADInstruments, Dunedin, New Zealand

در آزمايش  ،5تحريک با بارگذاری  7سیگنال بهوسیلة يک LED

و با نرخ نمونهبرداری  5کیلوهرتز ،ثبت شد .ثبت سیگنال،
بهصورت دوقطبی و تککاناله بود .محل الکترودها بنابر استاندارد
 ،39-59در  Ozو  Czدرنظرگرفته شد و الکترود زمین ،روی
گوش راست نصب شد .برای پردازش سیگنال ،از نرمافزار متلب
استفاده شد .برای پردازش دادهها ،از پنجرة  Hammingاستفاده
شد .طول پنجرهها 8 ،ثانیه و نرخ همپوشانی 79 ،درصد بود.

قرمزرنگ انجام شد .قدرت پاسخ  SSVEPهر فرد موردمطالعه به
تحريکها ،از چگالی طیفی سیگنال  EEGاستخراج شد ،که در جدول

( )3به همراه نسبت سیگنال به نويز گزارش شده است .آزمون
Friedmanف روی قدرت پاسخ و نسبت سیگنال به نويز هر 7
تحريک اعمال شد .نتیجه ،تفاوت معناداری را بین «قدرت
پاسخها» نشان داد () χ3)9( = 59/3 ; P ≤9/97؛ اما تفاوت
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معناداری بین «نسبت سیگنال به نويز»ها مشاهده نشد (= 8/3

( .) χ3)9منابع تحريک مربعی ،سینوسی تکفرکانس ،دندانه اره-
ای ،مدوالسیون فرکانس (تحريک شمارة  ،3جدول ( ))3و جمع
دوسینوسی ،بهترتیب بیشترين میانگین قدرت پاسخ را داشتند
(شکل ())3؛ اما آزمون  Wilcoxonبرای مقايسة دوبهدوی
قدرتهای پاسخ ،تفاوت معناداری بین  9تحريک اول نشان نداد
و فقط قدرت پاسخ به جمع دوسینوسی ،بهطور معناداری کمتر
از ساير محرکها بود( .جدول ( . ))9آزمون  ،Friedmanروی
سطح خستگی تمام تحريکها اعمال شد و تفاوت معنادار بین
سطوح خستگی وجود داشت (.) χ3)9( = 93/5 ; P ≤9/97
تحريک مربعی ،سینوسی تکفرکانس ،دندانه ارهای ،جمع
دوسینوسی و مدوالسیون فرکانس ،بهترتیب بیشترين سطح
خستگی را داشتهاند (شکل (.))3
در مقايسة دوبهدوی سطح خستگی ،دو تحريک مدوالسیون
فرکانس (تحريک شماره  ،3جدول ( ))3و جمع دوسینوسی،
سطح خستگی کمتری (با تفاوت معنادار) از ساير تحريکها
داشتند (جدول ( .))9با توجه به اين مسئله و نداشتن تفاوت
معنادار بین قدرت پاسخ تحريک با مدوالسیون فرکانس با ساير
تحريکها ،میتوان نتیجه گرفت که با درنظر گرفتن دو معیار
سطح خستگی و قدرت پاسخ ،تحريک با استفاده از مدوالسیون
فرکانس (تحريک شمارة  ،3جدول ( ،))3بهترين عملکرد را در
بین تحريکهای موجود داشته است.
D: Sawtooth E: Sin30+Sin40

A:Sin10 B:rect10 C: FM

۶۰

۴.۵

۵۰

۴.۰
۳.۵

۴۰

۳.۰

۳۰

۲.۵

۲۰

۲.۰
۱.۵

۱۰

۱.۰

۰

۰.۵
۰.۰

۱۰A B C D E

قدرت پاسخ () pV3

A BC D E

سطح خستگی

شکل ( -)3میانگین سطح خستگی و قدرت پاسخ برای
تحريکهای آزمايش  :A( 5سینوسی  59هرتز :B ،مربعی  59هرتز،
 :Cمدوالسیون فرکانس :D ،دندانه ارهای  59هرتز :E ،جمع
دوسینوسی)

 -2-3نتایج آزمایش 2
در آزمايش  ،3تحريک با سه شکل مختلف روی  LCDايجاد شد
و با انجام آزمايشها و استخراج دادهها ،قدرت پاسخ به تحريک
و نسبت سیگنال به نويز بهدست آمدند (جدول  .)7آزمون
 Friedmanروی «قدرت پاسخ» به تحريکها ،تفاوت معناداری
بین اين سه تحريک نشان داد () χ3)3( = 54/7 ; P ≤9/97؛
همچنین اعمال اين آزمون روی «نسبت سیگنال به نويز»
پاسخها ،تفاوت معناداری را آشکار کرد (= 58/7 ; P ≤9/97
( .) χ3)3با توجه به شکل ( ،)9شکل دايره ،پاسخ قویتری از
شکل حلقه و دو مستطیل داشت.
مستطیلC:

