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حرکتی دربرگیرنده طیف وسککی ی از بیماریها هسککتند که موجا االت د در عملکرد ماهیچههای ارادی و یا اعیککا- مشککک ع عیککبی:چکیده
 برنامههایی که به این. بررسی سیگنادهای ماهیچهای توسط برنامههای کامپیوتری است، یکی از روشهای تشخیص الودکار این بیماریها.میشوند
 در این مقاله رو شی.منظور تو س ه مییابند شامل چندین مرحله پردازش ه ستند که ا ستخراج ویژگی و د ستهبندی از مراحل ا صلی آنها ا ست
فرکانسککی مبتنی بر- فرکانسککی و زمان،مبتنی بر تحلیل بافت طیف سککیگناد برای اسککتخراج ویژگی ارائه شککده اسککت که برال ف روشهای زمانی
 با اسکککتخراج تونمان روابط زمان و فرکانز از سکککیگنادهای ماهیچهای موجا تشککککیل یک بردار ویژگی با لابلیت تمایز با و اب اد پایین،موجک
 رگرسیون منطقی و ترکیا آنها در، تحلیل تمایزی،نزدیکترین همسایه-k ، ماشین بردار پشتیبان، جهت دستهبندی ویژگیها، همچنین.میگردد
 بهمنظور برآورد روش پی شنهادی در این تحقیق از پایگاه داده سیگنادهای.دو حالت کلی و با تفکیک باندهای فرکان سی مورد برر سی لرار گرفتهاند
 با اسککتفاده از ماشککین بردار%89/40  دلت دسککتهبندی،  با توجه به نتایج بهدسککتآمده از آزمایشها.ماهیچهای اندام تحتانی اسککتفاده شککده اسککت
. نسبت به بهترین روش لبلی دلیقتر است%3/40  در حالت تفکیک باندهای فرکانسی حاصل شده است که به میزانRBF پشتیبان با هسته
. ماتریز همرالداد، الگوی دودویی محلی، تحلیل بافت،  طیفنگار،فرکانز- تیویر زمان،فرکانز- توزیع زمان:واژههای کلیدی
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Abstract: Neuromuscular disease includes many disorders that damage functioning of muscles or nerves. For automatic diagnosis of
these abnormalities, surface EMG signals are processed using computer programs. Feature extraction and classification are two
fundamental steps in processing EMG signals by the programs. This paper presents a novel approach based on textural analysis of
time-frequency image of EMG signals. In contrast to previous time alone, frequency alone, and time-frequency wavelet-based
approaches, exploiting relational time and frequency properties of spectral image of EMG signal, high discrimination is achieved in
the form of a compact feature vector by the proposed method. To assign each feature to it ҆s respective class, various classification
methods including: KNN, SVM, LDA, logic regression, and their combination are examined in two segmented and holistic modes in
the present study. At last, EMG dataset in lower limb is utilized to evaluate the proposed method. Using SVM with RBF kernel to
classify segmented features, the classification accuracy of 89.4% obtained by the proposed method. The obtained classification
accuracy has been improved by 3.40% over the best previous result.
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 -1مقدمه
برای ا ستخراج سیگنادهای ماهیچهای از الکترودهایی ا ستفاده می شود
که بهصورع سطحی روی پوست والع شده و یا بهصورع درون عضلهای،
دا الل ماهی چه لرار میگیر ند [ .]1به ع مل ث بت حا ع مختلف
سیگنادهای ماهیچهای تو سط د ستگاه ماهیچهنگار  ،ماهیچهنگاری و
3
به نتیجه این عمل ماهیچهنگاشت گفته میشود [.]2
بهمنظور سکککنجش میزان انقباض ماهیچهها و ثبت آنها توسکککط
ماهیچهنگار ،از واحدهای حرکتی اسککتفاده میشککود .هر واحد حرکتی
متشکککل از یک فیبر عیککبی و فیبرهای عضک نی متیککل به آن اسککت.
جهت منقبض شککدن فیبر عض ک ع ،االت ف پتانس کیلهایی از فیبرهای
عیکککبی این واحککدهککای حرکتی تولیککد میشکککود .مجموع االت ف
4
الکترود
پتانسککک یل های واحدهای حرکتی والع شکککده در ناح یه یک
بهعنوان االت ف پتانسککیل سککیگناد ماهیچهای در هر لحظه از زمان در
نظر گرفته شده و توسط ماهیچهنگار به صورع سیگناد یکتای متغیر با
زمان ثبت میگردد [.]3
یکی از کاربردهای پردازش سکککیگناد های ماهی چهای تشکککخیص
بیماریهای ع یبی-حرکتی ا ست [ .]4در والع این سیگنادها تو سط
بر نا مه های کامپیوتری مورد پردازش لرار گرف ته و از آن ها ج هت
ت شخیص الودکار بیماریهای ع یبی-حرکتی ا ستفاده می شود [ .]5به
دلیل ماهیت پیشرونده ،ت شخیص دلیق و سریع این بیماریها بهویژه
در کودکان در اولویت با یی لرار دارد [ .]6لذا در این مقاله بهمنظور
ارائه یک چهارچو کلی جهت تشککخیص بیماریهای عیککبی-حرکتی
روشی برای تشخیص بیماریهای حرکتی اندام تحتانی ارائه شده است
که هدف از آن بهبود کارایی روشهای موجود است.
سی ستمهای الودکاری که جهت ت شخیص بیماریهای ع یبی-حرکتی
طراحی میشکککوند ،میتوانند در دو دسکککته سکککیسکککتمهای مبتنی بر
االت فپتانس کیلهای واحدهای حرکتی و س کیسککتمهای مسککتقیم لرار
گیر ند [ .]7در سکککیسکککتم های نوع اود از الیکککوصککک یاع ریختی
االت فپتان سیلهای واحدهای حرکتی ا ستخراج شده برای د ستهبندی
سیگنادهای ماهیچهای در سه گروه سالم ،دچار ناراحتی ماهیچهای و
دچار بیماری ا سکلروز آمیوتروفیک جنبی ( ،)ALSا ستفاده می شود .در
روش مسککتقیم که در این تحقیق نیز مورد اسککتفاده لرار گرفته اسککت،
