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 استفاده از روشهای غیرخطی در پردازش سیگنالهای حیاتی بهدلیل ماهیت غیرخطی سیستمهای بیولوژیکی مولد این سیگنالها مورد:چکیده
. نمودارهای بازگشتی است که بازنمایی گرافیکی و کیفی از پویایی موجود در سیگنال را فراهم میآورند، از جمله این روشها.توجه قرارگرفته است
 استفاده از، علیرغم توانمندی روشهای غیرخطی.حرکت مهارتی دسترسانی از جمله فعالیتهای مهم حرکتی در طول زندگی بشر بهشمار میآید
 در این مقاله برای طبقهبندی سرعتهای، از این رو. کمتر مورد توجه قرار گرفته است،آن در تحلیل سیگنال الکترومایوگرام طی حرکت دسترسانی
 تغییرات پویای سیگنال، سعی شده است عالوه بر تولید ساختارهای کیفی نمودارهای بازگشتی،مختلف در انجام این حرکت در صفحه افقی
 بهاین منظور از شاخصهای آنالیز کمّی بازگشتی به همراه کمّیکنندههای غیرخطی شامل. کمّیسازی گردد،الکترومایوگرام طی انجام پروتکل ثبت
 بهترین ویژگیها در تفکیک سرعتهای مختلف انجام، براساس آنالیز واریانس چند متغیره.نمای لیاپانوف و بُعد فرکتال هیگوچی استفاده شده است
 المیناریتی و بعد فرکتال هیگوچی توانمندترین، قطعیت، نتایج نشان میدهد که شاخصهای نرخ بازگشت.حرکت دسترسانی شناسایی شدهاند
نزدیکترین-k  طبقهبندی حرکات با استفاده از الگوریتمهای، بر اساس ویژگیهای انتخاب شده.ویژگیها در توصیف دادگان ثبت شده میباشند
. انجام گرفته است،90%  و درخت تصمیم100%  آنالیز افتراقی خطی،100%  ماشین بردار پشتیبان،96/67% همسایه با صحت
. آنالیز واریانس چند متغیره، طبقهبندی، بُعد فرکتال هیگوچی، آنالیز کمّی بازگشتی، سرعت حرکت، حرکت دسترسانی:واژههای کلیدی
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Abstract: Using nonlinear signal processing methods is critical in processing biological signals due to their nonlinear dynamics.
Recurrence plots are one of these nonlinear methods that provide qualitative and graphical representation of inherent dynamic of signal.
Reaching movement is one of the important skill movements during human life. Despite of nonlinear methods capability to analyze
the electromyogram signals during reaching movement, these methods are less considered. Therefore, the current manuscript
investigates the classification of reaching movements at different speeds in horizontal plane. To achieve this, some quantitative
indicators of recurrence plot analysis and nonlinear quantifiers including Lyapunov exponent and Higuchi fractal dimension are used.
Based on multivariate analysis of variance, most discriminative features in the separation of different speeds of reaching movement
are selected. Results show Recurrence rate, determinism, laminarity and Higuchi fractal dimension are best indicators to describe the
recorded signals. The accuracy of KNN is 96.67%, SVM is 100%, linear discriminant analysis is 100%, and decision tree is 90%.
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 -1مقدمه
حرکتِ مهارتی دسترسانی یکی از عملکردهای مؤثر در زندگی انسان
است که در تمامی افراد از نوزادان تا سالمندان بهطور مداوم و با ساختاری
نسبتًا مشابه انجام میشود .برای مطالعهی نحوه انجام این حرکت ،بررسی
رفتار سیستم عصبی -عضالنی امری اجتنابناپذیر است .با این وجود
شناسایی و بازنمایی حرکات بدن از روی این سیستم بهشدت پیچیده،
بهصورت مستقیم قابل اندازهگیری نمیباشد .یکی از روشهای شناخته
شده و پرکاربرد در تحلیل کمی حرکات انسان ،مطالعهی این حرکات با
استفاده از خروجی سیستم عصبی -عضالنی یعنی استفاده از سیگنال
غیر تهاجمی الکترومایوگرام میباشد .آثار تغییرات فعالیت انقباضی
عضالت در طول انجام حرکت را میتوان در این سیگنال مشاهده نمود.
سیگنالهای الکترومایوگرام ثبت شده از عضالتی که در انجام حرکتی
مشخص شرکت دارند ،اطالعات ارزشمندی درباره تعامل عضالت و
الگوهای غیرخطی موجود در بر دارند .اگر بتوان این اطالعات را کمّی
سازی نمود ،میتوان از آن برای درک بهتر رفتار سیستم عصبی-عضالنی
بهره برد .از طرفی به دلیل پویایی غیرخطی حاکم بر این سیستم و
تخمین رفتار آن ،نیازمند بررسی معیارهای غیرخطی میباشیم.
همانطور که میدانیم فعالیتهای الکتریکی ماهیچههای اسکلتی در
سیگنال  EMGنمایان میشود ،که حاوی اطالعاتی درباره ساختار و
کارکرد ماهیچههایی که حرکت را در اعضای مختلف بدن شکل میدهند،
میباشد .سیگنال  EMGاطالعاتی را درباره کارکرد کنترلی سیستمهای
اعصاب مرکزی و جانبی بر روی عضالت نیز بههمراه دارد .همچنین ،این
سیگنال خصوصیات بسیار مفیدی از سیستم عصبی-عضالنی دربردارد
زیرا بسیاری از روندهای آسیب شناختی ،خواه برآمده از سیستم عصبی
و خواه عضالت باشد ،بهوسیلهی تغییرات در ویژگیهای این سیگنال
نمایان میشود.
یکی از روشهای شناخته شده برای بررسی پویایی سیگنال
الکترومایوگرام ،بازسازی فضای فاز آن است که حاوی اطالعات
ارزشمندی از دینامیک این سیگنال میباشد .یک ابزار گرافیکی در این
فضا برای بازنمایی رفتار بازگشتی مسیرهای حالتِ سیستمهای پویا،
نمودارهای بازگشتی 1میباشند .این نمودارها برای اولین بار توسط مایزل
و لنک [ ]1در  1981برای نمایش الگوها در توالی نوکلئوتیدهای ژنتیکی
پیشنهاد شدند .این روش یک بازنمایی گرافیکی پیچیده از پویایی موجود
در سیگنال را نشان میدهد که تنها تحلیلی کیفی از حاالت مورد بررسی
است .در مقابل ،آنالیز کمّی بازگشتی )RQA( 2برای کمّیسازی الگوهای
مخفی و یافتن تغییرات ساختاری و نیز شباهتهای بین الگوهای مختلف
موجود در دادهها ،توسط وبر و زبیالت [ ]2در  2005ارائه شد .این آنالیز
روشی غیرخطی است که مطالعه پویایی سی گنال داده شده را بر اساس
نظری ه آشوب و نمودارهای بازگشتی امکانپذیر میسازد [ .]2این نظریه
بیان میکند که تغییرات کوچک در شرایط اولیهی سیستم آشوبی،
بهطور وسیعی منجر به نتایج واگرا خواهد شد که این امر پیشبینی پاسخ
سیستم در آینده را مشکل و حتی غیرممکن میسازد [ .]3امروزه آنالیز
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کمّی بازگشتی به عنوان ابزاری مناسب برای آنالیز پویایی سیستمهای
حیاتی شناخته شده است .از جمله تحقیقاتی که با استفاده از این ابزار
بر روی سیگنال الکتروکاردیوگرام انجام شده ،مقاالتِ تحلیل سیگنال
 ECGو تغییرپذیری نرخ ضربان قلب ( )HRVبهمنظور تشخیص و
طبقهبندی بیماریهای قلبی و افتراق بین افراد سالم و بیمار [،]5 ،4
پیشبینی زودهنگام حملههای قلبی با استفاده از سیگنالهای قلبی
برداری [ ،]6طبقهبندی چهار نوع ریتم در اختالالت قلبی وخیم با
استفاده از ویژگیهای  RQAو تلفیق طبقهبندها [ ،]7و شناسایی آپنه
انسدادی خواب با بررسی سیگنال الکتروکاردیوگرام [ ]8قابل ذکر است.
همچنین برخی از تحقیقاتی که با استفاده از آنالیز کمّی بازگشتی بر
روی سیگنال الکتروانسفالوگرام انجام گرفته است میتوان به مقاله
نیکنظر و همکاران [ ]9برای آشکارسازی بیماری صرع و تشخیص زود
هنگام این بیماری [ ،]10تجزیه و تحلیل سیگنالهای  EEGرخدادهای
حافظه و کمّیسازی تغییرات در ساختار مغز هنگام یک رخداد حافظهای
[ ،]11درک ارتباط بین سیستم قلبی -عروقی و سیستم اعصاب مرکزی
حین سطوح مختلف خواب توسط مارتین و همکاران [ ،]12طبقهبندی
احساسات از روی سیگنال  ،]14 ,13[ EEGاشاره نمود .مقاله ایتو و
همکارش در تحلیل سیگنال الکترومایوگرام برای آشکارسازی خستگی
عضالنی [ ،]15تشخیص حرکت گرفتن دست 3توسط اویانگ و
همکارانش [ ،]16و نقش تحریک آنودی جریان مستقیم تراجمجمهای