دايره A:

حلقه B:
۴۵

۴.۵

۴۰

۴.۰

۳۵

۳.۵

۳۰

۳.۰

۲۵

۲.۵

۲۰

۲.۰

۱۵

۱.۵

۱۰

۱.۰

۵

۰.۵

۰

C

۰.۰

C

A B

قدرت پاسخ () pV3

B

A

سطح خستگی

شکل ( –)4میانگین سطح خستگی و قدرت پاسخ تحريکهای
آزمايش 3

مقايسة دوبهدوی تحريکها از نظر قدرت پاسخ و نسبت
سیگنال به نويز ،بهترتیب در جدول ( )6گزارش شده است .با
انجام آزمون  Friedmanروی سطح خستگی هر سه تحريک،
تفاوت معنادار مشاهده شد ( .) χ3)3( = 59/4 ; P ≤9/97با
توجه به نتايج آماری موجود در جدول ( ،)5مشاهده میشود که
تفاوت معناداری بین سطح خستگی دو تحريک دايرهای و
حلقوی وجود ندارد .با توجه به اينکه میانگین امتیاز خستگی
هرسه تحريک در سطح آزاردهنده قرار دارد (شکل ( ،))9بهتر
است که تحريکها از نظر قدرت پاسخ مقايسه شوند .پیشتر
اشاره شد که هدف در اين مطالعه ،انتخاب تحريکی با قدرت
پاسخ باال و سطح خستگی پايین است؛ بنابراين در اين آزمايش
با معیار قرار دادن قدرت پاسخ ،میتوان ادعا کرد که تحريک با
شکل دايره ،نزديکترين تحريک به تحريک موردنظر ما است.
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 -4نتیجهگیری
هدف از انجام اين مطالعه ،دست يافتن به تحريکی بوده است
که عالوه بر داشتن قدرت پاسخ و نسبت سیگنال به نويز باالی
 ،سطح خستگی بااليی را برای چشم نداشته باشد؛ درواقع ،هدف
اين مطالعه ،مقايسة تحريکها براساس دو محور قدرت پاسخ و
سطح خستگی بوده است.
در آزمايش  ،5با مالک قرار دادن سطح خستگی برای مقايسه
بین چهار تحريک سینوسی تکفرکانس ،مربعی ،دندانه ارهای و
مدوالسیون فرکانس (تحريک شمارة  ،3جدول ( ،))3که با
بیشترين قدرت پاسخ همراه هستند ،بهدلیل نبود تفاوت معنادار
بین قدرت پاسخ تحريکها ،میتوان ادعا کرد که تحريک با
استفاده از مدوالسیون فرکانس (تحريک شمارة  ،3جدول ())3
با قدرت پاسخ ( 55/9) pV3و میانگین امتیاز سطح خستگی
 ،5/6بهترين گزينه برای تحريک چشم در میان تحريکهايی
است که مورد آزمايش و بررسی قرار گرفتند.
در آزمايش  ،3سطح خستگی تحريکها ،باال بود و تفاوت
معناداری بین آنها مشاهده نشد؛ اما قدرت پاسخ برای شکل
دايره ،بهطور معناداری بیشتر از دو تحريک حلقه و مستطیل
بود .با وجود قدرت پاسخ زياد اين محرک ،پیشنهاد نمیشود که
برای توسعة واسطهای مغز-رايانه از اين محرک استفاده کرد؛
چون سطح بااليی از خستگی را در طول مدت تحريک برای
چشم به دنبال دارد.
میزان خستگی در اين مطالعه با يک معیار  5تا  9و طبق جدول
 ،5ارزيابی شد .ارزيابی میزان خستگی به اين شکل ،وابسته به
شخص و زمان انجام آزمايش است؛ با اين حال ،میانگینگیری
روی تعداد مناسبی از شرکتکنندگان ،اين اثرات را کاهش
میدهد .از سوی ديگر ،بخشی از نتايج ،بهخصوص در آزمايش
 ،3نشان میدهد که اغلب شرکتکنندگان ،میزان خستگی را
برای چندين نوع از تحريک در باالترين حد آن ارزيابی کردهاند.
نبود تفاوت معنیدار بین میزان خستگی محرکها در اين
آزمايش ،میتواند ناشی از اين اشباعشدگی باشد و بهتر است در
مطالعات بعدی ،مشخصات تحريک يا نوع سؤاالت پرسشنامه،
به شکلی تنظیم شوند که اين اشباعشدگی رخ ندهد.
از میان مجموعه تحريکهای آزمايش  ،5که آزمايش و بررسی
شده است ،با درنظر گرفتن هر دو معیار قدرت پاسخ و سطح

