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 مخصوصاً این مسئله. پایین بودن پهنای باند کانال ارتباطی آنها است، دوکالسه1(BCI)  چالش اصلی سیستمهای واسط مغز و ماشین:چکیده
. مهم است،برای کنترل دستگاههای کمکی شبیه صندلی چرخدار یا ربات متحرک که نیازمند دستورات حرکتی چندگانه هستند
 مبتنی بر الگوهای ذهنی2EEG  کنترل کردن صندلی چرخدار توسط سیستم واسط مغز و ماشین با استفاده از سیگنالهای،هدف این تحقیق
 پنجرهگذاریSSVEP  سیگنال ذهنی. این کنترل ذهنی باید مخصوصاً برای افراد ناتوان امنیت باال و دقت قابل قبولی داشته باشد. است9SSVEP
،4FFT استخراج ویژگی از سه روش.میشود و سپس در مرحله پیش پردازش برای کاهش نویز و مصنوعات از یک فیلتر میانگذر عبور داده میشود
 محاسبه دقت و نرخ انتقال اطالعات هر سه روش نشان میدهد. و فیلتربانک انجام میشودIT-CCA  و روش بهبودیافته مبتنی بر ترکیب5IT-CCA
 در پایان صندلی چرخدار و محیط فیزیکی آن در نرمافزار. و فیلتربانک بهترین عملکرد را داردIT-CCA که روش بهبودیافته مبتنی بر ترکیب
. طراحی و با ارسال و اجرای دستورات دوازدهگانه مانور حرکتی صندلی چرخدار بررسی میشودWebots شبیهسازی ربات
، ربات متحرک کنتررلشرونده برا ذهرن، پتانسیل برانگیخته حالت پایدار، مغز نگاری الکتریکی، سیستم واسط مغز و ماشین:واژههای کلیدی
.صندلی چرخدار
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Abstract: A major challenge in two-class brain-computer interface (BCI) systems is the low bandwidth of the communication
channel, especially this is important for controlling assistive devices such as a wheelchair or a mobile robot which requires multiple
motion commands. The goal of this research is EEG-based wheelchair control through a SSVEP-based BCI. This brain control must
provide high security and accuracy particularly for disabled people. SSVEP brain signal is windowed and for reducing noise and
artifacts passed through a bandpass filter in preprocessing stage. Three methods including FFT algorithm, IT-CCA and an improved
method based on combination of IT-CCA and Filter-bank are used for feature extraction. Computing Accuracy and ITR for three
methods represents that improved method based on combination of IT-CCA and Filter-bank has the best performance. Finally the
wheelchair and its physical environment are designed by Webots robotic simulation software and by sending and performing
multiple commands, wheelchair motivation maneuver is completed.
Keywords: Brain-computer interface (BCI), Electroencephalography (EEG), steady state visual evoked potential (SSVEP), braincontrolled mobile robot, wheelchair.
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 -1مقدمه
واسطهای بین ذهن انسان و کامپیوتر ( )BCIسیستمهایی هستند که
میتوانند بدون داشتن هیچ کانال ارتباطی معمولی و تنها بهوسیله
تفسیر الگوهای کنش ذهنی به دستورات منطبق ،بین ذهن بشری و
محیط خارجی ارتباط مستقیم فراهم کنند [.]1
برای اولین بار در سال  ،1324عصبشناس آلمانی بره نرام هرانس
برگر توانست فعالیتهای ذهنی الکتریکی  EEGرا ثبت کرده و بر روی
کاغذ نمایش دهد [ .]2سریگنالهرای  ]9[ EEGکره شرامل الگوهرای
ذهنرری  ]8[ 8ERD/7ERS ،]1-7[ SSVEP ،]4-5[ 1P300هسررتند بررا
توجه به راحتی کاربرد و پایین بودن هزینه سراخت عملری ،برهصرورت
گسترده برای توسعه BCIها و از جمله رباتهای متحرک کنترلشونده
با ذهن به کار میروند.
BCIهای  P300و  SSVEPمبنا براساس تحریک خرارجی هسرتند
اما سرعت ،دقت و پایداری باال دارندERD/ERS .ها مستقل از تحریرک
خارجی هستند اما نیاز به آموزش دارند.
پتانسیلهای برانگیخته حالت پایدار بینایی یا  SSVEPبیانگر نرو
خاصی از فعالیت مغزی کاربر است کره در اثرر خیرره شردن کراربر بره
محرک نوری چشمکزن با فرکانس باالی  1هرتز در ناحیره پسسرری
مغز ظاهر میشود .با این وجود سیستمهای مبتنی بر  SSVEPمزیرت-
های بسیاری دارند ،ازجمله کامالً متکی بر کاربران و جلسرات اسرتفاده
آنها از سیستم هستند و آموزش خاصی نیاز ندارند ،میتواننرد ارتبراط
پرسرعتی را فراهم کنند ،دقت باالیی تولید میکنند و پایرداری براالیی
دارند.
دستگاه صدور دستور از راه دور کنترل شونده با ذهن و رباتهرای
متحرک [ ]3-11دو دسته اصلی از رباتهای کنتررل شرونده برا ذهرن
هستند که میتوانند به افراد شدیداً ناتوان در زندگی روزانهشان کمرک
کنند و کیفیت زندگی آنها را از لحاظ استقالل فردی تغییر دهند.
برای اولین بار در سال ( 2114با اسرتفاده از الگروی  )ERDاولرین
ربات کنترلشونده با ذهن پیشنهاد شد [ ]11و در سال  2115تاناکا و
همکاران برای اولین بار صندلی چرخدار رباتیکی کنترلشونده با ذهرن
را با استفاده از الگوهای  ERD/ERSطراحی کردند [ .]12این صرندلی