سیگنادهای ماهیچهای پنجرهبندی شده مورد پردازش لرار گرفته و از
آنها ویژگیهایی جهت دستهبندی استخراج میشود.
استخراج ویژگی یکمرحله مهم و تأثیرگذار در اینگونه سیستمها است
که بهمنظور کاهش ب د ،کاهش هزی نه محاسکککباع ،امکان ت میمدهی
بهتر و فهم بهتر از ال یو صیاع ا سا سی سیگناد صورع میپذیرد [.]8
روشهایی که تاکنون برای اسککتخراج الیککوصککیاع جهت دسککتهبندی
بیماریهای عیککبی-حرکتی اسککتفاده شککدهاند در سککه دسککته کلی
روش های حوزه ز مان ،روش های حوزه فر کانز و روش های ز مان-
فرکانز مبتنی بر تبدیل موجک دستهبندی میشوند [.]7 ،1
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تاکنون مطال اع مت ددی در زمی نه تشکککخیص بی ماری های عیکککبی-
حرکتی با تحلیل سیگنادهای ماهیچهای صورع پذیرفته است .به دلیل
اینکه هدف از این مقاله بهبود روشهای اسککتخراج الیککوصککیاع بوده
است روشهای پیشین از این جنبه مورد بررسی لرار گرفتهاند.
روش های حوزه زمان روش هایی هسکککتند که از اط عاع تغییر دامنه
2
1
ستفاده میکنند و مهمترین ال یو صیت آنها
در حوزه زمان ا
سیگناد
سادگی محا سباع و سرعت آنها ا ست .مهمترین روشهای ا ستخراج
الیککوصککیاع در حوزه زمان عبارتند از :میانگین مرب اع ریشککه  ،لدر
9
شکککیا  ،نرخ عبور از
مطلق مقدار میانگین  ،مقدار میانگین لدرمطلق
صککفر  ،تغییر ع مت شککیا و طود ش1کککل موج [ .]9در [ 2
 ،]10نرخ
عبور از صفر ،میانگین مرب اع ری شه ،طود شکل موج ،مقدار لدرمطلق
میانگین و ضکککرایا الودبازگشکککتی بهعنوان ویژگی های زمانی جهت
تشککخیص بیماریهای عیککبی-حرکتی مورد اسککتفاده لرار گرفتهاند.
همچنین ،اط عاع زمانیِ میانگین و انحراف از م یار در [ ]12 ،11برای
ت شخیص بیماری پارکین سون ا ستفاده شدهاند .بهع وه از ویژگی زمانیِ
ضرایا الودبازگشتی در [ ]13بههمین منظور بهرهبرداری شده است.
همانگونهکه مشککخص اسککت روشهای حوزه فرکانز از اط عاع
فرکان سی سیگناد بهعنوان ویژگی ا ستفاده میکنند .این روشها عمومًا
برای ت شخیص ال ستگی ع ض نی با ا ستفاده از سیگنادهای ماهیچهای
مورد اسکککتفاده لرار گرفتهاند [ .]1مهمترین روش های حوزه فرکانز
عبارتند از :چگالی طیف توان  ،فرکانز میانگین  ،فرکانز 4
میانه ،
لدرع م یانگین  ،فر کانز پ یک و گشککک تاور 7های طیفی [8 .]9از
ویژگیهای فرکانسککی چگالی طیف توان و طیف توان میانگین در [،14
 ]15جهت ت شخیص بیماری پارکین سون ا ستفاده شده ا ست .همچنین
در مطال های که در سککاد  2013صککورع پذیرفته اسککت از ترکیبی از
ویژگیهای زمان و فرکانز برای استخراج الیوصیاع جهت دستهبندی
سکککیگناد های ماهی چهای مربوط به افراد سکککالم و افراد دچار بیماری
5
پارکینسون استفاده شده است [.]16
عیبی-حرکتی
6
در روشهای حوزه زمان اط عاع فرکان سی در د سترس نی ستند و
در روشهای فرکان سی اط عاع حوزه زمان از د ست میروند ،لذا برای
مقابله با این مشک ع از روشهای حوزه زمان-فرکانز مبتنی بر تبدیل
7موجک استفاده شده است .ضرایا تبدیل موجک و همچنین متغیرهای
مربوط به این ضرایا مانند انرژی و آنتروپی موجک ویژگیهایی هستند
که در این حوزه جهت توصککیف سککیگناد مورد اسککتفاده لرار گرفتهاند
[ .]8بهعنوان نمونه از ضکککرایا مو جک در [ ]17 ،8برای تشکککخیص
بیماری پارکینسون استفاده شده است .همچنین این ویژگیها در [،18
 ]19برای تشکککخیص بی ماری  ALSمورد بهرهبرداری لرار گرف تها ند.
مطال اع انجام شککده در [ ]21 ،20نیز از این ضککرایا برای تشککخیص
بیماریهای عیبی-حرکتی مربوط به زانو استفاده مینمایند .استفاده از
تبدیل موجک باعث شکلگیری یک بردار ویژگی با اب اد با الواهد شد
که بهکارگیری یک مرحله فشرده سازی مانند تحلیل مؤلفه اساسی را
ضروری میسازد [.]1
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هدف از این م قا له ارا ئه یک روش مبتنی بر ویژگی های ز مان-
فرکانسکککی بوده اسکککت .در والع این تحقیق روشکککی برای اسکککتخراج
الیککوصککیاع رابطهای زمان-فرکانز از تیککاویر طیفنگار سککیگناد را
پیشککنهاد مینماید که موجا آشکککار شککدن روابط مابین فرکانزهای
مختلف در زمان های مختلف الواهد شکککد .همچنین بهمنظور کاهش
طود بردار ویژگی و حذف اط عاع غیر مهم از بردار ویژگی تشککککیل
شکککده یک مرحله انتخا ویژگی صکککورع می پذیرد .در نتی جه روش
پیشکککنهادشکککده در این مقاله یک بردار ویژگی در برگیرنده اط عاع
راب طهای و تون مان ز مان و فر کانز با اب اد پایین و لابل یت ت مایز با
تولید میشککود .بهمنظور بررسککی میزان تأثیر روش اسککتخراج ویژگی
ارائهشده در این مقاله پایگاه داده سیگنادهای ماهیچهای اندام تحتانی
مورد استفاده لرار گرفته است.
ادامه این مقاله به این صورع تنظیم شده است :اط عاع مربوط به
نحوه تولید ت یاویر طیفنگار و تو صیفگرهای بافت که برای ا ستخراج
الیککوصککیاع از این تیککاویر اسککتفاده شککدهاند در بخش دوم این مقاله
ت شریح شده ا ست .بخش سوم شامل دو ل سمت ا ست .در ل سمت اود
تو ضیحاع مربوط به پایگاه داده ا ستفاده شده در این مقاله و همچنین
سایر پایگاه دادههای موجود ،ارائهشده و در لسمت دوم روش پیشنهادی
توضکککیح داده شکککده اسکککت .بخش چهارم شکککامل آزمایشها و نتایج
بهد ستآمده از آنها برای تو صیفگرهای مختلف ا ست .همچنین ،این
بخش بحث و مقایسکککه با کارهای پیشکککین را در بر میگیرد .در نهایت
بخش پنجم شامل نتیجهگیری و پیشنهاداع برای کارهای آینده است.