خستگی ،تحريک با استفاده از مدوالسیون فرکانس ،در تحريک
بهوسیلة  ،LEDمیتواند بهعنوان تحريکی با دامنة پاسخ قوی و
خستگی کم در توسعة واسطهای مغز-رايانه استفاده شود؛ اما
الزم است در تحقیقات آينده ،کارايی محرکها با مدوالسیون
فرکانس ،در عمل در يک واسط مغز -رايانه ،ارزيابی شود.
برخالف مطالعة [ ،]58در اين مطالعه ،قدرت پاسخ تحريک
دايرهای بهمراتب بیشتر از تحريک حلقهای بهدست آمد .اين
تفاوت ممکن است به اين دلیل باشد که در مطالعه [ ،]58از
تحريکهای تولیدشده توسط  LEDاستفاده شده است و در
مطالعة حاضر ،تحريکها بهصورت گرافیکی ايجاد شدهاند .هم-
چنین ،فرکانسهای تحريک در مطالعة [ ،]58در بازة 5-59
هرتز بوده است؛ در صورتی که فرکانس تحريکهای مطالعة
حاضر 59/49 ،هرتز بوده است .تفاوتهای ديگری نیز بین دو
مطالعه وجود دارد .در مطالعه ذکرشده ،فاصله فرد تا تحريک،
 69سانتیمتر درنظرگرفته شده است و از ناحیة  O2ثبت انجام
شده است؛ در حالیکه ،در مطالعة ما ،فاصله فرد تا تحريک89 ،
سانتیمتر بوده و ثبت از ناحیة  OZانجام شده است .همچنین
قدرت پاسخ و سطح خستگی ،مزيتی را برای شکل دو مستطیل
ايجاد نکرد [.]8،4
در اين مطالعه ،برای تولید تحريکها در آزمايش  3که توسط
جعبهابزار  Cogentانجام شده است ،محدوديتهايی مانند تولید
فرکانسهای مختلف (بهدلیل وابستگی به نرخ روشن/خاموش
شدن صفحة نمايشگر) وجود داشته است .برای اطمینان از
اثرگذار نبودن زمان و ترتیب تحريکها در آزمايش  ،3اين
آزمايش3 ،مرتبه تکرار شد که ترتیب نمايش تحريکها در هر
مرتبه ،متفاوت بود؛ اما در شرايط خاص اين آزمايش ،ترتیب
تحريکها ،اثر چشمگیری بر قدرت پاسخ و سطح خستگی
نداشت .با توجه اين نتايج ،روند تکرار آزمايش  5با ترتیبهای
متفاوت نمايش تحريکها ،انجام نشد؛ اما پیشنهاد میشود که
اين بررسیها در آينده انجام شوند ،تا اطمینان بیشتری از نتايج
بهدستآمده حاصل شود.

 -5سپاسگزاری
از تمام دوستانی که در اين مطالعه شرکت کردهاند و بهنحوی
در انجام آن ،ياریرسان ما بودهاند ،کمال قدردانی را داريم.
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جدول ( –)3قدرت پاسخ در فرکانس  59هرتز ( بر حسب  ) pV3و نسبت سیگنال به نويز در بازه ( 59±9/7داخل پرانتز) در آزمايش 5
تحريک
FM10
55/39
()83/3

