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Abstract
The complexities and the effects of inter-subject variations on the encoding of sounds are features of
the brainstem processing. Examining such data based on linear analysis is not reliable, encouraging to
take into account non-linear methods which are effective ways of explaining such non-stationary
signals. The purpose of this study is to explore the behavior of the brainstem in response to complex
auditory stimuli /da/ using Multifractal Detrended Fluctuation Analysis modified by Singular Value
Decomposition (SVD), Adaptive Detrending (AD) and Empirical Mode Decomposition (EMD).
Auditory brainstem responses to synthetic /da/ stimuli were recorded for 40 normal subjects with a
mean age of 22.7 years. MFDFA is carried out on the s-ABR time series data to evaluate the variation
of their complexity and multiscaling. To utilize optimal Detrending of s-ABR time series, AD, SVD and
EMD algorithms are applied on time series. By computing the fluctuation function and evaluating
scaling behavior, scaling exponents such as generalized Hurst exponent and multifractal spectrum are
determined. Given results in this method indicate that underlying signal has non-stationary nature in
small scales, but property of system is controlled by trend in large scales. There is a crossover at
sx 7.8  9.0 msec on the behavior of fluctuation function corresponding to dominant sinusoidal trend
in all samples. The average of Hurst exponent is H  0.41  0.12 at 68% confidence interval in small
scales s  7.8  9.0 msec. The q -dependency of h(q) demonstrate that underlying data sets have
multifractality nature and are almost due to long-range correlations. The width of singularity
spectrum which is a measure of the signal complexity of underlying data in average equates to
  1.35  0.02 at 1 confidence interval.
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چکیده
از ویژگیهای پردازشهای ساقهی مغز ،حضور پیچیدگی و تاثیرگذاری عوامل فردی در رمزگذاری اصوات میباشد .تشریح این
پردازشها بر مبنای تحلیلهای خطی دشوار بوده و این خود انگیزهای است مبنی بر استفاده از روشهای غیرخطی که قادر به تحلیل
مناسبتر سیگنالهای غیرمانا هستند .هدف این تحقیق ،بررسی رفتار ساقهی مغز در پاسخ به تحریک شنوایی هجای گفتاری /داs-( /
 ،)ABRبا استفاده از تحلیل چندفراکتالی ) )MFDFAبه همراه روشهای تحلیل روندزدایی ،شامل تجزیه به مقادیر تکین (،)SVD
روش تطبیقی ( )ADو روش تجزیه به مدهای تجربی ( )EMDمیباشد .در این تحلیل ،پس از ثبت پاسخهای شنوایی ساقهی مغز
برانگیخته شده با هجای ساختگی /دا /در  82فرد بزرگسال هنجار با میانگین سنی  00سال ،تحلیل  MFDFAروی سیگنال ،جهت
ارزیابی تغییرات پیچیدگی و چندمقیاسی آنها انجام میشود .همچنین ،بهمنظور روندزدایی بهینه از سیگنال ،ابتدا روشهای ،SVD
 ADو  EMDروی دادههای ورودی اعمال میشود .با محاسبهی تابع افتوخیز و ارزیابی رفتار مقیاسی ،نماهای مقیاسی مانند نمای
هارست تعمیمیافته و طیف تکینگی تعیین میشود .نتایج نشان میدهد که در مقیاسهای کوچک ،سیگنال دارای خاصیت نامانایی
است .اما در مقیاسهای بزرگ ،ویژگی سیستم توسط روند کنترل میشود .تمام نمونههای مورد بررسی در مقیاس sx 7.8  9.0
میلیثانیه ،دارای تغییر رفتاری در تابع افتوخیز هستند که معادل با روند تناوبی غالب است .متوسط نمای هارست تعمیمیافتهی
محاسبهشده توسط این روش در مقیاسهای کوچک ،یعنی  s  7.8  9.0میلیثانیه ،برابر با  H  0.41  0.12در  94درصد تراز
تطابق است .وابستگی ) h(qبه  ، qنشان میدهد که سیگنال  s-ABRخاصیت چندفراکتالی دارد ،که غالبا به دلیل همبستگیها است.
پهنای طیف تکینگی ،که معیاری از پیچیدگی سیگنال است ،برای دادههای مورد استفاده به طور میانگین برابر با   1.35  0.02
در تراز اطمینان  1است.
کلیدواژهها :پاسخهای شنوایی ساقهی مغز برانگیخته با گفتار ،تحلیل چندفراکتالی ،نمای هارست ،پیچیدگی
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 -1مقدمه
دستگاه شنوایی انسان یک دستگاه حسی پیچیده است که
تاکنون تالشهای زیادی برای درک مکانیسم عملکرد آن
بهمنظور شناخت ،تشخیص و درمان اختالالت مرتبط با
شنوایی صورت گرفته است .پاسخ شنوایی ساقهی مغز از
فعالیت همزمان دستگاه عصبی شنوایی در ساقهی مغز در
پاسخ به محرکهای شنوایی ساده مانند تون ،شکل میگیرد
[ .]1اگرچه این محرکها برای بررسی کلی وضعیت پردازش
شنوایی مناسب هستند ،اما نمیتوانند توانایی این دستگاه را
در پردازش صداهای روزمره ارزیابی کنند .به همین دلیل،
محققان علوم اعصاب به سوی استفاده از محرکهای پیچیدهتر
مانند گفتار گرایش پیدا کردهاند [.]1
1
پاسخهای شنوایی ساقهی مغز به محرکهای گفتاری را s-
 ABRمیگویند .سیگنال  s-ABRمتشکل از هفت موج اصلی
است که در پاسخ به بخش گذرا و پایدار محرک گفتاری ایجاد
شده و اطالعاتی در زمینهی رویدادهای اکوستیکی گذرا و
متناوب سیگنال گفتاری فراهم میسازد [ .]0روشهایی که تا
کنون برای تحلیل سیگنال  s-ABRمورد استفاده قرار
گرفتهاند ،به شرح زیر میباشند:
الف) بررسی اندازهی پاسخها و میزان تاخیر قلهها (تحلیل
زمانی و فرکانسی سیگنال) []0
ب) بررسی تغییرات تاخیرها در طول زمان []9
ج) روشهای تحلیل پاسخ دائم []9
د) محاسبهی دامنهی مجذور میانگین مربعات []9
ه) محاسبهی همبستگی متقابل و خودهمبستگی میان
سیگنال  s-ABRو محرک گفتاری ورودی []9
و) تحلیل فوریه و فازنگار متقابل []8
از آنجا که روشهای خطی قادر به استخراج دینامیکهای
غیرخطی نیستند ،بهمنظور دستیابی به طبیعت این
دستگاهها ،تاکید ما بر استفاده از روشهای غیرخطی است .از
طرفی ،مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشانگر نامانا و
غیرخطی بودن سیگنال  s-ABRاست [ .]4-8 ,0از سویی
دیگر به دالیل متعددی ،دادههای اندازهگیری شده تحت تاثیر
روندها 0و نوفهها 9قرار میگیرند ،که با توجه به ماهیت
تصادفی مجموعهی بهدست آمده ،انگیزهای فراهم میسازد تا
از روشهای قدرتمند تحلیل چندمقیاسی مانند تحلیلهای
1