..

این تیاویر در حوزههای موسیقی ،صوع ،سیگناد رادیویی ،زلزلهنگاری
و پردازش سیگناد صدای انسان [ ]23مورد استفاده لرار گرفتهاند.
همانگونه که ذکر شکککد ،جهت تولید طیفنگارها از تبدیل فوریه
زمان کوتاه اسککتفاده میشککود بهعبارتی جهت تحلیل ،ابتدا سککیگناد در
یک تابع پنجره ضر شده و پنجرهبندی می شود .توابع پنجره مت ددی
بهاینمنظور میتوانند بهکارگرفته شوند که نمونهای از آنها تابع پنجره
همینگ اسکت که در این تحقیق مورد اسکتفاده لرار گرفتهاسکت .رابطه
( )1حالت کلی این تابع پنجره را نشان میدهد.
()1

n
), 0  n  N
N
1

w (n )  0.54  0.46cos(2
2

L  N 1

در رابطه ( L ،)1ت داد نقاطی اسکککت که برای محاسکککبه پنجره در نظر
گرفته میشکککود .شککککل  1نشکککاندهنده یک پنجره برای بازه زمانی با
 L=128نمونه اسکککت .در این تحقیق برای تولید طیفنگار سکککیگناد
ماهیچهای از پنجره همینگ با طود  512میلیثانیه و همپوشککانی 511
میلی ثانیه استفاده شده است.
ب د از ضککر سککیگناد ورودی در تابع پنجره بر اسککاس رابطه ( ،)2از
حاصل این ضر مطابق رابطه ( )3تبدیل فوریه گرفته میشود.
)) X w (t , )  (X (t ) w (t  

()2

Z xw  F .T {X w (t , )} 

()3

 -2طیفنگار و توصیفگرهای بافت

 j 2 ft

t  

 X (t ) w (t   )  e

t  

به دلیل اینکه چهارچو کلی روش پیشکککنهادی مبتنی بر اسکککتخراج
ال یو صیاع بافت از ت یاویر طیف سیگناد ا ست در ل سمت اود این
بخش موارد مربوط به نحوه تشکیل تیاویر طیفنگار توضیح داده شده
اسکت و لسکمت دوم وسکوم به ترتیا دربرگیرنده توضکیحاع مربوط به
توصیفگرهای بافت الگوی دودویی محلی و ماتریز همرالداد است.

در رابطه ( X (t ) ،)2سیگناد الام ورودی و )  w (t  تابع پنجره لرار
داده شده به مرکز  t  ا ست .الروجی این ضر  X w (t , ) ،ا ست که
همان سیگناد پنجره شده ا ست .مطابق شکل  ،1تابع پنجره در مرکز
الود دارای ماکزیمم مقدار اسککت و هرچقدر به کنارهها حرکت میکنیم
از ا ین مقککدار کککاسکککتککه میشکککود ،لککذا الرو جی ضکککر ن یز

 -2-1طیفنگار
به تیککویر تولیدشککده از توزیع زمان-فرکانز یک سککیگناد غیرثابت
متغیر با زمان ،تیککویر زمان-فرکانز سککیگناد گفته میشککود .جهت
تولید این ت یاویر میتوان از ه ستههای متفاوتی ا ستفاده نمود [.]22
این ه ستهها میتوانند بهگونهای در نظر گرفته شوند که همانند تحلیل
بسککتهای موجک در فرکانزهای با مشککابه با فرکانزهای پایین دلت
کافی وجود داشککته باشککد .درصککورتیکه از تبدیل فوریه زمان کوتاه
جهت تولید این ت یاویر ا ستفاده شود ،به ت یاویر تولید شده طیفنگار
گفته میشکککود .لذا طیفنگارها در حالت کلی تغییر شکککدع محتوای
فرکانسککی موجود در طیف سککیگناد را در هر لحظه از زمان به تیککویر
میکشکککند .طیفنگارها تاکنون بهصکککورع گسکککتردهای در پردازش
سیگنادهای غیرثابت متغیر با زمان بهکار گرفته شدهاند .بهعنوان نمونه

Serial no. 86

3

2
4

2

2
2
2

5

6

2

شکل  :1پنجرهی همینگ با  128نمونه
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بسته به مقدار تابع پنجره در هر لحظه متغیر بوده و درنظرگرفتن مقدار
ماکزیمم تابع پنجره در مرکز بهمنظور بررسککی دلیق محتوای سککیگناد
در لح ظه  t  از ز مان اسکککت .الروجی  Z xwدر راب طه ( ،)3ت بدیل
فوریه سیگناد پنجره شده ا ست .بهبیاندیگر  ، Z xwم ادد تبدیل فوریه
زمان کوتاه سکیگناد ورودی اسکت .در پایان مطابق با رابطه ( )4با مربع
نمودن بزرگی  Z xwبرای همه زمانها ،تیککویر طیفنگار برای سککیگناد
محاسبه میگردد.
()4

2

 0در نظر گرفته الواهد شکککد .در نهایت الحاق کدهای بهدسکککت آمده
الگوی دودویی محلی را در اطراف یک پیکسککل تشکککیل میدهد .رابطه
( ،)5نشککاندهنده نحوه محاسککبه الگوی دودویی محلی اسککت .در رابطه
( ، LBPPA,llR ،)5الگوی دودویی محلی در یک همسککایگی با ش ک اع  Rو با
در نظر گرفتن  Pهمسایه است.
P 1

()5

) LBPPA,lRl    ( g p  g c
p 0

1 x  0
0 x  0

 (x)  

S xw  Z xw

بهدل یلاینکه در طیفنگارها اط عاع زمان و فرکانز سکککیگناد،
بهصککورع تونمان در دسککترس هسککتند ،با تحلیل این تیککاویر همانند
تحلیل موجک اط عاع فرکانسککی و زمانی سککیگناد بهصککورع همزمان
آشکار میشوند.
 -2-2الگوی دودویی محلی
الگوی دودویی محلی یک عملگر پردازش تیویر است که در ساد 2002
توسط اوجا و همکاران [ ]24ارائه شد .یکی از کاربردهای مهم الگوی
دودویی محلی شناسایی چهره [ ]26 ،25و شناسایی حالت چهره []27
است که از روشهایی مانند تبدیل موجک [ ]28و الوشهبندی [ ]29نیز
برای استخراج الیوصیاع جهت کاربردهای ذکرشده ،استفاده شده است.
ع وه بر این کاربردها ،استفاده از الگوی دودویی محلی در کاربردهای
متنوع دیگر ادامه دارد [ .]30یکی از زمینههای تحقیقاتی جدید استفاده
از توصیفگر الگوی دودویی محلی بهمنظور تحلیل طیفنگار
سیگنادهای غیرثابت متغیر با زمان است[ .]30در تحقیق جاری نیز
بهمنظور کشف الگوهای زمان-فرکانسی در طیفنگارها از این عملگر
استفاده شده است .الگوی دودویی محلی در حقیقت توصیفکننده
ساالتارهای مختلف موجود مانند :لبهها با جهاع مختلف ،نقاط تاریک و
روشن و غیره در اطراف پیکسل مرکزی است .تاکنون گونههای زیادی از
الگوی دودویی محلی ارائه شدهاند که هدف از آنها کاربردهایی مانند:
تغییرناپذیری نسبت به چرالش ،تغییرناپذیری نسبت به نویز ،تغییر
ناپذیری نسبت به مقیاس و غیره است[ .]30در این مقاله از نسخه اصلی
الگوی دودویی محلی به همراه گونههای :تغییرناپذیر نسبت به چرالش،
یکنواالت ،و تغییرناپذیر نسبت به چرالش و یکنواالت ،برای استخراج
ساالتارهای موجود در طیفنگار استفاده شده است ،لذا موارد مربوطه در
این لسمت توضیح داده شدهاند.
نسککخه اصککلی الگوی دودویی محلی ،تمام سککاالتارهای موجود در
اطراف یک پیک سل مرکزی را تو صیف مینماید .این ساالتارها در فرم
یک کد دودویی در نظر گرفته می شوند که از مقایسه پیکسل مرکزی با
پیک سلهای هم سایه حا صل می شود .در والع پیک سلهای هم سایه با
پیکسل مرکزی مقایسه شده و در صورتیکه مقداری بیشتر از پیکسل
مرکزی داشته باشند ،برای آن همسایه مقدار  1و درغیراینیورع مقدار

Serial no. 86

تشخیص بیماریهای عیبی  -حرکتی .