4

) (tDCSبر همگامسازی واحدهای حرکتی توسط آنالیز غیر خطی
سیگنال الکترومایوگرام [ ]17از جمله کارهایی است که در تحلیل
سیگنال  EMGبا استفاده از این آنالیز انجام گرفته است .بررسی تفاوت
بین سطوح خواب و بیداری با استفاده از سیگنال قلبی -تنفسی در []18
با استفاده از ویژگیهای  RQAمطالعه شده است.
بررسی رفتار سیستمهای غیرخطی نشان داده است که این
سیستمها به سمت ناحیه خاصی در فضای فاز جذب میشوند که از آن
به عنوان بستر جذب 5یاد میشود [ .]19دو شاخصه مهم در آنالیز یک
بستر جذب ،پیچیدگی و میزان آشوبگونه بودن آن است .پیچیدگی،
معیاری از خواص هندسی یک بستر جذب است و با بُعد آن که میتواند
مقداری غیر صحیح باشد ،بیان میشود .آشوبگونه بودن یک بستر جذب
نیز معیاری از همگرا یا واگرا شدن مسیرهای نزدیک بههم در فضای فاز
میباشد .در بررسی سیستمی سیگنالهای حیاتی از این معیارها با عنوان
الگوهای عام یاد میشود .این معیارها را میتوان به دو دسته تقسیم نمود.
دسته اول معیارهایی هستند که بر اساس خصوصیات زمانی عمل
مینمایند و دسته دیگر معیارهایی میباشند که به تعیین ویژگیهای
هندسی و مکانی -فضایی که دادهها در آن قرار میگیرند ،میپردازند .هر
یک از این دو دسته معیار میتوانند تغییرات خصوصیات دینامیکی
سیستم را تشریح نمایند .از دسته اول میتوان به نمای لیاپانوف و از
شاخصهای هندسی به بُعد فرکتال بهعنوان شاخصهایی مناسب اشاره
نمود .کاربرد نمای لیاپانوف در طبقهبندی حاالت دست در پروتز و
توانبخشی [ ]20و بررسی دیستروفی عضالنی با استفاده از همگامسازی
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واحدهای حرکتی سیگنال الکترومایوگرام [ ]21براساس نمای لیاپانوف
و سایر ویژگیهای غیرخطی از جمله تحقیقات نوین این حوزه است.
همچنین برای تحلیل پیچیدگی سیگنال الکترومایوگرام در کاربردهای
توانبخشی و تأثیر سن بر تغییرات خواص و انقباضات عضالنی [ ]22از
بُعد فرکتال هیگوچی استفاده شده است .بررسی تغییرات فیزیولوژیکی
پویایی قلبی طی مدت زمانی که افراد مراقبه میکنند [ ،]23طبقهبندی
بیماری صرع با استفاده از سیگنال  EEGمبتنی بر بازسازی فضای فاز و
مشخصات استخراج شده از آن مانند بُعد فرکتال [ ،]24همگامسازی
واحدهای حرکتی و تظاهرات محیطی خستگی در انقباض عضالت
بازکننده زانو [ ]25نمونه تحقی قات انجام شده با استفاده از بُعد فرکتال
هیگوچی است.
از طرفی در اغلب تحقیقات انجام گرفته در حوزه حرکات دست ،
ویژگیهای فرکانسی و زمانی مانند فرکانس میانه ،شدت ،دوره و الگوهای
فعالسازی عضالت استخراج شده از الگوهای همافزایی ،مورد استفاده
قرار گرفته و در اختیار طبقهبند قرار میگیرد .اما برای شناخت
پدیدههای فیزیولوژیک مولد سیگنال زیستی نظیر الکترومایوگرام به
عنوان یک سری زمانی غیر ایستان ،نیازمند روشهایی میباشیم که قادر
به آشکارسازی مشخصات غیرخطی آن باشد و در آنالیزهای زمانی و
فرکانسی معمول قابل مشاهده نیست [ ]26 -28که این موضوع تاکنون
کمتر مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است .بنابراین این تحقیق
به بررسی خصوصیات غیرخطی سیگنال الکترومایوگرام میپردازد که با
استفاده از آنالیز کمّی بازگشتی و ویژگیهای غیرخطی استخراج شده
است .در ادامه ویژگیها و شاخصهای مورد مطالعه ،نحوه انجام ثبت،
طبقهبندی دادگان و تحلیل نتایج مورد بحث قرار گرفته است.

 -2ابزار تحقیق
در راستای تحلیل حرکات دست در سرعتهای مختلف در حرکت
دسترسانی با استفاده از آنالیز کمّی بازگشتی و کمّیکنندههای
غیرخطی ،در این بخش ابتدا نحوه بازسازی فضای فاز و نمودارهای
بازگشتی شرح داده میشود .سپس به بررسی استخراج ویژگی با استفاده
از روش آنالیز کمّی بازگشتی میپردازیم .سپس ویژگیهای نمای
لیاپانوف و بُعد فرکتال هیگوچی مرور شده و در نهایت الگوریتمهای
طبقهبندی مورد استفاده ،مختصرًا معرفی میگردد.
 -1-2بازسازی فضای فاز
فرض کنید سری زمانی )  x(1), x(2),..., x( Nاز یک سیستم را دراختیار
داشتهباشیم .تئوری جاسازی تیکنز [ ]29ادعا میکند که اگر این سری
زمانی ،جزئی از یک بستر جذب با بُعد  dباشد ،خواص توپولوژیک بستر
جذب با خواص توپولوژیک بستر جذب بازسازی شده که با بردارهای
بازسازی فضای فاز  mبُعدی شکل میگیرند ،با شرط m  2d  1
یکسان خواهد بود .برای این منظور ابتدا باید تعداد بردارهای مورد نیاز
برای بازسازی فضای فاز تعیین گردد ،سپس به ایجاد این بردارهای حالت
از روی مشاهدات (بهعنوان مثال فعالیت الکتریکی عضالنی ثبت شده)
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پرداخت .روش تأخیر زمانی به این صورت است ،که بردارها در یک فضای
جدید ،با استفاده از مقادیر تأخیریافته اندازهگیریها ،بازنمایی میشوند.
اگر سری زمانی ) x(nبرای  n=1,2, …,Nداده شده باشد ،بردارهای تأخیر
زمانی فضای فاز به صورت رابطه ( )1شکل میگیرند:
()1