طبقهبندی

کنترل صندلی چرخدار بر پایه ...

چرخدار دو حرکت چرخش به چپ و راست را در محیط حقیقی انجرام
میداد .چوی و همکاران در سالهای  2118و  2111از همین الگروی
ذهنی برای طراحی صندلی چرخداری که سه حرکت گردش به چرپ و
راست و حرکت مستقیم به جلو را انجام میدهد ،استفاده کردنرد []19
و [.]14
در سال  2114در طراح ربات متحرکی که برر اسراس ERD/ERS
حرکت میکند ،از انگاشت حرکتی دست چرپ و راسرت بررای کنتررل
استفاده شد .به این صورت که خروجی طبقهبندیکننرده متناسرب برا
دست چپ و راست ،برابر صفر و یک است .این سیستم بهخوبی توانسته
است هفت دستور روشن/خاموش ،ایست ،حرکت بره جلرو ،حرکرت بره
جلو و چپ ،حرکت به عقب ،حرکت به عقب و راست و حرکت به عقب
و چپ را انجام دهد [.]15
در مقایسه با SSVEP BCIهاP300 BCI ،ها زمران بیشرتری بررای
صدور دسرتور الزم دارنرد ،امرا دقرت براالتر و واسرط گرافیکری بسریار
طبیعیتری دارند .برای اولین برار ربسرام و همکراران در سرال ،2111
 P300 BCIرا برای توسعه صندلی چرخدار ربراتیکی کنتررلشرونده برا
ذهن بهکار گرفتند [ ]11و پس از آن نیرز سرایر محققران آن را بهبرود
دادند [.]17
 SSVEP BCIمیتواند هر  2-4ثانیه دستور صرادر کنرد .در سرال
 ]18[ 2113یک صندلی چرخدار بر اساس الگوی  SSVEPطراحی شد.
چهار فرکانس تحریک  15 ،14 ،19و  11هرتز با استفاده از  LEDبرای
ساخت دستورات حرکت به راست و چپ و جلو عقرب اسرتفاده شردند.
پس از آن محققان مدل صندلی چرخدار را که از الگوی  SSVEPبررای
کنترل و هدایت استفاده میکرد ،پیشرفت دادند [ ]13و [.]21
در تحقیقی که در سال  2115انجام گرفت ،یک صرندلی چررخدار
رباتیکی که از  BCIبا الگوهرای  SSVEPو کنتررل مشرارکتی اسرتفاده
میکند ،با هشت حالت یا دستور ارائه شده اسرت .اگرچره ایرن کنتررل
مشارکتی توسط تعداد دستورات و محیط ،محدود شده است امرا مری-
تواند به صورت گسترده برای هدایت در محیطهای شناختهشده شربیه
اتاق و محیط بیرون بهکار رود [.]21