..

 ، g pشدع سطح الاک ستری پیک سلهای هم سایه و  g cشدع سطح
الاکستری پیکسل مرکزی است .تابع ) ،  (xیک تابع ع مت است که
باتوجه به نتیجه بهدست آمده از تفاضل شدع سطح الاکستری پیکسل
مرکزی و پیکسککل همسککایه ،مقدار صککفر و یا یک را برای آن همسککایه
منظور مینماید .شکککل 2نمونهای از محاسککبه الگوی دودویی محلی در
اطراف یک پیکسل باشدع  83است.
درمثاد مطرحشده در شکل  ،2همانگونهکه مشخص است نیمی از
پیک سلهای اطراف پیک سل مرکزی از آن شدع بی شتری دارند و نیم
دیگر دارای شدع کمتری هستند ،لذا این تغییر در تیویر نشاندهنده
یک لبه است.
در نسککخه اصککلی الگوی دودویی محلی ،نقطه شککروع محاسککبه کد
دودویی ،سمت راستترین پیکسل است .لذا ،این امر باعث می شود که
این نسککخه نسککبت به چرالش حسککاس شککده و موجا تولید الگوهای
متفاوتی هنگام چرالیدن تیویر شود [ ، LBPPri, R .]24نسخهای از الگوی
دودویی محلی اسککت که ب د ازمحاسککبه کد دودویی ،از عملگر شککیفت
چرال شی به را ست ا ستفاده نموده و کد تولید شده را شیفت میدهد تا
بیشککترین ت داد صککفر در سککمت چر کد لرار گیرد و کوچکترین عدد
ممکن تولید شککود .لذا این عملگر نسککبت به نقطه شککروع محاسککبه کد
دودویی غیرحسککاس شککده و یک عملگر تغییرناپذیر با چرالش اسککت.
رابطه ( )6بهصورع ریاضی نحوه محاسبه  LBPPri, Rرا بیان مینماید.
82

0

0
83

0
1

81

0

1

80

1

82
83

85

1

85
84

86

0 ×0+1 ×0+2 ×0+4 ×1+8 ×1+16 ×1+32 ×1+64 ×128

LBP8,1All 

شکل :2محاسبه الگوی دودویی محلی در اطراف یک پیکسل با شدت
83

() 6

}LBPPri, R  min {ROR (LBPPAll, R , i ) | i  0,1,, P  1
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در این رابطه  ،Pت داد همسککایهها ،R ،شکک اع محاسککبه الگوی دودویی
و  ،RORعملگر شککیفت چرالشککی به راسککت اسککت .زم به ذکر اسککت
با نویز  ،riبه م نی تغییر ناپذیری با چرالش است.
درمیان الگوهای تولیدشکککده توسکککط  ، LBPPA,llRت دادی از الگوها،
اط عاع ا سا سی بافت را آ شکار می سازند [ .]24این الگوها ،یکنواالت
نامیده شده و دارای حداکثر دو انتقاد مابین صفر و یک در کد دودویی
الود هسککتند .بهعنوان مثاد  ،11101111یک الگوی یکنواالت اسککت.
زم به ذکر ا ست جهت برآورد شرایط یکنواالتی ،کد دودویی به صورع
چرال شی در نظر گرفته شده و ت داد انتقا ع در ابتدا و انتهای کد نیز
محاسبه می شود .اگر هنگام محاسبه هیستوگرام مربوط به این الگوهای
دودویی محلی ،برای هر الگو یک ان باره با برچسکککبی برابر با ت داد
یکهای موجود در الگوی دودویی محلی یکنواالت در نظر گرفته شود،
این الگوها ع وه بر الا صیت یکنواالتی دارای الا صیت تغییرناپذیری با
چرالش نیز الواهند بود .همچنین ،هیسکککتوگرام مربوط به آنها دارای
 P + 2انباره برای هر ناحیه م شخص شده ا ست که  P + 1انباره برای
حا ع مختلف الگوهای یکنواالت و یک انباره برای سککایر حا ع ی نی
الگو های غیر یکنوا الت اسککککت .راب طه ( ،)7م رف الگو های دودویی
یکنوا الت و تغییر نا پذیر با چرالش و راب طه ( )8ت ریف ر یاضکککی
یکنواالتی اسککت .با نویز  ،riu2در رابطه ( )7به م نی تغییرناپذیری با
چرالش و یکنواالتی است.
()7

if U  LBPP.R   2
else

 p 1
p
 (g p  g c )2
 p0
 P 1


riu 2
P.R

LBP

|  (g P-1 -g c ) - (g 0 -g c ) | 
| ) -g c )   (g p-1 -g c

P 1

p

ج هت متداود برای محاسکککبه ماتریز  GLCMدر این مقاله در نظر
گرفته شده است .همچنین در این شکل مثالی از نحوه محاسبه ماتریز
 Hبرای فاصله یک در جهت  90°نشان داده شده است.

 -3روش پیشنهادی
در ل سمت اود این بخش تو ضیحاع مربوط به پایگاه داده سیگنادهای
ماهیچهای اندام تحتانی ارائه شککده اسککت ،و لسککمت دوم دربرگیرنده
مطالا مربوط به روش پیشنهادی است.
 -3-1پایگاه داده
برالی پایگاه دادههایی که برای تشککخیص بیماریهای عیککبی-حرکتی
مورد ا ستفاده لرار گرفتهاند به صورع سفار شی طراحی شدهاند [-19
 ]12و [ ]10و برالی لابل د ستیابی به صورع عمومی و رایگان ه ستند.
جدود  1دربرگیرنده پایگاه داده های عمومی و رایگان که در کارهای
پیشین مورد استفاده لرار گرفتهاند ،است.
جدول  :1پایگاه دادههای مربوط به تشخیص بیماریهای عصبی
حرکتی
توضیحاع

پایگاه داده

 16فرد سالم 13 ،فرد
دچار بیماری ،ALS
 15فرد دچار بیماری
پارکسینسون و 20
فرد دچار بیماری
هانتینگتون

[]32

10فرد سالم 8 ،فرد
دچار بیماری 7 ،ALS
فرد دچار ناراحتی
ماهیچهای.

U(LBPP,R ) 

()8

تشخیص بیماریهای عیبی  -حرکتی .

 |  (g
p 1

زم به ذکر ا ست ب د از ا ستخراج الگوهای موجود در یک ت یویر،
هیسککتوگرام این الگوها در حالت کلی بهعنوان نماینده تیککویر در نظر
گرفته الواهد شد.