Speech Auditory Brainstem Response
Trends
9
Noises
0

چندفراکتالی در حضور روندها و نوفههایی که حتی منشا و
شکل آنها را بهخوبی نمیدانیم ،استفاده کنیم [.]12 ,3
تحلیلهای فراکتالی ،از جمله تحلیلهای غیرخطی مطرح در
بسیاری از زمینههای پردازش سیگنالهای بیولوژیک ،مانند
سیگنال قلبی ،مغزی ،و عضالنی هستند [.]15-11
اغلب سیگنالهای زیستپزشکی دارای ساختارهای مقیاس-
ناوردا 8هستند .با وجود مطالعات متعددی که در آنها از
تحلیلهای چندفراکتالی روی سیگنالهای پزشکی استفاده
شده است ،این روش تا کنون روی سیگنال  s-ABRمورد
استفاده قرار نگرفته است .هدف اصلی این مطالعه ،ارزیابی
سطوح فعالیت عصبی در سیگنال  s-ABRاست .روشهای
بالینی رایج مورد استفاده ،قادر به ردیابی جزئیات اصلی
سیگنال غیرمانای  s-ABRنیستند .روش تحلیل نوسانات
روندزادیی شدهی چندفراکتالی ( ،)MFDFA5روشی نوین
جهت ارزیابی دینامیکهای غیرخطی است .اما همانطور که
در مطالعات قبلی نشان داده شده است ،این روش علیرغم
تواناییهایش ،تحت تاثیر روندهای مختلف مانند روندهای
تناوبی ،استحکام الزم را ندارد و لذا نمای مقیاسی گزارششده
تنها با این روش به اندازهی کافی قابل اعتماد نیست [,19
 .]19بنابراین ،در این مطالعه ،این روش با روشهای تحلیل
روندزدایی شامل تجزیه به مقادیر تکین ( ،)SVD9روش
تطبیقی ( )AD9و روش تجزیه به مدهای تجربی ()EMD4
ترکیبشده و مورد استفاده قرار میگیرد.