X (i)  x(i), x(i   ), x(i  2 ),..., x(i  (m  1) )
i  1,2,..., N  (m  1)

که  تأخیر زمانی و  mبُعد جاسازی است .انتخاب مقادیر مختلفی
از  و  mفضاهای فاز بازسازی شده متفاوتی را به ما ارائه خواهد داد ،لذا
گزینش مناسب این دو پارامتر جهت دستیابی به فضای فاز مناسب
ضروری میباشد.
 -1-1-2تأخیر بُعد جاسازی در بازسازی فضای فاز
برای محاسبه شاخصهای آنالیز کمّی بازگشتی ،ابتدا فضای فاز سیگنال
بازسازی میشود .برای بازسازی فضای فاز ،نمونهبرداری از سیگنال با
تأخیر زمانی و بُعد جاسازی مناسب ،انجام شده و سیگنال جدید در
فضای فاز جاسازی میگردد .تأخیر زمانی مناسب مقداری است که نشان
میدهد پس از چه زمانی ،اجزای سریهای زمانی مستقل از یکدیگر
هستند .از طرف دیگر بُعد جاسازی مشخص میکند چند متغیر مستقل
برای بازسازی فضای فاز نیاز است .زمان تأخیر مناسب برای سیگنال
غیرخطی معموالً با روش میانگین اطالعات متقابل و بُعد جاسازی مناسب
با روش نزدیکترین همسایه اشتباه محاسبه میشود [ .]30میانگین
اطالعات متقابل نشان دهنده میزان اطالعات قابل پیشگویی درباره یک
نقطه از سری زمانی است و از رابطه ( )2به دست میآید.
()2

) Pij (
Pi Pj

Pij ln

i, j

M ( )  

که 𝑖𝑃 احتمال یافتن یک مقدار در سری زمانی در نقطه  iام است𝑃𝑖𝑗 (𝜏) .

احتمال مشترک است که ی ک مشاهده در فاصله  iام و مشاهده بعدی
در𝜏 زمان بعد ،در نقطه  jام میباشد .کمترین مقدار تابع  Mبر حسب 
 ،در  بهینه اتفاق میافتد .اولین مینیمم محلی تابع اطالعات متقابل به
عنوان مقدار بهینه تأخیر انتخاب میشود.
برای حفظ خصوصیات توپولوژیک سیستم در فضای فاز ،عالوه ب ر
انتخاب تأخیر زمانی بهینه ،تعیین مقدار مناسب بُعد جاسازی  mضروری
است .اگر ابعاد بازسازی فضا کوچک در نظر گرفته شود ،هنگام جاسازی
تراژکتوری در فضای فاز نقاطی که با یکدیگر فاصله زیادی دارند ممکن
است به اشتباه در این فضا در همسایگی یکدیگر قرار گیرند .هر چقدر
ابعاد فضای بازسازی باالتر باشد ،از تعداد نقاطی که به اشتباه در
همسایگی یکدیگر قرار گرفتهاند ،کاسته میشود .میتوان این افزایش
بُعد را تا زمانیکه تغییری در تعداد همسایگیها ایجاد نگردد ،ادامه داد.
در این حالت ابعاد هندسی واقعی و درست جاذب سیستم تعیین می
شود .برای تعیین مقدار بُعد بهینه  mبرای جاسازی ،روشهای مختلفی
ارائه شده است .کنل برای تعیین کمترین بُعد جاسازی  ،mروشی به نام
نزدیکترین همسایه اشتباه را پیشنهاد کرد [ .]31در این روش ،فاصله
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بین دو نقطه در فضای فاز بهازای افزایش متوالی در بُعد جاسازی بررسی
میشود .مربع فاصله اقلیدسی بین )  X (tو  rامین همسایه نزدیک آن
) ، X(trبهصورت رابطه ( )3محاسبه میشود:



2

()3

 X t r  k

 X
D 1

t  k

RD2 (t , r )   X (t )  X (tr )  
2

k 0

با افزایش بُعد جاسازی ،فاصله بین  X t و  X t r افزایش می
یابد .این فاصله به صورت رابطه ( )4محاسبه میشود:



2

()4



 X t  D  X t r  D

) RD2 (t , r



) RD2 1 (t , r

فضا همسایه یکدیگر فرض شده و در عمل صفحه نمودار بازگشتی شامل
نقاط بسیار زیادی خواهد بود (یعنی برای تعداد زیادی از iو jها ،مقدار
 R  1میشود) که منجر به آرتیفکت میگردد .الگوهایی که در نمودار
بازگشتی مشاهده میشوند ،به دو دسته الگوهای مقیاس بزرگ و کوچک
تقسیم میشوند که الگوهای با مقیاس بزرگ را نوعشناسی و الگوهای با
مقیاس کوچک را بافت مینامیم .در جدول  1خالصهای از الگوشناسی
نمودارهای بازگشتی ارائه شده است [.]32 ،11
i, j

جدول  :1تفسیر الگوشناسی ساختارهای معمول در نمودار
بازگشتی

اگر افزایش فاصله از )  R D (tبه )  RD 1(tشرط زیر را ارضاء کند،

) 𝑟𝑡( ،Xبه عنوان نزدیکترین همسایه اشتباه  X t در نظر گرفته
 RD2 1 (t , r )  RD2 (t , r )  2

  Rtol
) RD2 (t , r



()5

مشابه

 Rtolیک مقدار آستانه است .بنابراین اگر فاصله اقلیدسی دو نقطه
در فضایی با بُعد  Dبهطور قابل توجهی با فاصله آنها در فضایی با بُعد

 -2-2نمودارهای بازگشتی

که  Nطول قطعه داده و )  (تابع پله،



نرم اقلیدسی  ،شعاع

همسایگی و  xسری زمانی مورد مطالعه میباشد .رابطه ( )6بهاین

رانشی



نشانه تناوب در سیستم بوده و
دارای خطوط قطری طوالنی،
موازی با قطر اصلی است.

در سیستمهایی که پارامترهای
آن بهکندی تغییر میکند،
ایجاد میشود .در این سیستمها
گوشههای چپ -باال و راست-
پایین نمودار روشن است.

منقطع

()6



 
Ri, j ( )     xi  x j , i, j  1,2,..., N

در سیستمهای ایستا و
سیستمهایی که زمان استراحت
در آن نسبت به زمان قرار
گرفتن حاالت در کنار هم کوتاه
است.

تغییرات ناگهانی در سیستم
باعث ایجاد نواحی سفید در
نمودار بازگشتی میشود .اما اگر
چگالی به طور ناگهانی تغییر
کند ،بیانگر یک تغییر ناگهانی
در پویایی سیستم است.