11نفرسالم 11 ،نفر
دچار ناراحتی زانو

مرجع

[]11

[]7

[]33

[]21 ،20 ،8

[]34

 -2-3ماتریس همرخداد

°45

ماتریز همرالداد بهعنوان یکی از توصیفگرهای بافت ،که روابط مابین
شدعهای پیک سلی مختلف را درجهاع مختلف آ شکار می سازد [،]31
در این مقاله جهت تحلیل طیفنگارها بهکارگرفته شکککده اسکککت .این
توصیفگرمطابق با رابطه ( )9ت ریف میشود.

°0

()9

..

°90

°135

H x , y (i , j ) 
1, if I (l 1, l 2)  i and I (l 1  x , l 2  y )  j


Otherwise
l 1 1l 2 1 0,
n

n

در این رابطه  Hماتریز  i ، GLCMو  jمقادیر شکککدع پیکسکککلهای
تیکککویر و همچنین اندیز سکککطر و سکککتون ماتریز  Hو x , y
فاصککلههایی هسککتند که در جهت  θلرار دارند .مطابق شکککل  ،3چهار

Serial no. 86

الف

شکل  : 3نحوهی محاسبه ماتریس  :GLCMالف) جهات مورد استفاده
ب) نحوه محاسبه در جهت 90°برای یک تصویر  4×4نمونه

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1638مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

یکی از پایگاه دادههایی که در سکککادهای االیر ارائهشکککده و بهصکککورع
رایگان در دسکککترس اسکککت پایگاه داده سکککیگنادهای ماهیچهای اندام
تحتانی اسککت که بهدلیل جدید بودن و همچنین دسککترسککی رایگان در
این مقاله برای تشخیص بیماریهای عیبی-حرکتی مورد ا ستفاده لرار
گرفته اسکککت .این پایگاه داده لابل دسکککتیابی از طریق منبع یادگیری
ماشکککین دانشککک گاه کالیفورنیا ،ایرواین اسکککت [ .]34سکککیگنادهای
ماهی ککککچهای مربوط به  22مرد که  11نفر از آنها دچار ناراحتیهای
زانو هسککتند در این پایگاه داده گردآوری شککده اسککت .هریک از افراد
شرکتکننده در آزمایشها سه حرکت نشستن ،ایستادن و لدم زدن را
جهت تولید سیگنادهای ماهیچهای انجام دادهاند و سیگنادها تو سط
چهار الکترود سکککطحی از ماهیچههای :مسکککتقیم رانی  ،پهن میانی ،
دوسککرران  ،و نیم وتری اسککتخراج شککده0اند .شکککل 1 4
نشککاندهنده
مول یت این ماهیچهها در اندام تحتانی است.
نرخ نمونهبرداری برای ثبت سکککیگنادها م ادد 1000هرتز در نظر
گرفته شده و ابزار ذالیره سازی برای ثبت ،دستگاه  MWX 8تولیدشده
توسککط شککرکت  BIOMETRICSاسککت .محل لرارگیری الکترودها در
جدود  2مشخص شده است.

نیم وتری

دوسرران

عض ع پشت ران

مستقیم رانی

پهن میانی

عض ع جلوی ران

شکل  :4موقعیت ماهیچهها جهت قرارگیری الکترودها []35

دستهبندی

انتخاب ویژگی

تشخیص بیماریهای عیبی  -حرکتی .

..

جدول :2محل قرارگیری الکترودها در پایگاه داده سیگنالهای
ماهیچهای اندام تحتانی

7

4

3

2

1

کاناد

نیموتری

پهن میانی

دوسر ران

مستقیم رانی

ماهیچه

2

با توجه به موارد ذکرشکککده این پایگاه داده شکککامل دو مجموعه
سککیگناد مربوط به افراد سککالم و دچار ناراحتی زانو اسککت که اط عاع
مربوط به هر مجموعه شامل سیگنادهای ماهیچهای  11شخص ا ست.
برای هر شخص ،سیگنادهای مربوط به  3حرکت ای ستادن ،ن ش ستن و
راه رفتن وجود دارد ،لذا هر مجموعه شامل  33سیگناد است.
8

3

9

2

2

3

 -3-2پیادهسازی روش پیشنهادی
همانگونهکه ذکر شد در این مقاله روشی جهت استخراج الیوصیاع از
تیاویر طیفنگار سیگنادهای ماهیچهای ارائه شده است .ارائه این روش
بهمنظور برآورد اط عاع زمان و فرکانز سککیگناد بهصککورع تونمان و
کشف روابط مابین آنها با استفاده از توصیفگرهای بافت است .مراحل
انجام کار در روش پیشنهادی در شکل  5نشان داده شده است .مطابق
شکککل ،در مرحله اود تبدی تی بر روی سککیگناد الام ورودی صککورع
میپذیرد .به این منظور سیگناد با آ ستانهگیری ضرایا تجزیه سطح
اود تبدیل موجک سکککیملت 4با لانون انتخا آسکککتانه اِسککک2تِین
( )SUREحذف نویز می شود [ .]36سپز 3طیفنگار سیگناد محا سبه
شده و به سطح الاکستری تبدیل میگردد.
شکل  ،6نمونهای از طیفنگارهای محاسبه شده را برای سیگنادهای
نمونه از پایگاه داده سیگنادهای ماهیچهای اندام تحتانی نشان میدهد.
همانگونهکه ذکرشککد ،س کیگنادهایی که در این پایگاه داده وجود دارند
مربوط به افراد سککالم و افراد دچار ناراحتیهای زانو اسککت .لسککمت الف
شکککل  6مربوط به افراد دچار ناراحتی زانو و لسککمت مربوط به افراد
سالم ،برای حرکت لدمزدن ا ست .مقای سه دیداری طیفنگار مربوط به
این دو سیگناد ،تفاوع بین بافت تیاویر بهدستآمده از سیگکککنادهای
مت لق به ک سهای متکککفاوع را نشان

استخراج خصوصیات با استفاده
از روش کلی و
یا تفکیک به باندهای فرکانسی

شکل  :5نمودار بلوکی روش پیشنهادی
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الف

شکل :6سیگنالهای نمونه از پایگاه داده سیگنالهای ماهیچهای اندام تحتانی به همراه طیفنگارهای مربوطه

میدهد .پز از تشکککیل طیفنگارِ سککطح الاکسککتری ،با اسککتفاده از
توصیفگرهای بافت مختلف:

LBPPriu, R2، LBPPu,2R

 LBPPAll, R،L،BPPri, Rبرای

(2و R=1و 16و )P=8و  GLCMبردار های ویژگی مربو طه اسکککتخراج
میشککود .زم به ذکر اسککت ،در مرحله دوم برای اسککتککککککککککخراج
برداره ک ک ک ک کای فراوانی مرب ک ک کوط به توصیفگرهای بافت ،ویژگیها یا
بهصورعکلی از تیویر استخراج میشوند و یا تیویر به نواحی فرکانسی
با سایز یک سان تق سیمبندی شده و از هر ناحیه الگوهای مربوط به آن
ناحیه استخراج میگردد.
در مرحله سوم بهمنظور کاهش ب د بردارهای ویژگی استخراج شده
و همچنین حذف اط عاع دارای رالداد کمتر و مشکککوب به نویز [،24
 ،]37تنها الگوهایی جهت محا سبه هی ستوگرام نماینده ت یویر در نظر
گرفته میشککوند که شککامل بیشککترین اط عاع از تیککویر هسککتند .به
اینمنظور  ،میانگین عضککو به عضککو بردارهای ویژگی آموزشککی برای هر
ک س محاسبه میشود .سپز ،تفاضل بردارهای میانگین برای ک سها
بهد ست آمده و به صورع نزولی مرتا میگردد .در پایان ،از بردار مرتا
شکککده ،الگوهایی بهعنوان نماینده تیکککویر در نظر گرفته میشکککوند که