Rect10
56/3
()89/9

Sin10
95/5
()69/5

99/9
()55/9

36/4
()66/5

35/8
()88/5

79/84
()79/5

9/65
()88/5

3

74/7
()83/3

89/59
()86/5

34/55
()83/5

95/5
()59/3

53/53
()36/3

3

39/56
()3/5

67/53
()35/3

44/59
()68/3

76/59
()56/3

77/55
()53/3

9

75/7
()85/9

66/35
()54/3

99/37
()65/3

95/35
()8/5

56/94
()43/5

7

96/5
()44/9

98/38
()66/5

44/35
()8/5

36/35
()65/5

59/37
()35/7

6

9
()6/5

97/58
()35/3

54/5
()56/3

98/7
()39/5

79/7
()66/5

5

33/4
()995/5

87/37
()69/5

76/39
()53/5

3/36
()34/5

53/34
()37/5

8

66/59
()97/5

67/33
()34/5

53/39
()58/5

68/39
()76/5

3/55
()55/5

4

86/38
()59/5

95/37
()59/3

39/35
()55/3

93/39
()97/3

53/39
()38/3

59

9
()99/3

94/5
()87/9

35/5
()43/7

75/58
()79/8

43/33
()55/8

55

9
()89/9

66/9
()33/9

66/4
()75/9

64/35
()94/5

59/38
()97/5

53

35/5
()98/5

98/55
()37/3

99/55
()38/3

63/37
()83/3

64/39
()53/3

میانگین

96/8
()59/9

65/4
()55/5

74/4
()33/5

53/33
()76/3

66/56
()96/3

انحراف معیار

Sin40+Sin30
9
()73/3

Sawtooth10
89/5
()95/3

فرد موردمطالعه
5

جدول ( –)4نتايج آزمون  Post-Hoc Wilcoxonروی قدرت پاسخ به تحريکها و سطح خستگی (داخل پرانتز) تحريکهای آزمايش 5
تحريک

Sin40+Sin30
p= 9/997
)(p= 9/995

FM10
p= 9/578
)(p= 9/993

Sawtooth10
p= 9/859
)(p= 9/995

Rect10
p= 9/579
)(p= 9/355

Sin10
)(-

p= 9/999
)(p= 9/993

p= 9/859
)(p= 9/993

p= 9/857
)(p= 9/999

)(-

p= 9/579
)(p= 9/355

Rect10

p= 9/993
)(p= 9/58

p= 9/783
)(p= 9/993

)(-

p= 9/857
)(p= 9/999

p= 9/859
)(p= 9/995

Sawtooth10

p= 9/95
)(p= 9/993

)(-

p= 9/783
)(p= 9/993

p= 9/859
)(p= 9/993

p= 9/578
)(p= 9/993

FM10

)(-

p= 9/95
)(p= 9/993

p= 9/993
)(p= 9/58

p= 9/999
)(p= 9/993

p= 9/997
)(p= 9/995

Sin40+Sin30

Sin10
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جدول ( -)5قدرت ( بر حسب  ) pV3و نسبت سیگنال به نويز (داخل پرانتز) پاسخها در فرکانس  59/49هرتز در آزمايش 3
مستطیل

تحريک
حلقه

دايره

95/3
()53/5

87/3
()63/3

98/7
()8/3

5

68/3
()59/5

93/9
()68/5

67/4
()87/3

3

46/9
()55/5

75/4
()57/9

93/53
()8/3

3

9
()73/9

35/7
()53/5

65/56
()55/3

9

5/57
()84/9

33/8
()97/5

5/97
()95/3

7

77/9
()93/3

59/5
()49/5

6/55
()74/8

6

55/3
()53/3

53/3
()57/5

59/39
()66/59

5

58/8
()95/5

95/9
()87/5

93/39
()58/3

8

44/3
()98/5

44/7
()79/5

76/54
()79/3

4

48/8
()57/3

86/57
()33/3

84/95
()44/6

59

33/54
()97/5

97/35
()73/5

44/97
()87/3

55

33/8
()93/6

45/39
()53/55

67/99
()95/59

53

97/6
()93/3

49/8
()58/3

55/36
()35/7

میانگین

55/6
()94/5

59/5
()55/3

55/57
()49/3

انحراف معیار

فرد موردمطالعه

جدول ( -)6نتايج آزمون  Post-Hoc Wilcoxonروی قدرت و نسبت سیگنال به نويز (داخل پرانتز) پاسخ به تحريکهای آزمايش 3
تحريک

مستطیل

حلقه

دايره

p= 9/993
)(p= 9/993

p= 9/993
)(p= 9/993

p= 9/944
)(p= 9/96

)(-

)(-
p= 9/993
)(p=9/993

)(-

p= 9/944
)(p= 9/96

p= 9/993
)(p= 9/993

دايره
حلقه
مستطیل
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3  روی سطح خستگی تحريکهای آزمايشPost-Hoc Wilcoxon  نتايج آزمون-)7( جدول
تحريک

دايره

حلقه

مستطیل

دايره

-

p= 9/575

p= 9/993

حلقه

p= 9/575

-

p= 9/998

مستطیل

p= 9/993

p= 9/998

-
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