استخراج ویژگی

سیگنال خروجی تخمینزدهشده

پیشپردازش

سیگنال زمانی

EEG

شکل  :1بلوک دیاگرام سیستم BCI
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 -2مواد و روشها
یک سیستم  BCIابتدا سیگنالهای ذهنی را اندازهگیری میکند،
سپس آنها را در زمان حقیقی پردازش میکند تا الگوهای خاصی را
شناسایی کرده و به نیت کاربر بازخورد کند .پردازش سیگنال در سه
مرحله اصلی انجام میگیرد :پیشپردازش ،استخراج ویژگی ،شناسایی
و طبقهبندی .بلوک دیاگرام سیستم  BCIدر شکل  1نمایش داده شده
است.
سیگنالهای  EEGغیرایستان هسرتند و ماهیرت تصرادفی دارنرد،
بنابراین ویژگیهایشان با گذشت زمان تغییرر مریکنرد .چرون 3BCW
دقت باال الزم دارد ،نمیتوان از پنجره با طول کوچرک اسرتفاده کررد و
مناسبترین طول بین  4ترا  1ثانیره اسرت .سریگنال  EEGبرا پنجرره
مستطیلی پنجرهگذاری میشود.
پیشپردازش با هدف ساده کردن اعمال پردازشهای بعدی (بدون
از دسررت دادن اطالعررات وابسررته مهررم) انجررام مرریشررود .تبرردیالت
ترکیبشده با تکنیکهای فیلتر کردن برای افزایش  ،11SNRدر قسمت
پیشپردازش  BCIانجام میشود .در مرحله پیشپردازش از یک فیلترر
میانگذر باترورث با پهنای باند  1-11هرتز استفاده میشود .همچنرین
روش های استخراج ویژگی مبتنی برر ترکیرب خطری ،دارای خاصریت
فیلترگذاری مکانی هستند.
الگوهای ذهنی مورداستفاده در BCIها توسط ویژگیهرای خاصری
مشخصهدهی میشوند .اطالعات سیگنال  EEGبا الگوی ذهنی SSVEP
بر حسب ویژگیهای دامنه ،فاز و فرکانس استخراج میشود .الگروریتم-
های استخراج ویژگی یک  BCIویژگیها را محاسبه و استخراج میکند
و سپس در مرحله طبقهبندی این ویژگیها را دستهبنردی کررده و بره
دستورات مناسب کاربردهای  BCIترجمه میکند.

،12/25 ،11/25 ،19/75 ،11/75 ،3/75 ،19/25 ،11/25 ،3/25
 12/75 ،11/75 ،14/25و  14/75فرکانسهای تحریک هستند.
از ایجاد اختالف فاز برای تولید این تعداد فرکانس تحریک استفاده
شده است .سه فرکانس  19/25 ،11/25 ،3/25دارای فاز اولیه صفر
هستند .سه فرکانس  19/75 ،11/75 ،3/75فاز اولیه معادل نود درجه
دارند .سه فرکانس تحریک  14/25 ،12/25 ،11/25نسبت به سه
فرکانس تحریک اولیه دارای اختالف فاز  181درجه هستند و ،11/75
 12/75و  14/75فاز اولیه  271درجه دارند .تعداد افراد شرکتکننده
در اندازهگیری این پایگاه داده ده نفر است.
 -2-2معیارهای ارزیابی عملکرد : BCI

مهمترین معیارهای ارزیابی سیستمهای  BCIبه صورت زیر است:
الف) دقت  :دقت محلی و دقت طبقهبندی
دقت محلی عبارت است از نسبت اختالف انحراف معیار نتیجه از مقدار
اصلی یا میانگین به مقدار اصلی یا میانگین.
اندازهگیری دقت با استفاده از عملکرد طبقهبندی اصطالحاً دقت
طبقهبندی یا نرخ طبقهبندی گفته میشود و عبارت است از نسبت
تعداد دنبالههای طبقهبندیشده (تعداد تالشهای موفقیتآمیز برای
اجرای وظیفه ذهنی خواستهشده) به تعداد کل دنبالهها .نرخ خطا نیز
نسبت تعداد دنبالههای طبقهبندیشده به تعداد کل دنبالهها است.
ب) نرخ انتقال اطالعات ()11ITR

نرخ انتقال اطالعات به انوا مختلف کرالسهرا و الگوهرای مغرزی
مختلفی که مورداستفاده قرارگرفتهاند ،مدت زمانی که  BCIنیاز دارد تا
این الگوها را دستهبندی کند و دقت طبقهبندی بسرتگی دارد .واحرد
ITRبیت بر دقیقه است .برای بسیاری از سیستمهای  BCIنررخ انتقرال
اطالعاتی که توسط شانون تعریف میشود دربرگیرنرده دقرت ،سررعت