Serial no. 86

مجموع ت داد آن ها برابر با  %80کل الگو های موجود باشکککد .در فاز
آزمایش نیز تنها همین الگوها برای محاسکککبه هیسکککتوگرام بردارهای
آزمایشی مورد استفاده لرار میگیرند.
A ll
شکل  7ن شاندهنده هی ستوگرام  LBP8, 1برای دو ک س موجود
در پایگاه داده سیگنادهای ماهیچهای اندام تحتانی ا ست .همانگونهکه
ذکرشککد ،این هیسککتوگرامها برای ک سهای مختلف با میانگینگیری
ال یو صیاع آنها به صورع ع ضوبهع ضو در بردار ویژگی بهد ستآمده
است .مطابق با شکل  7سهالگویی که بیشترین تفاوع میانگین را مابین
دو ک س سیگنادهای طبی ی و سیگنادهای غیرطبی ی دارند عبارتند
از 241 )11110001( ،31 )00011111( :و (.199 )11000111
شکل  8نشاندهنده این الگوها در همسایگی یک پیکسل است .مطابق
آنچه در لسمتهای لبلی بیان شد الگوهای دودویی محلی ،نشاندهنده
روابط پیکسلی مختلف در یک تیویر در فرم ساالتارهای مختلف مانند:
نقطه ،لبه و غیره هستند .مطابق شکل ،8این الگوها آشکارکننده لبه در
ت یویر ه ستند .به دلیل اینکه لبهها درت یویر به م نی تغییراع شدید
شککدعهای پیکسککلی اسککت ،این الگوها در طیفنگار به م نی تغییراع
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 -4نتایج آزمایشها و مقایسه با کارهای پیشین

فراوانی نرمالشده

همانگونهکه در بخش لبلی توضیح داده شد روش پی شنهادشده در دو
حالت کلی و تق سیمبندی شده و با ا ستفاده از تو صیفگرهای مختلف
پیاده سازی شده ا ست .جهت ارزیابی کارایی روش ارائه شده م یار دلت
دستهبندی در این مقاله استککفاده شده و مطابکککق با رابطه ( )10بیان
میشود.

()10

ت داد پیشبینی صحیح
ت داد کل نمونهها

همچنین ،جهت گزارش دادهها در جدودهای ب دی از اعتبارسنجی
متقابل ده یی34که یک روش رایج در برآورد دلت دسکککتهبندی اسکککت
استفاده شده است .در اعتبارسنجی متقابل ده یی دادهها به  10لسمت
تقسیم شده و در  10آزمایش جداگانه  9لسمت از دادهها برای آموزش
و یک ل سمت برای آزمایش مورد ا ستفاده لرار میگیرد .به این صورع
تمام دادهها برای آموزش و آزمایش بهکار گرفته میشککوند .زم به ذکر
است تقسیم دادهها به مجموعههای آموزش و آزمایش بهصورع تیادفی
صککورع میپذیرد و دلت نهایی از میانگین دلتهای بهدسککت آمده در
 10آزمایش مشخص میشود .به دلیل اینکه در پایگاه داده سیگنادهای
ماهیچهای اندام تحتانی بهطور کلی  66سیگناد در هر کاناد وجود دارد
که  33تا از آن ها مربوط به افراد سکککالم و  33تا مربوط به افراد دچار
ناراحتی زانو هسککتند ،این  66سککیگناد به ده مجموعه (  6یا  7تایی )
تقسکککیم شکککده و در  10بار آزمایش  9مجموعه برای آموزش و یک

الگوها

شکل :7نمودار فراوانی مربوط به دوکالس پایگاه داده
سیگنالهای ماهیچهای اندام تحتانی

شدید فرکان سی همراه با زمان ه ستند .لذا ،لبهها ،الگوهایی ه ستند که
بیشکککترین تمایز را در حالت میانگین مابین دو ک س مختلف تولید
میکنند.
در مرحله آالر ،دسککتهبندی ویژگیها با توجه به حالت اسککتخراج
الگوها در مرحله دو صکککورع میپذیرد .به این م نی که در حالت کلی،
الگوها برای آموزش یک د ستهبند ا ستفاده شده و این د ستهبند هنگام
آزمایش برای طبقهبندی سیگنادهای آزمای شی ورودی ا ستفاده الواهد
شکککد .در حالت اسکککتخراج الگوها از باندهای فرکانسکککی تفکیکی ،برای
الگککککککککککککوهای موجود در هر ناحیه یک دستهبند آموزش دادهشده و
هنگام آزمایش ،الگوهای اسکککتخراجشکککده مربوط به نواحی فرکانسکککی
مختلف با استفاده از دستهبند مربوط به الود طبقهبندی الواهندشد .در
نهایت ت یمیمگیری در مورد برچ سا یک ک س با داوری مابین نتایج
د ستهبندهای مختلف برای نواحی مختلف م شخص می شود .منظور از
تفکیک باندهای فرکان سی در نظر گرفتن الا صیت محلیت فرکانزهای
مختلف در دسککتهبندی سکیگنادهای ورودی اسککت .در این مقاله ،از ده
باند ،برای تفکیک فرکانزها اسککتفاده شککده اسککت .بهمنظور بررسککی
کارایی روش استخراج الیوصیاع پیشنهادشده در حضور دستهبندهای
مختلف ،ماشین بردار پشتیبان-k ،نزدیکترین هم سایه ،تحلیل تمایزی
و رگرسیون منطقی در مرحله دستهبندی مورد آزمایش لرار گرفتهاند.
0
1

1

1
1

1

1

0
0

1

مجموعه برای آزمایش مورد استفاده لرار میگیرد.
زم به ذکر اسکت نتایجی که در جدودهای ب دی گزارش شکدهاند
مربوط به تو صیفگرهای بافتی میبا شند که بی شترین دلت میانگین را
برای چهار کاناد تولید نمودهاند .همچنین ،نتایج مربوط به توصکککیفگر
بافت ماتریز همرالداد نیز بهمنظور مقای سه در این جدودها درج شده
است.
ه مانگو نه که ذکرشکککد ج هت اث باع لابل یت روش اسکککتخراج
الیو صیاع پی شنهادشده در حضور دستهبندهای مختلف ،ماشین بردار
پ شتیبان-K ،نزدیکترین هم سایه ،رگر سیون منطقی و تحلیل تمایزی
در دو حالت کلی و با تفکیک باندهای فرکانسکککی مورد بررسکککی لرار
گرفتهاند.