خطوط قطری

نمودار بازگشتی بهعنوان ابزاری گرافیکی که رفتار بازگشتی مسیرهای
حالت فضای فاز یک سیستم پویا را بازنمایی میکند ،شناخته میشود
که برای اولین بار توسط مایزل و لنک [ ]1در  1981برای نمایش الگوها
در توالی نوکلئوتیدهای ژنتیکی پیشنهاد شد .این نمودارها روشی برای
نمایش اطالعات در فضای دو بعدی است که در واقع روشی پیچیده ولی
غنی از اطالعات برای بازنمایی دو بعدی مسیرهای حرکت بازسازی شده
است .ایده اصلی آن مبتنی بر این ویژگی اساسی سیستمهای دینامیکی
است که بازگشت حالت سیستم به مناطق یکسانی از فضای فاز ،یعنی
مناطقی که قبالً تراژکتوری در آنها بوده است ،انجام میگیرد .این روش،
زمانی معنادار خواهد بود که تراژکتوری سیستم ،همسایگی تقریبًا
مشابهی را در فضای فاز مالقات کند .تکرار حاالت سیستم به معنای
نزدیک شدن حاالت به یکدیگر ،بعد از گذشت زمان میباشد .تکرار مسیر
حرکت در فضای فاز با استفاده از رابطه ( )6محاسبه میشود،

دورهای /شبهدورهای

گرفته میشوند و بُعد یک واحد افزایش مییابد.

تفسیر

الگو

خطوط افقی یا عمودی

 D+1اختالف داشته باشد ،این دو نقطه همسایه اشتباه در بُعد  Dدر نظر

(نوعشناسی)Typology/

(بافت)Texture /

منقطع

میشود:
1

الگو

الگوشناسی مقیاس بزرگ

الگوشناسی مقیاس کوچک
تفسیر
نشان دهنده کم بودن حاالت
سیستم یا عدم باقی ماندن
آنها در طول زمان و یا عدم
ثبات و نوسان حاالت است.
بیانگر مدت زمانی است که
حاالت سیستم تغییر نکرده
است و یا تغییرات بسیار
اندک داشته است.

نشاندهنده تناوب در
سیستم میباشد ،یعنی دو
قطعه از تراژکتوری برای
مدتی برابر با طول خط
قطری ،در همسایگی هم می
باشند.

 -3-2آنالیز کمّی بازگشتی
این تحلیل ،روشی برای پردازش سیستمهای غیرخطی است که قابلیت
کمّی سازی تعداد و بازههای تکرار یک سیستم پویا را دارد .در این بخش
شاخصهای  RQAرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

معناست که اگر فاصله بین  xiو  x jکمتر از  باشد ،آنگاه  R  1و

 -1-3-2محاسبه شاخصها

در نمایش باینری یک نقطه سیاه در مختصات ) (i,jدر نمودار بازگشتی
قرار میگیرد .در غیر اینصورت  R  0خواهد بود و یک نقطه سفید

شاخصهای تعریفشده بر اساس چگالی نقاط بازگشتی و ساختارهای
خطوط قطری و عمودی میباشدکه در ادامه معرفی شدهاند [.]3
 شاخص نرخ بازگشت :)RR( 6درصد نقاط بازگشتی را در نمودار

i, j

i, j

در مختصات ) (i,jدر نمودار بازگشتی قرار میگیرد .انتخاب شعاع  باید
با احتیاط صورت گیرد .انتخاب مقدار کم آن باعث میشود که ساختار
بازگشتی از دست داده شده و امکان بررسی آن فراهم نگردد .از طرف
دیگر ،در صورت انتخاب مقداری بزرگ برای  ، هر دو نقطه موجود در

Serial no. 94

مشخص مینماید و مرتبط با مجموع همبستگی است .برای این
کار میتوان بهسادگی نقاط سیاه نمودار بازگشتی را شمرد .مقادیر
بزرگ  RRبیانگر حضور نقاط بازگشتی روی نمودار است که می
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تواند پیشبینیپذیری پویایی سری زمانی را نشان دهد .مقادیر کم
این شاخص مبین تعداد نقاط کم بازگشتی است که به نوارهای
سفید روی نمودار بازگشتی منجر میگردد .وجود این نوارها نشان
دهنده تغییر سیستم از حالت پیشبینی پذیر به حالت غیر ایستان
میباشد.
()7

Ri , j



N
i , j 1



1
N2

RR 

خطوط قطری به کل نقاط بازگشتی را مشخص میکند .خطوط
قطری متشکل از دو یا چند نقطه است که به طور قطری بدون
وجود فاصله بینشان همسایه باشند .این معیار بهعنوان اندازه
قطعیت یا پیشبینیپذیری یک سیستم تعریف میشود.
()8


DET 


N

l 1

با در نظر گرفتن  ، l min  1شاخص قطعیت برابر با ی ک خواهد شد
و اگر  l minبزرگ انتخاب شود قابلیت اعتماد این شاخص کاهش مییابد.
شاخص  :Lمتوسط طول خطوط قطری 8را مشخص میکند که در
واقع میزانی از مقدار و طول ساختارهای قطری موجود در نمودار
بازگشتی است .این معیار را میتوان به عنوان متوسط زمان
پیشبینی تفسیر نمود.

m in

) P(l
m in



l l
N
l l
N

) lP(l

()9

L

معکوس این معیار بهعنوان شاخص واگرایی در نظر گرفته میشود.


Lmax  max{li , i  1,..., N l }

10

شاخص آنتروپی ( :)ENTاحتمال یافتن خطوط قطری با طول

l

را مشخص میکند .این معیار پیچیدگی منحنی بازگشتی نسبت به
خطوط قطری را بیان میکند .اگر سیستمی پیچیدگی کمی داشته
باشد ،این شاخص مقدار کوچکی خواهد داشت.
()11


)) P(l ) ln(P(l

N



ENTR  

l lmin

شاخص المیناریتی :)LAM( 11درصد نقاط بازگشتی که خطوط
عمودی را ایجاد مینمایند ،مشخص میکند.
)vP(v

()12

 شاخص بیشینهی طول خطوط عمودی  :)V max ( 13طول بزرگترین
خط عمودی را در نمودار بازگشتی نشان میدهد.
()14
Vmax  max{vi , i  1,..., N v }
در روابط محاسبهی شاخصهای قطعیت L ،و آنتروپی معموالً مقدار
 lmin  2در نظرگرفته میشود.




 -4-2نمای لیاپانوف
نمای لیاپانوف برای مشخص کردن پایداری سیستمهای خطی یا
غیرخطی بهکار میرود .در این روش متوسط سرعتی که مسیرهای
انتقالی دو نقطهای که در ابتدا نزدیک به هم بودهاند و بهطور نمایی از
یکدیگر منحرف میشوند ،محاسبه میشود .یک روش تخمین همه
نماهای لیاپانوف ،بر پایه تخمین ماتریسهای ژاکوبی محلی است .نظریه
آشوب بیان میکند که در یک سیستم آشوبی ممکن است مقادیر مثبت
و منفی نماهای لیاپانوف توامًا وجود داشته باشند .این نماها مستقل از
شرایط اولیه و جزء خواص تغییرناپذیر بستر جذب میباشند.
اگر فرض کنیم رفتار یک سیستم را بتوان بهطور دقیق با معادله
دیفرانسیل ))  x(t )  X ( x(tمدل کرد ،یا در حالت گسسته بهصورت
))  x(t  1)  f ( x(tنوشت؛ آنگاه با داشتن اطالعات مربوط به متغیر
زمانی گسسته و شرایط اولیه ،امکان پیشبینی وجود خواهد داشت .اما
در واقع شرایط اولیه با خطای غیر دقیق ) x(0مشخص میشود .در
لحظه  tخطای حاصل از خطای شرایط اولیه دارای رفتاری بهصورت تابع

) e t x(0است که  بهعنوان نمای لیاپانوف نامیده میشود .نمای
لیاپانوف منفی نشاندهنده همگرایی و پایداری و نمای لیاپانوف مثبت
بهمعنی واگرایی و ناپایداری است .همچنین اگر    0باشد ،هر نقطه
ی اولیهی انتخابی حول یک چرخه حدی پایدارنوسان میکند .شاخص
 Lmaxدر نمودار بازگشتی بهطور معکوس مبین مثبتترین نمای
لیاپانوف میباشد [.]2

N

v  vm in

)vP(v

N
v 1

LAM 

در رابطه فوق ،محاسبه  LAMبرای خطوط عمودی ( )vانجام
میگیرد که از  vminبیشتر باشند تا اثر حرکت مماسی کاهش یابد.
اغلب  vmin  2انتخاب میشود LAM .بیانگر وقوع وضعیتهای
المینار در سیستم ،بدون توجه به توصیف طول فازهای المینار
است .در صورتیکه نمودار بازگشتی شامل نقاط بازگشتی منفرد
بیشتری نسبت به ساختارهای عمودی باشد LAM ،کاهش خواهد یافت.
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) P (v

o

شاخص  :Lmaxطول بزرگترین خط قطری 9را مشخص میکند.