 -1-2پایگاه داده
در ایرن تحقیرق از پایگراه داده  EEGکره توسرط آقرای ماسرراکی
ناکانیشی و همکاران [ ]22تهیه شرده اسرت ،اسرتفاده مریشرود .داده
دارای تعداد هشت الکترود معادل هشت کانرال اسرت .افرزایش تعرداد
کانالها باعث افزایش نرخ انتقرال اطالعرات شرده و همچنرین نسربت
سیگنال به نویز را نیز افزایش میدهد.
داده ابتدا دیجیتالی شده است ،تعداد نمونههای زمانی و فرکانسی
آن  1114است .طول زمانی داده یعنی 𝑇 برابر  4ثانیه و فرکانس
نمونهبرداری 𝑠𝐹 برابر  251هرتز است .برای این داده مقدار تأخیری
برابر  195میلیثانیه بهعنوان بازه اطمینان در نظر گرفته شده است.
به همین دلیل تعداد نمونههای کل  1124نیست و برابر  1114است.
از ایجاد اختالف فاز برای تولید این تعداد فرکانس تحریک استفاده
شده است.
تعداد کل فرکانسها یا 𝑓𝑁 معادل  ،12تعداد کل کانالها یا 𝑐𝑁
معادل  8است .تعداد کل نمونهها یا 𝑠𝑁 برابر  1114و تعداد هر
آزمایش زمانی برای هر الکترود و در هر فرکانس یا 𝑡𝑁 برابر  15است.

… EEG-Based Wheelchair Control Through

کنترل صندلی چرخدار بر پایه ...

کالسبندی و تعداد کالسها است 𝑁 .تعداد کالسها
اسرتCTI :

است ITR .برحسب بیت بر دقیقره بره صرورت رابطره ()1
نسبت زمان کل هر بخش آزمایش به کل دستورات متناظر با آن است
1  P   60 

()1
ITR   log 2N  Plog 2  1  P  log 2
*
N  1   CTI 

 -3-2استخراج ویژگی به روش :FFT

چون  ]29[ FFTیک روش تک الکترود است ،الکترود اول پایگاه داده
برای استخراج ویژگی ،انتخاب شده است .زیرا با توجه به شمارهگذاری
سیستم 11-21در کالهک اندازهگیری سیگنال  ،EEGاین الکترود باید
یکی از الکترودهای  O2 ،O1یا  OZباشد که در قسمت پسین سر
واقع هستند و مربوط به ناحیه بینایی هستند .همچنین با چند بار
مقایسه نتایج الکترودها ،قدرت این الکترود مشخص میشود .سپس
برای استخراج هر فرکانس خاص از یک فیلتر میانگذر باندباریک یا
ناچ فیلتر (فرکانسگزین) که دارای فرکانس مرکزی برابر با فرکانس
هدف است ،استفاده میشود؛ این معادل استفاده از یک فیلتربانک با
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 12فیلتر فرکانسگزین است .در نهایت فرکانس متناظر نقطه پیک یا
اوج هر قسمت از طیف فیلترشده بهعنوان فرکانس تحریک در نظر
گرفته میشود .جفت تبدیل فوریه به صورت معادالت ( )2و ( )9است:
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روش  FFTو طول پنجرههای متفاوت یک ،دو ،سه و چهار ثانیه نشران
میدهد.
برای محاسبه  ITRاز فرمول نرخ انتقال اطالعات شانون برهصرورت
رابطه ( )1استفاده میشود 𝑇 :معادل طول پنجره همینگ اسرت و

Rx

تعداد فرکانسهای تحریک و برابر  12است .نتایج محاسبه ( ITRبیرت
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بر دقیقه) و میانگین کل نرخ انتقال اطالعات روش  FFTدر جدول ()2

)X (n

n 0

آمده است.