0
0

= دلت دستهبندی

0

1
1

1

1

1

0
1

0

1

1

0

199

31

241

شکل  :8الگوهایی که بیشترین تمایز را مابین کالسهای مختلف ایجاد میکنند
Serial no. 86

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1641مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

بنابر نتایج حاصککل شککده از آزمایشها ،در هر دو حالت بیشککترین دلت
دستهبندی میانگین (برای کانادها و توصیفگرهای مختلف) با استفاده
از ما شین بردار پ شتیبان با ه سته  RBFحا صل شده ا ست .بنابراین
بهمنظور حفظ االتیار تنها نتایج مربوط به این دستهبند در جدود  3و
جدود  4گزارش شککده اسککت .زم به ذکر اسککت جدود  3دربرگیرنده
نتایج حاصل از روش کلی است.
جدول  :3دقت دستهبندی ( )%بدون استفاده از تفکیک باندهای
فرکانسی
کاناد4

کاناد3

کاناد2

کاناد1

ویژگی

72/70

84/80

74/20

74/20

riu 2
LBP16,2

69/60

83/30

69/60

83/30

u2
8,1

71/20
71/20

75/70
72/70

74/20
71/20

83/30
74/20

riu 2
LBP 8,2

LBP

GLCM

نتایج بهدسکککتآمده از روش بخشبندی شکککده و با درنظرگرفتن
باندهای فرکانسی در جدود  4گزارش شده است .با مقایسه جدود  3و
جدود  4م شخص می شود که با ا ستفاده از بخشبندی و محلی نمودن
ا ستخراج ال یو صیاع از باندهای فرکان سی دلت د ستهبندی میانگین
(برای توصکیفگرها و کانادهای مختلف) بیشککتری در مقایسککه با حالت
کلی بهد ستآمدها ست .این مو ضوع ن شاندهنده تأثیر رفتار فرکان سیِ
محلی سیگناد در دلت روش پیشنهادی است.
جهت مقایسکککه ،جدود  5بهترین نتایج بهدسکککتآمده از سکککایر
د ستهبندها و پارامترهای مرتبط با آنها را برای روش بخشبندی شده
نشان میدهد .همانگونهکه از نتایج آزمایشها مشخص است ،دستهبند
ما شین بردار پ شتیبان بهتر از سایر د ستهبندها عمل نموده و بهترین
دلت دستهبندی از آن حاصل شده است و کمترین دلت دستهبندی با
استفاده از دستهبند تحلیل تمایزی بهدست آمدهاست.
جدول  :4دقت دستهبندی ( )%با تفکیک باندهای فرکانسی
کاناد4

کاناد3

کاناد2

83/30

89/40

81/80

87/90

78/80

87/90

81/80

84/80

78/80
74/20

86/30
87/90

78/80
78/80

87/90
80/30

ویژگی

کاناد1

LBP 8ri ,1u 2
LBP 8,u 22
ri u 2
16,2

LBP

GLCM

جدول  :5بهترین دقت دستهبندی ( )%حاصلشده از دستهبندهای
گوناگون با استفاده از روش تفکیک باندهای فرکانسی
دلت
دستهبندی

پارامترها

هسته

89/40

∂=1, C=1

RBF

SVM

85/80

N=1

اللیدسی

KNN

81/20

-

79/70

Serial no. 86

کوواریانز لطری

=R

دستهبند

الیوصیت
ri u 2
LBP 8,1
u2
8,1

-

LR

الطی

DA

LBP

ri u 2
8,1

LBP

LBP u8,12
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همچنین زم به توجه است روش پیشنهادی بهطورکلی در حضور کلیه
دستهبندها الو عمل نموده است که این موضوع نشاندهنده لوع این
روش استخراج الیوصیاع است.
با ترین دلت میانگین بهد ست آمده (برای تو صیفگرهای مختلف)
با اسکتفاده از اط عاع اسکتخراج شکده از کاناد  3حاصکل شکده ا ست.
همچنین بیشکککترین د لت م یانگین برای چ هار کا ناد از توصکککیفگر
 LBP8,1riu 2در حالت بخشبندی شککده بهدسککت آمده اسککت .بنابراین
انتخا توص کیفگر و کاناد مناسککا جهت اسککتخراج الیککوصککیاع یک
مرحله تأثیرگذار در دلت کلی روش پیشکککنهادی اسکککت که این مرحله
میتواند بهصورع یک فاز پیشآزمایشی در نظر گرفته شود.
چنانچه ذکرشکککد در پایگاه داده سکککیگناد های ماهی چهای اندام
تحتانی ،بیشککترین دلت میانگین با اسککتفاده از توصککیفگر LBP8,1riu 2
بهدست آمده است که نشاندهنده افزایش دلت با یکسان درنظرگرفتن
ساالتارهای چرال شی و یکنواالت ا ست .در والع یک سان در نظر گرفتن
ساالتارهای چرالشی به م نی حذف چرالش در الگوهایی مانند لبه در
تیکککاویر طیفنگار اسکککت .به دلیل اینکه لبهها در طیفنگار به م نی
تغییراع شدید فرکانسی هستند ،یکسان در نظر گرفتن لبهها در جهاع
مختلف به م نی یکسکککان در نظر گرفتن تغییراع فرکانسکککی با زمان
درجهاع مختلف اسککت که بهدلیل تفاوع موجود در سککاالتار فرکانسکی
سیگنادهای موجود در دو دسته سالم و دچار ناراحتیهای زانو ،موجا
تمایز بیشتر و افزایش دلت د ستهبندی شده ا ست .بنابراین ،استفاده از
توصککیفگر  LBP8,1riu 2جهت اسککتخراج الیککوصککیاع بافتی از کاناد 3
بهترین دلت دستهبندی را تولید نموده است.
در آزمایشی دیگر بهمنظور بررسی اط عاع تمام کانادها و استفاده
از آنها در پیشبینی نهایی ،اط عاع همه کانادها در نظر گرفته شده و
نتیجه نهایی با داوری مابین آنها با اسکککتفاده از رنی اکثریت صکککورع
پذیرفته اسککت .مطابق با نتایج بهدسککت آمده اسککتفاده از اط عاع همه
کانادها موجا بهبود در نتیجه کلی نشده است که این موضوع به دلیل
دالالت اط عاع کانادهایی اسککت که الیککوصککیاع موجود در آنها بد
عمل میکند .بی شترین دلت بهد ست آمده از بهکارگیری اط عاع تمام
ri u 2
 LBP 8,1اسککت که به
کانادها برابر  %86/23با بهکارگیری توصککیفگر
میزان  %3/17از بهترین دلت دسککتهبندی بهدسککت آمده توسککط همین
تو صیفگر در حالت تفکیک باندهای فرکان سی و با ا ستفاده از اط عاع
کاناد  3کمتر اسککت .لذا با انتخا کاناد مناسککا میتوان از محاسککباع
زیاد جلوگیری نمود [.]8
در این ل سمت ،مقای سههای صورع پذیرفته با روشهای پی شین،
براسکککاس اط عاع حوزه ز مان ،اط عاع حوزه فر کانز و روش های
زمان-فرکانسککی مبتنی بر موجک اسککت .در روش ارائهشککده در [ ]8از
نوعی الگوی دودویی محلی جهت اسکککتخراج اط عاع زمانی سکککیگناد
استفاده شده است .بیشترین میزان دلت دستهبندی حاصل شده از این
روش با استفاده از دستهبند شبکههای عیبی حا صل شده است .سایر
روشهایی که جهت ا ستخراج ال یو صیاع بهکار گرفته شدهاند و نتایج
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حاصل از دستهبندی آنها با روش ارائه شده در این مقاله مورد مقایسه
لرار گرفته ا ست عبارتند از :روشهای حوزه زمان و فرکانز :متغیرهای
آماری [ ،]39 ،38ضککرایا الودکاهشککی [ ،]40 ،39و روشهای حوزه
زمان-فرکانز :انرژی موجک و آنتروپی موجککککک [ ]40-42و ضرایا
موجک [ .]21 ،20نتایج مربوط به این روشها در جدود  6درج شکککده
ا ست .با توجه به نتایج بهد ست آمده ،ا ستفاده از تو صیفگرهای بافت
جهت اسککتخراج تونمان الیککوصککیاع رابطهای زمان-فرکانز در روش
پیشنهادی ،موجا بهبود دلت دستهبندی شده است .به دلیل اینکه در
روش پی شنهادی از اط عاع رابطهای زمان و فرکانز ا ستفاده می شود
ی نی در بردار ویژگی حاصکککلشکککده ع وه بر حضکککور اط عاع زمان و
فرکانز بهصورع تونمان روابط مابین فرکانزهای مختلف در زمانهای
با ا ستفاده از تو صیفگرهای بافت آ شکار شده ا ست ،دلت د ستهبندی
بی شتری ن سبت به سایر روشها از جمله روشهای زمانی و فرکان سی
بهد ست آمده ا ست .زم به ذکر ا ست متغیرهای آماری بهکار رفته در
این م قا له مجمو عه :انرژی  ،م یانگین  ،انحراف از م یار  ، 6کجی و
0
موجک نیز از ضکککرایا تبدیل
کشکککیدگی بودهاند  .انرژی و آنتروپی
موجک در سطح اود تجزیه حاصل شدهاند .نتایج آزمایشها نشاندهنده
برتری روشهای تحلیل زمانی نسبت به روشهای فرکانسی و همچنین
انرژی و آنتروپی تبدیل موجک است .با اینحاد ضرایا موجک علیرغم
اینکه اب اد با یی دارند به دلیل دربرداشکککتن اط عاع زمان و فرکانز
نسبت به روشهای فرکانسی تنها و زمانی تنها بهتر عمل نمودهاند .زم
به توجه است الیوصیاع مورد مقایسه در جدود  6الیوصیاع پایهای
هستند که در بسیاری از مقا ع جدید نیز جهت استخراج الیوصیاع
مطابق با موارد مطرحشکککده در بخش مقدمه مقاله مورداسکککتفاده لرار
گرفتهاند اما به دلیل اینکه هدف از مقایسکککهها بررسکککی امتیاز روش
ا ستخراج ال یو صیاع با ا ستفاده از ت یاویر طیفنگار بوده ا ست ،تنها
روشهایی در جدود  5بیان شدهاند که برروی پایگاه داده موردا ستفاده
در این مقاله پیادهسازی شدهاند.
جدول  :6مقایسه دقت دستهبندی حاصلشده از روش
پیشنهادی و روشهای پیشین
دلت دستهبندی ()%