()10

m in

N

l lmin

) lP(l



)vP(v

()13

vv
TT 
N
vv
N

m in

شاخص قطعیت :)DET( 7درصد نقاط بازگشتی تشکیل دهنده

) lP(l



شاخص زمان بهدام افتادن  :)TT( 12متوسط طول نقاط عمودی را
تعیین میکند .این شاخص میانگین مدت زمانی که سیستم د ر
یک وضعیت پایدار میماند یا مدتی که در یک تله ،گیر خواهد افتاد
را نشان میدهد .در رابطه زیر معموالً  vmin  2انتخاب میشود.

 -5-2بُعد فرکتال هیگوچی
یکی از شاخصهای مهم آنالیز بستر جذب ،محاسبه پیچیدگی است.
پیچیدگی معیاری از خواص هندسی یک بستر جذب است و توسط بُعد
آن که میتواند مقداری غیر صحیح باشد ،بیان میشود .دانش به دست
آمده از بُعد بستر جذب ،اطالعات ارزشمندی دربارهی سیگنال و
سیستمی که سیگنال از آن سرچشمه گرفته است در اختیار ما قرار می
دهد .در کاربردهای آنالیز سیگنالهای زیستی ،بُعد فرکتال در دو حوزه
زمان و فاز محاسبه میگردد و این موضوع موجب ایجاد دو مفهوم برای
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بُعد فرکتال میشود .اگر بُعد فرکتال در حوزه زمان محاسبه شود،
شاخصی از میزان پیچیدگی و میزان اطالعات (بینظمی) سیگنال است
و اگر در حوزه فاز محاسبه شود ،شاخصی از میزان واپاشیدگی فضای فاز
و یا بستر جذبکننده خواهد بود .عالوه بر این محاسبه بُعد فرکتال در
فضای فاز روشی سریع برای آشکارسازی حاالت گذرا است .سه روش
مرسوم برای محاسبه این بُعد ،روشهای هیگوچی ،کتز و پتروسین می
باشند .در [ ]33نشان داده شده است که روش هیگوچی [ ]34دقیقترین
تخمین از بُعد فرکتال را در اختیار ما قرار میدهد.
در این روش ،از روی سری ورودی )  x(1), x(2),..., x( Nسری
جدیدی بهصورت رابطه ( )15ساخته میشود که در آن  mنقطه اولیه ،و
  جزء صحیح عدد میباشد.
()15


 N m 
x mk   x(m), x(m  k ),..., x(m  
 ), m  1,2,..., k
 k 


طول  x mkاز رابطه ( )16به دست میآید که در آن  Nنشان دهنده
تعداد نمونهها است.

()16

1
N 1

k  N  m
 k k



x(m  ik )  x(m  (i  1)k ) 


برای هربازه زمانی  ،kطول منحنی،

Lm (k ) 

 N m 
 k 


i 1







)  ، L(kاز میانگینگیری روی k

مجموعهی )  Lm (kبه دست میآید .بُعد فرکتال هیگوچی شیب بهترین
خط تقریب زده شده با روش کمترین مربعات خطا ،برای )) ln( L(k
برحسب )  ln(kمیباشد .هرچه بُعد باالتر باشد سیگنال و بستر جذب
آن ،ساختار فضایی پیچیدهتری دارند.
 -6-2طبقهبندی
برای طبقهبندی حرکات مختلف با استفاده از ویژگیهایی که از نمودار
بازگشتی و آنالیز آن استخراج شده است ،از چهار روش -kنزدیکترین
همسایه ( ،)KNNطبقهبند ماشین بردار پشتیبان ( ،)SVMآنالیز افتراقی
خطی ( )LDAو درخت تصمیم استفاده خواهد شد .روش  KNNبرپایه
محاسبه فاصلهی بین دادگان عمل مینماید .برای مشخص شدن
برچسب دادهی آزمون ،ابتدا فاصله این نمونه با سایر دادهها سنجیده می
شود k .دادهای که کمترین فاصله را با نمونهی آزمون دارند به عنوان
نزدیکترین همسایگانش انتخاب میشوند .سپس با توجه به پرتکرارترین
برچسب همسایههای انتخاب شده ،برچسب دادهی آزمون نیز مشخص
میشود .مزیت این روش عدم نیاز به آموزش طبقهبند میباشد .در
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان هدف یافتن خط جداساز با بیشترین
حاشیه اطمینان میباشد .در مرحله آزمون ،فاصله دادگان آزمون تا این
خط سنجیده شده و بر اساس آن برچسب نمونه داده مشخص میگردد.
آنالیز افتراقی خطی ،روشی آماری برای طبقهبندی محسوب میشود .در
این روش سعی بر آموزش طبقهبندی است که بتواند بیشترین میزان
تمایز بین نمونههای درون کالسی و بین کالسی را ایجاد نماید .بهاین
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منظور ،معادله خط جداساز براساس بهترین ترکیب جداساز از ویژگی
های دادگان به دست میآید .در مرحله آزمون ،فاصله نمونهها تا این خط
مشخصکننده برچسب آنها خواهد بود .درخت تصمیم با قراردادن ویژگی
های مختلف در شاخههای درخت ،به جداسازی دادهها میپردازد .بر
اساس نودهای تصمیم که با استفاده از شاخص جینی انتخاب شدهاند،
دادهها درگروههای مجزا دستهبندی میگردند.
هدف استفاده از این طبقهبندها ،جداسازی دادههای ثبت شده در
حین حرکت دسترسانی با سه سرعت مختلف در اجرای آنها م یباشد.
رضایتبخش بودن نتایج طبقهبندی ،بیانگر موفقیت نوآوری این مقاله در
استفاده از روشهای تحلیل غیرخطی برای توصیف ماهیت غیرخطی
سیگنال  EMGدر سرعتهای مختلف اجرای حرکت دسترسانی می
باشد.