 -2مواد و روشها
 -1-2توصیف دادهها
این پژوهش ،به روش مقطعی ،روی  82فرد داوطلب بزرگسال
فارسیزبان سالم ( 14زن و  00مرد) ،در محدودهی سنی 02
تا  04سال (میانگین  00/91سال ،انحراف معیار استاندارد
 0/10سال) ،در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد .آزمون
ادیومتری تون خالص ،3جهت ارزیابی سالمت شنوایی انجام
گردید .کلیهی افراد دارای شنوایی هنجار (آستانهی کمتر از
 15دسیبل  HLدر فرکانسهای اکتاوی 052 12تا 4222
هرتز) بودند .برای رعایت مالحظات اخالقی ،از کلیهی افراد،
8

Scale Invariance
Multi Fractal Detrended Fluctuation Analysis
9
Singular Value Decomposition
9
Adaptive
4
Empirical Mode Decomposition
3
Pure Tone Audiometry
12 Octave Frequencies
5
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رضایتنامهی کتبی اخذ گردید و نهایتا پژوهش حاضر از
جنبهی رعایت مالحظات اخالق حرفهای به تایید معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران رسید .برای ثبت
پاسخهای شنوایی ساقهی مغز برانگیخته با گفتار ،از هجای /دا/
استفاده شد .دالیل این انتخاب به شرح زیر است:
/ )1دا /هجایی جهانی است که در مجموعهی آوایی بسیاری از
زبانهای زندهی دنیا موجود میباشد.
 )2این هجا شامل یک بخش گذرای بیواک به همراه بخش
متناوب واکه است که بخش گذرا و متناوب آن به ترتیب
مشابه با پاسخهای برانگیختهی ساقهی مغز به محرک کلیک و
تون است.
 )3بخش گذرای سیگنال در بسیاری از جمعیتهای بالینی ،از
قبیل افراد با اختالالت یادگیری و شنوایی ،منجر به بروز
چالشهای درکی میگردد.
 )4این هجا ،پاسخهای برانگیختهی ساقهی مغز واضح با
قابلیت تکرار باال را ایجاد مینماید []2
آزمایش در اتاق ساکت و طی یک جلسه انجام شد .ثبت
پاسخها با استفاده از دستگاه بیولوژیک صورت گرفت .هجای
/دا /به کار رفته ،حالت ساختگی داشت و از دیرش 82
میلیثانیه و فرکانس پایهی  104هرتز برخوردار بود .برای
ثبت ،از الکترودهای سطحی نقرهای/کلریدنقرهی چندبار
مصرف استفاده شد و الکترودها توسط مادهی هادی به پوست
متصل گردید .محرکها از طریق گوشی داخلی ارسال شد .در
زمان ثبت سیگنال ،بهرهی تقویت کننده  122222بود و از
صافی میانگذر  0222-122هرتز استفاده گردید.
 -2-2روش MFDFA

در سال  1351میالدی ،ادوین هرست ،روشی آماری به نام
 R/S1جهت بررسی حافظهی طوالنیمدت دادهها معرفی کرد
[ .]14حاصل این تحلیل ،کمیتی است که مقداری در
محدودهی ] [2-1داشته و بعدها به افتخار نام هرست ،به نمای
هارست  Hمعروف شد .اما روش  R/Sبرای سریهای زمانی با
تعداد دادهی کم ،غیرقابل اتکا بود .در سال  ،1338روش تحلیل
نوسانات روندزادییشده ،DFA0 ،به عنوان یک تحلیل قابل
اطمینان و مناسب برای به دست آوردن نمای هرست سریهای
زمانی معرفی شد [ .]13پس از آن ،نسخهی تعمیمیافتهی روش
 MFDFAتوسط کانتلهارت و همکارانش معرفی گردید [.]02
Rescaled Range Analysis
Detrended Fluctuation Analysis