جرردول ( )1دقررت محلرری ( )ده نفررر شرررکتکننده در داده را برررای

جدول  :1دقت ( )%روش  FFTبرای پنجرههای با طول مختلف
T=1

T=2

T=3

T=4

افراد

37/15

38/11

38/34

33/17

شخص اول

37/78

38/78

33/19

33/19

شخص دوم

37/81

38/19

33/12

33/25

شخص سوم

37/42

38/77

33/14

33/22

شخص چهارم

37/35

38/85

38/15

38/11

شخص پنجم

37/72

38/71

33/12

33/12

شخص ششم

37/72

38/79

33/11

38/15

شخص هفتم

37/81

38/79

33/17

33/29

شخص هشتم

37/38

38/34

38/21

33/28

شخص نهم

37/81

38/78

33/18

38/75

33/17

37/71

33/17
33/18

شخص دهم
میانگین

جدول  :2نرخ انتقال اطالعات روش  FFTبرای پنجرههای با طول مختلف
T=1

T=2

T=4

T=3

افراد

211/55

112/32

13/27

52/22

شخص اول

211/13

119/41

13/11

52/24

شخص دوم

211/97

112/33

13/44

52/98

شخص سوم

133/97

119/41

13/48

52/49

شخص چهارم

212/13

112/19

13/47

52/28

شخص پنجم

211/39

119/29

13/49

52/22

شخص ششم

211/37

119/23

13/59

52/27

شخص هفتم

211/13

119/28

13/59

52/93

شخص هشتم

212/99

119/31

13/32

52/47

شخص نهم

211/49

119/11

13/55

52/91

شخص دهم

211/21

119/91

13/52

52/92

میانگین

 -4-2استخراج ویژگی به روش :IT-CCA

سیگنال مرجع به صورت رابطه ( )4تعریف میشود T :تعداد نقراط

یکی از مناسبترین روشها در تحلیل  ،SSVEPبه دلیل انطباق با
ساختار الگوی آن ،روش  ]24[ 12CCAیا تحلیل همبستگی کانونی
است .چون سیگنالهای ذهنی سینوسی شکل هستند ،روش CCA
تعدادی سیگنال سینوسی را در فرکانسهای تحریک سیگنال اندازه-
گیریشده بهعنوان سیگنالهای مرجع تعریف میکند.
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نمونهبرداری )𝑇𝐹𝐹𝑁( و برابر  1114است 𝐹𝑠 .فرکانس نمونرهبررداری
 251هرترررزی اسرررت و تعرررداد فرکرررانسهرررای تحریرررک = 𝑘

1, 2, . . . . , 12است 𝑁ℎ .تعداد هارمونیکهای هر فرکرانس و معرادل 1
است .تأخیر 𝑑𝑡 برابر  195میلیثانیه ،باید در تعریف سیگنالهای مرجع
نیز لحاظ شود.
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در هر آزمایش زمانی و بسته به هر شخص ،اطالعات اندازهگیرری-
شده تغییر میکنرد ،درحرالیکره در تعریرف مرجرعهرای سینوسری و
کسینوسی این وابستگی لحاظ نمیشود .بنابراین در روش  CCAپدیده
عدم تناسب مرجع و سیگنال اصلی به وجود میآید.
برای حل این مشکل ،به جرای سریگنالهرای مرجرع سینوسری از
اطالعات خود سیگنال اصلی به عنوان مرجع استفاده میشرود؛ مطرابق
رابطه ( ) 5سیگنال همه الکترودهای موردنظر جداگانه انتخراب شرده و
روی تمام سریهای زمانی از آنها میرانگین گرفتره مریشرود ،سرپس
سیگنالهای میانگینگیری شده با هرم ترکیرب شرده و سریگنالهرای
مرجع 𝑦 متناظر هر فرکانس خاص را تولید مریکننرد.این روش بسریار
قویتر از  CCAعمل کرده و دقت باالتری تولید میکند ،زیرا سریگنال
اصلی را با میانگینهای متناظر میسرنجد و اصرطالحاً ]22[ IT-CCA
گفته میشود 𝑘 .اندیس فرکرانسهرای تحریرک و 𝑘 = 1, 2 , . . . , 12
است.
1 Nt
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 IT-CCAبردارهای وزندهی 𝑥𝑊 و 𝑦𝑊 را با بیشرینهکرردن همبسرتگی
بین 𝐘 و𝐗 محاسبه میکند .سپس همبستگی خطی بین دو مجموعه
متغیر را با استفاده از خودهمبستگی و همبستگی متقابل بهدست می-
آورد .در ریاضیات همبستگی کل یا ضریب خودهمبستگی ،بره صرورت
نسبت برین خودهمبسرتگی و همبسرتگی متقابرل بردارهرای ورودی و
خروجی طبق رابطه ( )8محاسبه میشود.
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ب) نرخ انتقال اطالعات
در محاسبه نرخ انتقال اطالعات از رابطه شانون استفاده میشود و
نتایج جدول ( ITR )4روش  IT-CCAرا برای پنجرههایی به طول
چهار و سه ثانیه بر حسب بیت بر دقیقه نشان میدهد.
 -5-2استخراج ویژگی با روش ترکیبی فیلتر بانک و IT-CCA