روش استخراج الیوصیاع

89/40

) (Proposed

86
84/85
80
72/73
72/73
65/15
63/64

[ ]20ضرایا موجک

ri u 2
8,1

LBP

aLBP All

[ ]21ضرایا موجک
متغیرهای آماری
ضرایا الودکاهشی
انرژی موجک
آنتروپی موجک

ازآنجاییکه پیچیدگی محاسباع در روشهای بهکار گرفتهشده از
مرتبه )    O (nاست (  یک عدد ثابت است) ولی محاسباع زمانی
متفاوع مشاهده میشود لذا زمان صرفشده توسط هریک از روشها
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..

بهمنظور مقایسه مورد بررسی لرار گرفته است .منظور از زمان صرفشده،
زمانی است که جهت استخراج الیوصیاع از سیگناد الام و یا تیاویر
3
جدود  7در برگیرنده زمان محاسباع
طیفنگار سیگناد نیاز است.
روشهای مختلف است .مطابق جدود روش پیشنهادی در این مقاله
علیرغم دستیابی بهدلت بیشتر به زمان محاسباتی بیشتری نیز برای
استخراج الیوصیاع نیاز دارد .زم به توجه است متغیرهای آماری به
دلیل استخراج الیوصیاع از حوزه زمان دارای کمترین زمان محاسبه
است.
جدول :7مقایسه زمان استخراج خصوصیات با استفاده از
روش پیشنهادی و روشهای پیشین
زمان استخراج الیوصیاع (ثانیه)

روش استخراج الیوصیاع

0/037
0/049
38
0/054
0/067

متغیرهای آماری
انرژی و آنتروپی موجک
الودکاهشی 3
ضرایا 3

7
4

9

3

) (Proposed

ri u 2
8,1

LBP

 -5نتیجهگیری و کارهای آینده
در این مقاله روشککی جهت اسککتخراج الیککوصککیاع از سککیگنادهای
ماهیچهای برای تشکککخیص بیماریهای عیکککبی-حرکتی ارائه شکککد .با
ا ستفاده از تحلیل بافت ت یاویر طیف سیگنادهای ماهیچهای ،اط عاع
رابطهای زمان-فرکانز به صورع تونمان با ا ستفاده از روش پی شنهادی
استخراج میشود.
برای بررسی روش استخراج الیوصیاع پی شنهادشده در این مقاله
در حضککور دسککتهبندهای مختلف ،ماشککین بردار پشککتیبان ،رگرسککیون
منطقی ،تحلیل تمایزی و -Kنزدیکترین هم سایه در دو حالت کلی و با
تفکیک باندهای فرکانسی مورد بررسی لرار گرفتند .نتایج بهدست آمده
از آزمایشها ن شان میدهد که با ا ستفاده از ویژگیهای رابطهای زمان-
فرکانز سیگناد در حالت تفکیک باندهای فرکان سی ،دلت د ستهبندی
با تری در مقای سه با روشهای حوزه زمان ،فرکانز و روشهای مبتنی
بر اط عاع حوزه موجک ،حاصل می شود .همچنین به دلیل استفاده از
یک مرحله انتخا ویژگی ،طود بردار ویژگی بهدسکککت آمده از روش
پی شنهادی ن سبت به روشهای زمان-فرکانز مبتنی بر موجک کوتاهتر
بوده و نیاز به مراحل فشکککردهسکککازی مانند تحلیل مؤلفه اسکککاسکککی را
غیرضروری میسازد .تحلیل محاسباتی نتایج بهدست آمده از آزمایشها
نشاندهنده نیاز به زمان بیشتر برای استخراج الیوصیاع با استفاده از
روش پیشنهادی است.
روش پیشککنهادشککده در این مقاله برای دسککتهبندی الیککوصککیاع
مربوط به دوک س متفاوع ا ستفاده شده ا ست .لذا این روش میتواند
ت میم دادهشککده و برای دسککتهبندی حرکاع چندگانه عضکک ع بهکار
گرفته شود.
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