1
0

این روش علیرغم بهینه بودن ،از لحاظ محاسباتی نسبت به
وجود روندهای تناوبی مقاوم نبود ]  19و  .[19لذا روشهای
تلفیقی دیگری جهت تقلیل اثر روندهای موجود ارائه شدند .لذا
در این تحقیق ،روش تطبیقی ( ،)ADروش تجزیه به مقادیر
تکین ( )SVDو روش تجزیه به مدهای تجربی ( )EMDرا با
روش  MFDFAتلفیق میکنیم .مراحل الگوریتم MFDFA
بهطور خالصه بهصورت زیر است [:]02
ابتدا پروفایل )  Y (iرا از سیگنال  s-ABRبه دست میآوریم:
()1

i

] Y (i )   [x k   x

i  1,..., N

k 1

حال پروفایل )  Y (iرا به پنجرههایی با طول برابر و بدون
همپوشانی تقسیم میکنیم:
()0

N
) (Ns  int
s

در مرحلهی بعدی ،روند محلی هر یک از پنجرهها را محاسبه و
پس از آن میزان واریانس سری زمانی را حول آن محاسبه
خواهیم نمود:
()9

1 s
{Y[(  1)s i]  y (i)}2
s i 1

F 2 ( s, ) 

که  sمقیاس Y ،پروفایل مورد بررسی  ،شمارهی پنجرهها،
) y (iتابع برازش شده روی آن پنجره F 2 ( s , ) ،واریانس
محلی محاسبهشده برای پنجرهی  ام با مقیاس  sاست.
جهت محاسبهی میزان روند محلی هر پنجره ،از برازش حداقل
مربعات استفاده میگردد .حال ،میانگین کلیهی پنجرهها را
جهت محاسبهی تابع افتوخیز مرتبهی  q  0به دست
میآوریم:
()8

( s, ) q /2 }1/ q

2 Ns

2

{F


1

1
2Ns

Fq ( s) 

و برای  q  0خواهیم داشت:

ln F 2 ( s, ) 

 1

Ns

() 5

 1
F0 (s)  exp 
 4Ns

و در نهایت ،منحنی  log-logتابع  Fرا بر حسب  sبرای هر
 qرسم میکنیم:
()9

) Fq ( s )  Ch ( q ) s h ( q
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که در آن Ch ( q ) ،عرض از مبدا است که مقدار آن برای
سریهای مانا در  q  2برابر است با ]:[14
4 2
1 
 2
 3 2 


2H  1 2H  2
 H  1 2H  1 


()9

2

C H2 


3 2 
1

1 

H  1  ( H  1)(2 H  1) 

در این عبارت h(q) ،نمای هارست تعمیمیافته نامیده
میشود که معیاری از خودشباهتی و ویژگیهای همبستگی
سری زمانی است  .واریانس دادهها است .برای سریهای
مانا h(q  2)  H ،است ،درحالیکه برای سریهای نامانا
 h(q  2)  H  1میباشد که در آن  Hنمای هارست
نامیده میشود .برای دادهایی که مانا باشند ،تابع
خودهمبستگی بهصورت  C ( s)  x(t ) x(t  s) s و
   2  2Hو همچنین طیف توان نیز بهصورت
 P( )   است که در آن    2 H  1میباشد .برای
دادهای نامانا داریم:
2H

s12 H  s22 H  s1  s2

) C ( s )  x( s1 ) x( s2

نمای طیف توان برای دادههای نامانا برابر با   2 H  1
است .نمای هارست تعمیمیافته مطابق فرمول زیر با نمای

مقیاسگذاری مرتبط است:
()4

 (q)  qh(q)  1

در سیگنالهای چند فراکتال  (q) ،بهصورت غیرخطی با q
مرتبط است .طیف تکینگی 1نیز طبق رابطهی زیر به )h(q
مرتبط است:

()3

f( )  q[  h(q)]  1

)  h(q)  qh' (q

پهنا و شکل طیف چندفراکتالی ،منعکسکنندهی تغییرات
زمانی نمای هارست بهصورت محلی است .در نهایت ،میزان
پیچیدگی سیگنال بهصورت زیر محاسبه میشود:

()12

 -3-2روش تطبیقی ()AD
مراحل الگوریتم تطبیقی بهطور خالصه بهصورت زیر است [:]3
ابتدا با فرض داشتن دادههای ورودی  ، i  1,..., N ziسری
زمانی را به پنجرههای همپوشانیشده با طول  2 N  1تقسیم
میکنیم ،به گونهای که هر قطعهی همسایه دارای  n  1نقطه
باشد .برای هر پنجره با طول  ، 2n  1یک چندجملهای 
ساخته میشود .بهمنظور تولید تابع روند پیوسته و جلوگیری
از جهش ناگهانی ،از تابع وزندهی شده برای بخشهای
همپوشان قطعهی  ام استفاده میکنیم:
()11

j 1
j 1
) Y ( j  n) 
) Y 1 ( j
n
n

Yoverlap ( j )  (1 

که در آن . j  1,..., n  1 ،در نهایت ،سری زمانی برای
بخشهای همپوشان و ناهمپوشان بهصورت زیر بدون روند
میشود:
()10

)x j  z j  Y (j
)x j  z j  Y overlap (j

در ادامه ،خروجی روش تطبیقی که با دقت قابل قبولی
روندهای آن حذف شده است ،بهعنوان ورودی روش MFDFA
در نظر گرفته میشود.

 -4-2روش تجزیه به مقادیر تکین ()SVD
روش تجزیه به مقادیر تکین ،بهصورت زیر است [:]09-01
سری زمانی  ، ziبا دو پارامتر  dو  که به ترتیب بعد

   max   min
) (q
 max  lim
q  q
) (q
 min  lim
q  q

غوطهوری و زمان تاخیری میباشند ،در ماتریسی مانند 

نشانده میشود:

بنابراین ،مشخص شد اگر نمای مقیاسی هارست تعمیمیافته
به نحو قابل اعتمادی استخراج شود ،میتوان بخش قابل
Multifractal Spectrum

توجهی از اطالعات موجود در سیگنال را استخراج کرد .نکتهی
پایانی این بخش را میتوان به این موضوع اختصاص داد که در
صورتیکه دادههای مورد مطالعه بهصورت نامنظم 0ضبط شده
باشند ،روش مذکور با چالش روبهرو میشود ،لذا نیاز داریم تا
بخشی از این الگوریتم را اصالح کنیم .به نظر میرسد یکی از
رویکردها این است که متوسطگیری در هر پنجره بهصورت
وزندار انجام شود .این بخش از کار ،در گروه علمی ما در
حال بررسی است.

1

()19

x1 N (d 1) 1 


xd  N (d 1) 1 

 x1


 xd

Irregular Sample

0
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که  1  i  dقلههای طیف توان تعداد  pفرکانس غالب را
مشخص میکند .ماتریس  به دو ماتریس متعامد چپ و
راست تجزیه میشود:
()18

†   U V

بهطوریکه ماتریس  U d dو  ، VN (d 1) N (d 1)ماتریسهای
متعامد چپ و راست هستند و  d N (d 1)شامل مقادیر
تکین است .این مقادیر تکین ،مقادیر ویژهی ماتریسهای
متقارن † و  †هستند و بهصورت زیر تعیین میشوند:
† i  i2 i

اولین مولفه بهصورت زیر مشخص میشود:
) o(t)  x(t )  m(t

()02

اگر ) o(tشرایط تابع مد ذاتی بودن را داشته باشد ،و اگر
نداشت  kبار تکرار میشود .شرایط تابع مد ذاتی بودن
بهصورت زیر است:
 )1تعداد اکسترممها و صفرها در طول داده باهم برابر و یا یک
اختالف داشته باشند )0 ،مقدار میانگین پوش باالیی و پایینی
در هر لحظه صفر شود .در دومین مرحله ok ،همان دادهها
میشوند .بنابراین با اولین مرحله غربال کردن داریم:

o1  m11  o11

()15

† i  i2 i

()01

()19

† i  i2 i

به همین ترتیب ،مرحلهی غربال کردن  kبار تکرار میشود،

که در آن i ،مقادیر ویژه است .به تعداد ، 2 p  1
بزرگترین مقادیر ویژهی ماتریس  را برابر صفر قرار داده و
ماتریس †  بهصورت زیر به دست میآید:
1  j  N  (d  1)

()19

† † d  N (d 1)  U V

و با تبدیل زیر دادههای حذف روند به دست میآیند:
()14

x*i  j 1  ij 

بهطوریکه 1  i  d ،و  . 1  j  N  (d  1)مقدار ویژه
و بردارهای ویژهی متناظر با آن ،بیانکنندهی زیر فضای روند
هستند .باقی  ، d  pمقدار ویژه و بردارهای ویژهی آن ،زیر
فضای افتوخیز ذاتی را تشکیل میدهند [.[19