 -3روش تحقیق و دادگان
فلوچارت انجام مراحل تحقیق برای استخراج ویژگیهای غیرخطی و
آنالیز کمّی بازگشتی برای طبقهبندی حرکات دست در شکل  1نمایش
داده شده است .در ادامه نحوه اجرا و انجام مراحل مختلف شرح داده می
شود.
 -1-3نحوهی ثبت سیگنال و پروتکل اجرایی
در این تحقیق برای ثبت سیگنال از دستگاه  FlexComp Infinitiکه
سی ستم ده کاناله ثبت قابل حمل و ساخت شرکت Thought
 Technologyمونترال کانادا میباشد ،استفاده شده است .این سیستم از
طریق یک فیبر نوری به سخت افزار جانبی بهنام  TT-USBمتصل
میگردد .اتصال  TT-USBبه کامپیوتر نیز از طریق درگاه  USBانجام
میپذیرد .به این ترتیب نویزپذیری سیستم از محیط با چنین طراحی به
حداقل ممکن تقلیل مییابد .نرم افزار مورد استفاده در این دستگاه
( BioGraph Infinitiنسخه  )6,0,2میباشد .سیستم فلکس کامپ قادر
به ثبت  EMGخام با نرخ نمونهبرداری  2048نمونه بر ثانیه است.
تمهیدات در نظر گرفته شده برای ثبت سیگنال الکترومایوگرام
سطحی( )sEMGبه شرح زیر میباشد:
 به منظور آماده سازی پوست و برای کاهش امپدانس پوست-
الکترود ،محل قرارگیری الکترودها تراشیده و با الکل  70%شستشو
داده شده است .همچنین از الکترودهای دایروی ژلدار Ag/AgCl
و از سنسورهای  MyoScanفلکس کامپ با امپدانس بیش از 1012
اهم ،نسبت حذف مود مشترک بیش از  130دسی بل و گین 500
استفاده شده است.
 سیگنال  sEMGتحت تأثیر معیارهای فیزیولوژیکی و آناتومیکی
مختلفی مانند  ECGقرار میگیرد .برای جلوگیری از اثر متقابل
سیگنال  ECGمحل قرار گرفتن الکترودها بر روی دست راست
آزمودنیها تعیین گردیده است .یک روش معمول برای آزمودن اثر
متقابل ماهیچهای ،انجام آزمون مقاومت دستی قبل از انجام ثبت
میباشد.
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همچنین برای حداقل نمودن اثر نویزهای محیطی ثبت سیگنال د ر
محلی که خطوط برق شهر از آن فاصله داشته ،انجام گرفته و از
باتری لپ تاپ بهعنوان منبع تغذیه استفاده شده است تا نوسانات
برق شهر ،تأثیری بر روی فرآیند ثبت سیگنال نداشته باشد.



با نظر استاد مشاور متخصص نوروماسکوالر و بر اساس استاندارد
 ،]35[ SENIAMمحل قرارگیری الکترودها تعیین گردیده و از
تست حداکثر انقباض پیش از ثبت برای بررسی اشباع تقویت
کنندهها و میزان قدرت انقباض عضله استفاده شده است .حداقل
فاصله بین الکترودها  20میلیمتر و محل قرارگیری الکترود در مرکز
توده عضله انتخاب شده است.



پروتکل مناسب در حرکت دسترسانی تعریف شده و آزمودنیها
پیش از ثبت با این پروتکل آشنا شدهاند.

 -2-3انتخاب آزمودنیها و شرایط آزمایش
ده داوطلب مرد سالم در بازه سنی  25تا  40سال با وزن  65تا 85
کیلوگرم و قد  167تا  185سانتی متر در انجام آزمایشها شرکت
داشتهاند که سابقه هیچ گونه بیماری اسکلتی و عضالنی نداشته و دست
مورد بررسی در تمام آزمودنیها دست راست میباشد .هر آزمودنی بر
روی صندلی با قابلیت تنظیم ارتفاع بهصورتی مینشیند که دست
راستش به موازات زمین قرار گیرد (شکل  .)2در حین آزمایش ،دست

شکل  :1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی برای طبقهبندی حرکات دست

آزمودنی آزادانه روی سطح افق حرکت میکند .سه نوع حرکت برونگرا

در حرکت دسترسانی

شامل دور کردن شانه و باز کردن آرنج و مچ با سرعتهای متفاوت ،سریع
با مدت زمان (حدود  0/5ثانیه) ،متوسط (حدود  5ثانیه) و کند (حدود

 -3-3پیشپردازشهای الزم

 10ثانی ه) انجام شده است .پس از هر حرکت و قبل از شروع حرکت

ابتدا سیگنالهای ثبت شده با استفاده از فیلتر باترورث مرتبه ( 4تأخیر
با فاز صفر و میانگذر  500-10هرتز) فیلتر میشوند .سپس پوش
سیگنال محاسبه شده تا بازنمایی مناسبی از فعالیت عضله به دست آید.
باتوجه به توانایی  RMSبرای تحلیل و بازنمایی متوسط توان سیگنال
 ،]37[ EMGاز آن برای یکسوسازی و تبدیل سیگنال به پوش دامنه
استفاده میشود .از آنجایی که  RMSمیتواند فعالیت فیزیولوژیکی
واحدهای حرکتی عضله در طول انقباض را نشان دهد ،میتوان از آن
برای اندازهگیری سطوح استراحت و فعالیت زمانی عضالت بهره برد.
 RMSسیگنال  ،EMGنشان دهنده فرکانس آتش ،مدت زمان و شتاب
این سیگنال میباشد.
همچنین میتوان از آن برای تأیید کیفیت سیگنال و تشخیص
آرتیفکتها استفاده نمود .مقدار  RMSدر  jامین فریم سیگنال با طول
 Nنمونه با استفاده از رابطه ( )17محاسبه میشود.

بعدی ،به منظور جلوگیری از خستگی عضالنی ،آزمودنی به مدت  5ثانیه
استراحت مینماید .همچنین ،یکی از عوامل بسیار مهم در نتایج آزمایش
شرایط مکانی و زمانی آن میباشد .در این تحقیق از نظر زمانی سعی شد
ثبت سیگنالها ،زمانی صورت گیرد که خستگی حاصل از فعالیتهای
روزانه کمترین تأثیر را داشته باشد .برای این منظور تمام ثبتها در صبح
انجام گردیده و از آزمودنیها خواسته شده است که روز قبل فعالیت
بدنی سنگینی نداشته باشند .در مکان ثبت ،دستگاههای ایجاد کننده
نویز الکتریکی حداقل بودهاند و همچنین این مکان در هنگام ثبت خلوت
بوده تا آزمودنیها بتوانند به راحتی فرآیند ثبت را انجام دهند .ثبت
سیگنال از شش عضلهی فوق خاری ،14سر وسط دلتوئید ،15سر وسط
سه سربازویی ،16دو سربازویی ،17بازکننده مچ دستی بلند در طرف
رادیال 18و بازکننده مشترک انگشتان

19

انجام شده است ،که در متن و

اشکال هرجا الزم باشد به ترتیب با عالئم اختصاری ،Bic ،Tri ،Del ،Sup
 Excو  Exdمشخص شدهاند .این عضالت با توجه به حداکثر نیروی

()17

N



x2
i 1 i

1
N

RMS j 

که در آن  xiنمونه  iام از فریم  jام و  Nتعداد نمونههای فریم (طول

انقباضی ،طول فیبر بهینه و معیارهای دیگر ،در حرکت دسترسانی مؤثر

پنجره) میباشد .مقدار نهایی آن برابر است با RMS   j 1 RMS j

بوده [ ]36که با مشاوره متخصص نروماسکوالر انتخاب شدهاند.

که  Lتعداد فریمهای سیگنال میباشد.