اگرچه  IT-CCAروش قدرتمندی است ،اما در مورد این داده متوسط
عمل میکند .زیرا داده چگال است و فرکانسهای تحریک بسیار به
هم نزدیک هستند .بنابراین مشابهت مکانی بسیار با هم دارند که اجازه
نمیدهد هر سیگنال در هر فرکانس خاص تنها با مرجع متوسط خود
بیشینه همبستگی را داشته باشد .روش  FFTاثبات کرد که اطالعات
فرکانسی سیگنال برخالف اطالعات مکانی ،بسیار ناهمبسته هستند.
بنابراین اگر بتوان در استفاده از روش  ،IT-CCAاطالعات فرکانسی را
نیز استخراج کرد ،دقت و  ITRبهبود چشمگیر خواهند داشت.
برای تحقق این هدف از یک فیلتربانک که دارای دوازده فیلتر
فرکانسگزین باترورث متناظر با دوازده فرکانس تحریک است ،استفاده
میشود .ابتدا فیلتربانک بر داده اعمال میشود ،سپس پنجره همینگ
که معادل یک فیلتر  19FIRاست بر سیگنالهای فیلترشده اعمال می-
شود .شکل ( )2بلوک دیاگرام این روش را نشان میدهدfk .
فرکانس تحریک موردنظر و 𝑤 پهنای باند فیلترهای میانگذر و برابر
 1/5هرتز است.
الففف) دقففت :هماننررد روش  IT-CCAاز بیشررترین همبسررتگی برررای
محاسبه دقت استفاده شده است .نتایج دقت بر حسب درصد در جدول
( )5نمایش داده شده است.
ب) دقت :جدول ( )9دقت کالسبندی ( ) بهدست آمده را توسط
روش  IT-CCAنمایش میدهد.

T

( )1نتایج  ITRاست.

] E[W x XX T W x]E[W y YY TW y

هر فرکانسی که بیشرترین ضرریب همبسرتگی را بدهرد ،فرکرانس
تحریک است .در این تحقیق از بین هشرت کانرال کره سریگنال EEG
آنها اندازهگیری شده است ،سه الکترود اول ( O1و  O2و  )OZانتخاب
میشوند 𝐗 .ماتریس سریگنال اصرلی برا ابعراد تعرداد نمونره در تعرداد
الکترود ( )1114×9است.
روش  IT-CCAدر هر فرکانس خاص با محاسربه مرتبره مراتریس-
های داده اصلی و مرجع ،دو ماتریس متغیر جدید تولیرد مریکنرد کره
اصطالحاً متغیرهای کانونی گفته میشوند و در آنها اطالعرات اضرافی
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حذف و ویژگیهای اساسی قابل استخراج است .سرپس سریگنالهرای
اندازهگیری شده الکترودها را برا مرجرعهرا مقایسره کررده و بیشرترین
ضرایب همبستگی را مییابد .در این حالرت فرکانسری کره بزرگتررین
ضریب همبستگی با سیگنال مرجع مربوطره را تولیرد کنرد بره عنروان
فرکانس تحریک در نظر گرفته میشرود .در هرر فرکرانس خراص15 ،
آزمایش زمانی با تعداد  1114نمونه در محاسبات شرکت میکنند.

ج)  :ITRنرخ انتقال اطالعات از فرمول شانون بهدست میآید .جدول

] E[W x XY T W y
T

کنترل صندلی چرخدار بر پایه ...

 -3مقایسه نتایج
نمودار ( )9دقت دو روش  IT-CCAو ترکیب آن با فیلتربانک فرکانس-
گزین را با هم مقایسه میکند.
در نمررودار ( ،)4ایررن مقایسرره برررای  ITRحاصررل از دو روش
مذکور انجام گرفته است .طول پنجره انتخابی چهار ثانیه است.
نتایج حاصل از سه روش  FFTو  IT-CCAو ترکیب فیلتربانک و IT-
 CCAدر محاسبه دقت و  ،ITRنشان میدهد روش تبدیل فوریه
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بسیار ،عملکردی قوی در تحلیل این داده چگال ارائه نمیدهد.
بنابراین روش بهبودیافته مبتنی بر ترکیب  IT-CCAو فیلتربانک
فرکانسگزین برای تحلیل داده پیشنهاد میشود.