 -5-2روش تجزیه به مدهای تجربی ()EMD
روش تجزیه به مدهای تجربی بر پایهی این فرضها استوار
است [ )1 :]08سری باید حداقل دو اکسترمم داشته باشد ،و
 )0مقیاس زمانی مشخصه بین دو اکسترمم تعریف شود .در
روش تجزیه به مدهای تجربی ،ابتدا تمام بیشینههای نسبی و
کمینههای نسبی دادهها مشخص شده و با استفاده از پوش
کوبیک اسپالین به هم وصل میشوند .بنابراین ،پوش باالیی
بیشینهها ،و پوش پایینی کمینهها بهدست میآید ،که با مشخص
کردن ) max(tو ) min(tنشان داده میشود .میانگین پوش
باالیی و پایینی در هر زمان بهصورت زیر مشخص میشود:
()13

)max(t)  min(t
2

m(t) 

تا  ، o1kیک  IMFشود.

c1  h1k

()00
در نهایت داریم:

n

x(t)   ci  cn

()09

i 1

 -3یافتهها و بحث
شکل ( ،)1سیگنال  s-ABRفرد سالم را به همراه سیگنال
روندزداییشده توسط الگوریتم تطبیقی SVD ،و  EMDنشان
میدهد .در ابتدا ،تحلیل چندفراکتالی  MFDFAروی سیگنال
 s-ABRافراد سالم انجام شد Fq (s) .برای  05نقطه برای

ممانهای بین  -0تا  0به دست آمد .شکل ( ،)0منحنی Fq 2
برحسب  sرا در مقیاس لگاریتمی برای چهار فرد سالم نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،نمیتوان نمای
مقیاسی سراسری برای این نمودار اختصاص داد .به نحوی که
تابع افتوخیز در مقیاسهای کوچک و در مقیاسهای بزرگ
دارای شیب متفاوتی است .یک شکستگی در تابع افتوخیز
مستقل از نمونهها در مقیاس  s 7.8  9.0میلیثانیه وجود
دارد که حاکی از وجود روندی با فرکانس پایهی هجای
گفتاری ورودی /دا /است.
شیب نمودار برای مقیاسهای  s  sبرابر با 1.43  0.12
است .برای مقیاسهای  s  sاین شیب برابر با
 0.40  0.10میباشد .برای تعیین نمای مقیاسی حاصل از
خود سیگنال ،بدون اینکه از روندها تاثیر پذیرفته باشد ،از
روشهای تمیزسازی دادهها یعنی  AD ،SVDو EMD
استفاده میکنیم .همانطور که در شکل ( )9مشاهده میشود،
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حتی بعد از اعمال روشهای پیشپردازش ،هنوز شکستگی در
تابع افتوخیز وجود دارد .اما اکنون میتوان ادعا کرد که نمای
مقیاسی تابع افتوخیز در مقیاسهای کوچک ،که اتفاقا در
حدود یک مرتبهی مقداری در مقیاس این رفتار وجود دارد،
مربوط به خاصیت ذاتی سیگنالهای مورد بررسی است [.]19
مقدار میانگین شیب نمودار برای  q  2در مقیاسهای
کوچک در تراز تطابق  94درصد برابر با
 h(q  2)  1.41  0.12است .این مقدار نشان میدهد که
سیگنال  s-ABRدارای ماهیت نامایی است .متوسط نمای
هارست تعمیمیافتهی منتسب به این دادهها ،برابر با
 H  h(q  2)  1  0.41  0.12میباشد.

شکل ( -)2منحنی لگاریتم  Fq 2برحسب  sبرای چهار فرد
سالم .خط عمودی مکان تغییر رفتار مقیاسی را نشان میدهد.

با حذف روند ،توسط روشهای  AD ،SVDو  ،EMDمنحنی
لگاریتم  Fq 2برحسب  sدر شکل ( )9رسم شده است.

الف

شکل ( -)3منحنی لگاریتم  Fq 2بر حسب  sبرای سیگنال
ب

بدون روند شده توسط الگوریتم تجزیه به مدهای تجربی ،الگوریتم
تجزیه به مقادیر تکین و الگوریتم تطبیقی Fq 2 .برای دامنههای
متفاوت بهصورت عمودی انتقال داده شده است.