Serial no. 94

L

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

و .ر .سبزواری و همکاران  /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1638-1627 ،)1399

1634

برای تعیین طول بهینه پنجره ،مقدار اطالعات برای هر پنجره با
طول  Nبا استفاده از آنتروپی شانون محاسبه شده است .ابتدا هیستوگرام
سیگنال  RMSبا افراز آن به چند دسته محاسبه میشود ( .) hRMS
سپس احتمال هر دسته )  p(hRMSمحاسبه شده و آنتروپی آن با استفاده
از رابطه ( )18به دست میآید.
()18

) i p(hRMSi ) log p(hRMSi

H (hRMS)  

که ))  H ( p(hRMSمقدار اطالعات موجود در پنجره مورد نظر را نشان
میدهد.
در فرآیند قطعهبندی بهینه در محاسبه  ،RMSسیگنال به بازههایی
تقسیم میشود .اندازه طول پنجره از  5میلی ثانیه تا  500میلی ثانیه با
گام  5میلیثانیه مورد بررسی قرار گرفته است .برای هر عضلهی هریک
از آزمودنیها ،مقدار اطالعات استخراج شده برای هر طول پنجره با
استفاده از آنتروپی شانون محاسبه شده است .برای تعیین طول بهینه
پنجره ،برای همه آزمودنیها مقادیر به دست آمدهی اطالعات،
هنجارسازی میشود .بنابراین ،طول بهینهی پنجره برابر با 300
میلیثانیه انتخاب شده است.

 -4نتایج
 -1-4تعیین بُعد جاسازی و تأخیر مناسب
در انجام آزمایشها ،اولین مینیمم محلی تابع اطالعات متقابل به عنوان
مقدار بهینهی تأخیر انتخاب میشود .در شکل  3نمایش تابع اطالعات
متقابل برای عضالت آزمودنی اول نمایش داده شده است .برای هر عضله،
این مقدار روی شکل مشخص شده است .هنگامی که تأخیر زمانی برای
چند بُعد ،اعداد متفاوتی باشد ،میتوان از میانگین آنها برای مطالعه رفتار
سیستم استفاده نمود [ .]38بنابراین در نهایت و با توجه به مقادیر به
دست آمده میزان تأخیر برابر با  8در نظر گرفته میشود .همچنین با
استفاده از روش نزدیکترین همسایه اشتباه ،بُعد جاسازی را نیز برابر با
 3در نظر میگیریم.
 -2-4بازسازی فضای فاز و ویژگیهای استخراج شده از RQA

ابتدا نمودارهای بازگشتی برای عضالت آزمودنیها ایجاد میشود .به
عنوان نمونه این نمودارها برای شش عضله آزمودنی اول در سه حرکت
سریع ،متوسط و کند در شکل  4نشان داده شده است .سپس
شاخصهای توصیف شدهی  RQAبرای پوش  RMSهر عضله از هر
آزمودنی در حرکات سریع ،متوسط و کند پروتکل ثبت ،با استفاده از
جعبه ابزار  ]39[ RQAاستخراج شده است .در اغلب این موارد با افزایش
سرعت حرکت ،مقدار شاخص قطعیت افزایش یافته است که نشانگر
کاهش پیچیدگی یا افزایش نظم در سیستم میباشد .به عبارت دیگر
درصد قطعیت سیستم با افزایش سرعت حرکت ،افزایش مییابد .بنابراین
افزایش دقت در اجرای پروتکل حرکت دسترسانی ،باعث افزایش
پیچیدگی در انجام حرکت میگردد.
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شکل  :2بازنمایی شماتیکی از پروتکل حرکت و مکان الکترودها در حین
ثبت آزمایش .برای وضوح بیشتر فقط مکان الکترودهای مثبت فعال
نمایش داده شدهاند .نمای باالیی آزمودنی در حال انجام آزمایش حرکت
دسترسانی در صفحه افق نشان داده شده است .نقطه  Aشروع حرکت
و نقطه  Bپایان حرکت میباشد .در طول ثبت ،آزمودنی مچ و آرنج خود
را همزمان باز میکند تا بتواند مسیری که با خط چین مشخص شده
است را طی نماید .سه حرکت سریع ،متوسط و کند انجام میشود .مدت
زمان انجام حرکت سریع حدود  0/5ثانیه ،متوسط 5 ،ثانیه و کند 10
ثانیه میباشد .بین هر دو حرکت ،آزمودنی  5ثانیه قبل از شروع حرکت
بعدی استراحت مینماید .هر آزمودنی حرکتش را ده بار تکرار میکند.

 -3-4تحلیل آماری الگوهای غیرخطی استخراج شده
هنگامیکه در یک موضوع چندین متغیر وابسته استخراج شده است،
برای بررسی تأثیر این متغیرها در تمایز بین گروهها ،آنالیز واریانس
چندمتغیره

)(MANOVA

20

استفاده میشود .برای تعیین نقش هر

متغیر در ایجاد تابع جداساز مبتنی برالگوهای استخراج شده ،میتوان از
ضرایب استاندارد حاصل از تولید توابع جداساز استفاده نمود .در آنالیز
واریانس چند متغیره ،تحلیل بر اساس ایجاد یک یا چند متغیر ترکیبی
وزندار خطی از متغیرهای وابسته بنا نهاده شده است .این متغیرهای
ترکیبی باید قابلیت ایجاد حداکثر تمایز را داشته باشند .اساس انواع
تحلیل واریانس ،مقایسه تغییرات متغیر وابسته در بین گروهها و درون
هر گروه میباشد.
ماتریس  Wمقادیر مجموع مربع متغیر وابسته را به صورت درون گروهی
و ماتریس  Bمقادیر مجموع مربع متغیر را به صورت بین گروهی مشخص
میسازد .برای تولید متغیر ترکیبی ،مشابه الگوریتم آنالیز مؤلفههای
اساسی ( )PCAاز مقادیر ویژه و بردارهای ویژه حاصل از ماتریس W-1B
استفاده شده است .مقادیر بردارهای ویژه نشان دهنده ضرایبی است که
از آن میتوان برای ایجاد توابع جداساز استفاده نمود .هر تابع به دنبال
حداکثر کردن تمایز بین گروهی متغیرهای وابسته نسبت به درون گروه
میباشد .در ادامه بهازای شاخصهای غیر خطی مختلفی که در این
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تحقیق استخراج شده است به تعیین نقش آنها در ایجاد یک متغیر
ترکیبی وزندار برای جداسازی حرکات مختلف از یکدیگر ،میپردازیم.
بهاین منظور شاخصهای به دست آمده از نمای لیاپانوف ،بُعد فرکتال

هیگوچی و شاخصهای استخراج شده از نمودارهای بازگشتی برای
ساخت الگوهای ترکیبی افتراقی مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل  :3تابع اطالعات متقابل برای شش عضله ثبت شده بهمنظور انتخاب تأخیر زمانی مناسب برای بازسازی فضای فاز

شکل  :4نمودارهای بازگشتی شش عضله ثبت شده  Exc ،Bic ،Tri ،Del ،Supو Exd

برای هر عضله ،بردار ویژه متناظر با بزرگترین مقدار ویژه و درصد
تغییرات دادهها در قالب مقدار ویژه نرمالشده در جدول  2نمایش داده
شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،در اولین بردار ویژه برای اغلب عضالت
بیشترین وزن به ترتیب متعلق به شاخصهای  DET ،RR ،LAMو بُعد
فرکتال هیگوچی است و با توجه به مقادیر ویژه نرمال شده ،استفاده از
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برای آزمودنی اول در سه حرکت سریع ،متوسط و کند

اولین بردار ویژه برای حفظ واریانس حداقل  ،90%در اغلب موارد کافی
است.
با توجه به نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس چند متغیره،
شاخصهای  DET ،RR ،LAMو بُعد فرکتال هیگوچی به عنوان ویژگی
های انتخاب شده در اختیار طبقهبندها قرار میگیرند .برای ارزیابی
قابلیت تعمیمپذیری ،از روش اعتبارسنجی متقابل  20الیهای استفاده
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شده است .در این روش با افراز دادگان به  20زیرمجموعه ،هربار یکی از
زیرمجموعهها برای اعتبارسنجی و آزمون و مابقی برای آموزش طبقهبند
بهکار میرود .در نهایت میانگین نتایج  20الیه ،به عنوان تخمین نهایی
ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرد .با استفاده از چهار الگوریتم
طبقهبندی  LDA ،SVM ،KNNو درخت تصمیم ،سه حرکت سریع،
متوسط و کند توصیف شده در پروتکل ثبت از یکدیگر تفکیک میشوند .
برای ارزیابی نتایج طبقهبندی از معیارهای صحت (،)Accuracy
حساسیت ( )Sensitivityو تشخیص ( )Specificityاستفاده شده است
که طبق روابط ( )20( ،)19و ( )21محاسبه میشوند.
TP  TN
TP  TN  FP  FN
TP
Sensitivity 
TP  FN
TN
Specificity 
TN  FP
Accuracy

()19

()20
()21

که در آنها FN ،نشاندهنده تعداد نمونههای منفی کاذب،
منفی واقعی TP ،مثبت واقعی و  FPمثبت کاذب میباشد.