با حذف روند توسط روشهای گفته شده ،نمای هارست
تعمیمیافته برای  82نمونه در شکل ( )8رسم شده است .برای
مقادیر مثبت  ، qمقدار ) h(qنشانگر رفتار مقیاسگذاری
آن قطعه از سیگنال با نوسانات باال است .معموال نوسانات باال
توسط نمای مقیاسگذاری کوچک مشخص میشوند .برای
ج

شکل ( -)1الف) بخش باال :سیگنال  s-ABRفرد سالم به همراه
سیگنال روند تولیدشده توسط الگوریتم تجزیه به مدهای تجربی،
بخش پایین :تفاضل این دو سیگنال ،ب) توسط الگوریتم تطبیقی،
ج) توسط الگوریتم تجزیه به مقادیر تکین

مقادیر منفی  ، qیک قطعه با واریانس ) Fq (sپایین غالب
است .همانطور که در شکل ( )8واضح است ،با افزایش ، q
مقدار ) h(qکاهش مییابد که نشانگر مقیاسگذاری
چندفراکتالی در سیگنال است.
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بهمنظور تشخیص ماهیت چندفراکتالی سیگنال ،s-ABR
نتایج ) h(qبر حسب  qبرای دادهی اصلی ،دادهی
جایگزین ( )surrogateو دادهی برداده شده ( )shuffledدر
شکل ( )9آمده است .این نمودار نشان میدهد که خاصیت
چندفراکتالی غالبا توسط همبستگیها کنترل میشود و وقایع
نادر که منجر به انحراف از حالت گوسی دادهها میشود سهم
قابل توجهی ندارند [.]02

شکل ( h(q) -)4بر حسب  qبرای سه روش مختلف تحلیل

در شکل (  (q) ،)5به ازای  qهای مختلف برای  82فرد
سالم به ازای فاصلهی اطمینان  %94رسم شده است.

شکل ( -)7نمای هارست تعمیمیافته ، h(q) ،برای دادهی
 ،s-ABRدادهی  surrogateو دادهی

شکل (  (q) -)5به ازای  qهای مختلف برای سه روش مختلف
تحلیل

شکل ( ،)9طیف تکینگی سیگنال  s-ABRرا برای افراد سالم
نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که دادههای مورد
مطالعه از خاصیت چندمقیاسی تبعیت میکنند.

shuffled

برای کمیسازی مقدار پیچیدگی ،پهنای طیف تکینگی را
محاسبه میکنیم .جدول ( )1مقدار پیچیدگی را برای سه
روش مختلف روندزدایی به همراه روش  MFDFAنشان
میدهد .جدول ( )0میزان نمای هارست تعمیمیافتهی سیگنال
 ،s-ABRدادهی جایگزین و دادهی  shuffledرا برای سه روش
حذف روند پیشنهادی نشان میدهد.
جدول ( -)1مقدار پیچیدگی برای سه روش مختلف روندزدایی به
همراه روش MFDFA
∆α
1.35 ± 0.02

MFDFA

07.0±0.02

SVD- MFDFA

07.0±0.02

EMD_ MFDFA

07..±0.02

AD- MFDFA

جدول ( -)2میزان نمای هارست تعمیمیافتهی سیگنال ،s-ABR
دادهی  surrogateو دادهی  shuffledبرای سه روش حذف روند
پیشنهادی

شکل ( -)6طیف تکینگی سیگنال  s-ABRبرای سه روش مختلف
تحلیل

shuffled

surrogate

s-ABR

0.52±0.05

1.59 ± 0.12

1.43 ± 0.12

MFDFA

0.53±0.09

1.12±0.12

1.45±0.12

SVD-MFDFA

0.51±0.05

1.39±0.23

1.39±0.12

EMD-MFDFA

0.57±0.02

1.21±0.12

1.41±0.12

AD-MFDFA
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یکی از موضوعات مطرح در زمینهی نوسانات حاصله از
فعالیتهای عصبی ،وجود و یا فقدان حافظه در دینامیکهای
سیستم عصبی است .در این راستا ،در شبکههای نوسانی
عصبی مغز ،به بررسی همبستگی زمانی در مقیاسهای زمانی
متفاوت پرداختهاند [ .]04-05زمانی که نوسانات دامنه از یک
رفتار مقیاسگذاری قانون توان تبعیت میکنند ،نشانگر
حضور همبستگیهای بلند-برد و رفتار قانون توان نوسانات
خودبهخودی در سیگنالهای مغزی ،و حضور مکانیزمهایی
عمومی برای حضور همبستگی و دینامیکهای پیچیده در
سیستمهایی از قبیل مغز است .حضور همبستگی بلند-برد
قانون توان ،مشخصهای از دینامیکهای فراکتالی است [.]05
در سیگنال  s-ABRدر فرکانسهای متفاوت ،نوساناتی را داریم
که ویژگی غالب این سیگنال بهحساب میآیند .این فرکانسها
منعکسکنندهی حاالت متفاوت از پاسخ سیستم شنوایی در
سطح ساقهی مغز به محرک ورودی گفتاری است .فعالیت
همزمان جمع زیادی از نورونها که دارای تقابالت غیرخطی با
یکدیگر هستند ،در نهایت این سیگنال را ایجاد میکنند.
ویژگیهای هر یک از نورونهای موجود در سطح ساقهی مغز،
بر میزان پیچیدگی ارزیابی رفتار سیستمهای عصبی میافزاید.
مقدار نمای هارست ،شاخصی از دینامیکهای نوسانات عصبی
نمایان شده در سیگنال  s-ABRبوده و دامنهی آن نمایانگر
قدرت فعالیت عصبی است .یکی از جنبههای تعریف نوسانات
جمعیت سلولی ،قابلیت یک شبکهی عصبی برای ایجاد
همبستگیهای زمانی در فواصل طوالنی با ایجاد اتصاالت
سیناپسی محلی است .در خصوص سیگنال  s-ABRنیز از
طریق ارزیابی  ،MFDFAقالبی در خصوص اینکه چگونه یک
سری تقابالت سیناپسی محلی ،دینامیکهایی با مقیاس باال و
رفتارهای قانون توان را در یک سری زمانی ایجاد مینمایند را
بررسی نمودیم .حضور همبستگی توانی نشانگر حضور حافظه
در الگوی عصبی حاصله از سیستم شنوایی در سطح ساقهی
مغز است .از سویی دیگر ،در مقیاسهای زمانی کوتاهمدت با
صرف نظر از خاصیت نامانایی ،رفتار افتوخیز در چارچوب
فرآیندهایی با همبستگی معکوس قرار میگیرد .لذا این نتیجه
میتواند برای سایر ارزیابیها مورد توجه باشد .نتایج حاصله از
) h(qنشان دهندهی حضور رفتارهای چندفراکتالی در
سیگنال  s-ABRهستند .پژوهش حاضر ،ارزیابی جدیدی در
پردازش شنوایی را به معرض آزمایش گذارده و نتایج قابل
قبولی به دست آورده است .همچنین ،روشهای روندزدایی از
قبیل روش تطبیقی ،روش تجزیهی مقادیر تکین و روش
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تجزیهی مقادیر تجربی ،با نتایج حاصل از روش  MFDFAبا
اعمال شرط مناسب ،نتایج سازگاری را نشان میدهند.

 -4نتیجهگیری
در این مطالعه ،یک روش ترکیبی تحلیل چندفراکتالی
) )MFDFAبه همراه روشهای تحلیل روندزدایی شامل تجزیه
به مقادیر تکین ( ،)SVDروش تطبیقی ( )ADو روش تجزیه
به مدهای تجربی ( ،)EMDبهمنظور آنالیز سیگنال s-ABR
ارائه شد .نمای مقیاسی به دست آمده در این روش ،نشان
میدهد که در مقیاسهای کوچک ،سیگنال دارای خاصیت
نامانایی است .این در حالی است که در مقیاسهای بزرگ،
ویژگی سیستم توسط روند ،کنترل میشود .نتایج نشان
میدهد که سیگنال  s-ABRخاصیت چندفراکتالی دارد که
غالبا به دلیل همبستگیها است .این مطالعه ،درک عمیقتری
را در خصوص منشا چندفراکتالی در دستگاه شنوایی در اختیار
میگذارد .نکتهی پایانی اینکه در حضور عواملی که باعث
نامنظم شدن دادهها شود ،روشهای مذکور با چالش روبهرو
میشوند ،لذا باید اصالحاتی در الگوریتمها اعمال کرد .این
بخش بهعنوان مطالعات آینده در حال بررسی است .همچنین،
برای ارزیابی بیشتر میتوان از سایر روشهای معرفیشده برای
تحلیلهای چندفراکتالی مانند  MFDMA1بهره جست.
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