TN

نتایج حاصل از طبقهبندهای مذکور در جدول  3نشان داده شده
است .همانگونه که مالحظه میشود،

طبقهبندهای خطی  SVMو LDA

موفق به جداسازی کامل سه حرکت با سرعتهای متفاوت شدهاند .این
نتایج حاکی از انتخاب خوب ویژگیها و توانمندی ویژگیهای غیرخطی
در توصیف ماهیت سیگنال  EMGدارد.
جدول  :2آنالیز واریانس چند متغیره برای سه حرکت
عضله

Exd

Exc

Bic

Tri

Del

Sup

-0/011

0/385

0/507

1/000

-0/197

1/000

RR

-0/556

-0/447

-1/000

-0/095

-0/666

0/201

DET

-0/026

-0/013

0/142

-0/013

-0/034

-0/059

L

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

LMAX

0/027

0/002

0/353

0/029

0/080

0/013

ENT

1/000

1/000

0/380

0/066

1/000

-0/559

LAM

0/016

0/011

-0/129

-0/003

0/017

0/043

TT

شاخص

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

VMAX

0/010

-0/007

-0/040

0/004

-0/001

0/001

Lyapunov
Exponent

0/047

-0/201

-0/082

-0/027

0/222

0/670

Higuchi

0/901

0/980

0/969

0/967

0/985

0/851

Normalized
eigenvalue

جدول  :3نتایج حاصل از اعمال چهار الگوریتم طبقهبندی
Decision
Tree

LDA

SVM

KNN

الگوریتم
معیار

90

100

100

96/67

صحت

95/16

100

100

96/97

حساسیت

89/93

100

100

98/41

تشخیص
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 -5بحث و نتیجهگیری
حرکت مهارتی دسترسانی یکی از عملکردهای مؤثر در زندگی انسان
در همهی سنین بهشمارمیرود .در این مقاله سعی شده است تا با
استفاده از ویژگیهای استخراج شده از آنالیز کمّی بازگشتی و کمّی
کنندههای غیرخطی بُعد فرکتال هیگوچی و نمای لیاپانوف ،انجام حرکت
دسترسانی در سه سرعت مختلف طبقهبندی گردد .نمودارهای
بازگشتی الگوهای تکراری پنهان در سری زمانی حاصل از سیگنال
الکترومایوگرام ثبت شده در طی انجام پروتکل حرکت را آشکار نموده و
نمایشی گرافیکی از زمانهایی که فرآیند حاکم بر سیگنال به حالت
خاصی میرسد را بازنمایی میکند .این روش ابزار مناسبی برای آنالیز
سریهای زمانی غیرایستان و غیر خطی است .مزیت دیگر نمودارهای
بازگشتی و شاخصهای کمی آن عدم نیاز به پیشفرضی در مورد اندازه
مجموعه داده یا توزیع آن میباشد .نقاط منفرد در نمودارهای بازگشتی
بیانگر رویدادهای نادر یا کوتاهی میباشد که در سری زمانی تصادفی
معموالً قابل مشاهده است .درحالیکه نواحی تیره و یا خطوط قطری
مبین رویدادهای پیوسته در سری زمانی است.
در این تحقیق نتایج حاصل از استخراج شاخصهای  RQAنشان می
دهد هرچقدر سرعت انجام حرکت بیشتر باشد ،خطوط قطری و الگوهای
منظمتری در نمودار بازگشتی حاصل از سری زمانی ثبت شده ،مشاهده
میشود و بنابراین قطعیت سیستم نیز بیشتر است .در مقابل هرچقدر
آزمودنیها سعی میکنند حرکت را با دقت بیشتر و آهستهتر انجام دهند،
پیچیدگی بیشتری در حرکت ایجاد میشود که نقاط منفرد فراوان در
نمودارهای بازگشتی نیز این موضوع را بهخوبی نشان میدهد .برای
ارزیابی کیفیت شاخصهای  RQAو دو ویژگی غیرخطی نمای لیاپانوف
و بُعد فرکتال هیگوچی ،از آنالیز واریانس چند متغیره استفاده شد .نتایج
این تحلیل نشان میدهد که سه شاخص نرخ بازگشت ،قطعیت و
المیناریتی از میان شاخصهای  RQAو بُعد فرکتال هیگوچی بیشترین
نقش را در تفکیک حرکات دسترسانی اجرا شده در سرعتهای متفاوت
دارند .متوسط میزان تغییرات سه شاخص نرخ بازگشت ،قطعیت و
المیناریتی برای همه آزمودنیها در شکل  5نمایش داده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود شاخص قطعیت ( )DETبا کاهش سرعت،
کاهش یافته است که مؤید افزایش پیچیدگی در اجرای حرکات با دقت
بیشتر توسط آزمودنیها میباشد .در برخی عضالت مانند عضالت مخالف
و موافق حرکت نظیر دوسر و سه سربازویی این تغییرات با وضوح بیشتری
دیده میشود .مقدار شاخص المیناریتی نیز در اغلب عضالت با کاهش
سرعت اجرای حرکت ،کاهش مییابد .به بیان دیگر با توجه به شکل 5
در انجام حرکت سریع ،زمانهای بیشتری وجود دارد که سیستم در
حالتی خاص ساکن شده و بنابراین خطوط عمودی بیشتری در نمودار
بازگشتی قابل مشاهده میباشد .هرچقدر سرعت اجرای حرکت کاهش
مییابد ،خطوط عمودی نیز کاهش یافته و بنابراین تغییرات سیستم
بیشتر میباشد .همچنین مقادیر کم شاخص نرخ بازگشت ( )RRنیز نشان
دهنده وجود نوارهای سفید در نمودار بازگشتی و تغییر سیستم از حالت
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 کاهش این شاخص از.پیشبینی پذیر به حالت غیر ایستان میباشد
حرکت سری ع به کند نشان میدهد که هرچه سرعت اجرای حرکت
 سیگنال به سمت حالت غیر ایستان رفته و تعامالت پایدار،کاهش مییابد
.و پیشبینیپذیری آن کاهش مییابد
 و بُعد فرکتالDET ،RR ، LAM نتایج استفاده از سه شاخص
هیگوچی در طبقهبندی نوع حرکت انجام شده توسط آزمودنیها نشان
میدهد میتوان از این شاخصها بهعنوان ویژگیهای افتراقی با صحت
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 قطعیت و، میانگین مقادیر شاخصهای نرخ بازگشت:5 شکل
المیناریتی برای شش عضله همه آزمودنیها
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