بیشترین دقت و نرخ انتقال اطالعات را به ازای پنجرههای با طول
گوناگون تولید میکند .اما در عین حال وابسته به فرکانس نمونه-
برداری و روشی تک الکترود است .روش  IT-CCAبا وجود قدرت

جدول  :3دقت ( )%روش  IT-CCAبرای پنجرههای سه و چهار ثانیه
T=3

T=4

افراد

98/95

43/11

شخص اول

14/44

28/15

شخص دوم

57/77

15/27

شخص سوم

78/15

89/11

شخص چهارم

57/77

54/72

شخص پنجم

11/11

17/51

شخص ششم

19/88

18/15

شخص هفتم

88/31

31/98

شخص هشتم

31/98

31/89

شخص نهم

54/79

44/72

شخص دهم

11/19

14/99

میانگین

جدول  ITR :4روش  IT-CCAبرای پنجرههای سه و چهار ثانیه
T=3

T=4

طول پنجره

11/24

12/93

شخص اول

2/11

9/53

شخص دوم

29/27

21/78

شخص سوم

82/78

95/11

شخص چهارم

29/51

15/97

شخص پنجم

25/54

29/21

شخص ششم

27/84

29/14

شخص هفتم

54/91

42/35

شخص هشتم

57/23

42/98

شخص نهم

21/31

11/21

شخص دهم

92/18

29/11

میانگین

IT-CCA

پنجرهگذاری

][𝑓1 -w/2 𝑓1 +w/2

IT-CCA

پنجرهگذاری

][𝑓2 -w/2 𝑓2 +w/2

IT-CCA

پنجرهگذاری

استخراج ویژگی

سیگنال خروجی تخمینزدهشده

][𝑓𝑘 -w/2 𝑓𝑘 +w/2
فیلتربانک

سیگنال زمانی EEG

شکل  :2بلوک دیاگرام روش ترکیبی فیلتربانک و IT-CCA
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جدول  :5دقت ( )%روش ترکیبی فیلتربانک و  IT-CCAبرای پنجره-
های سه و چهار ثانیه
T=4

افراد

T=3

18/11

81/34

شخص اول

19/99

14/72

شخص دوم

53/11

17/51

شخص سوم

83/11

32/51

شخص چهارم

71/54

82/51

شخص پنجم

83/11

31/34

شخص ششم

87/77

31/34

شخص هفتم

84/11

31/98

شخص هشتم

81/34

32/51

شخص نهم

82/77

88/15

شخص دهم

79/81

73/51

میانگین

کنترل صندلی چرخدار بر پایه ...

 BCIباید به صورت عملی محقق شود .برای دستیابی به این هدف،
صندلی چرخدار در یک محیط مجازی که دارای قابلیت ساخت تمام
شرایط حقیقی است ،شبیهسازی میشود .حرکت یک صندلی چرخدار
در محیط از قوانین سینماتیکی و دینامیکی تبعیت میکند .اساس این
سیستم دو چرخ دیفرانسیلی متحرک است .صندلی چرخدار باید در
جهات مختلف توانایی حرکت داشته باید .دو موتور گردان با حرکت
دایرهای و سرعت مشخص و قابل تنظیم که در دو رأس یک محور
گردان قرار دارند ،به عنوان چرخهای دیفرانسیلی استفاده میشوند و
صندلی را قادر به حرکت میکنند.

جدول  ITR :6روش ترکیبی فیلتربانک و  IT-CCAبرای پنجرههای
سه و چهار ثانیه
T=3

T=4

افراد

92/11

94/18

شخص اول

1/4

1/47

شخص دوم

29/39

29/21

شخص سوم

52/52

44/11

شخص چهارم

98/75

94/15

شخص پنجم

54/94

49/59

شخص ششم

52/57

49/59

شخص هفتم

48/19

42/35

شخص هشتم

شکل  :4مقایسه  ITRحاصل از دو روش  IT-CCAو ترکیب فیلتربانک

51/88

44/11

شخص نهم

41/52

93/15

شخص دهم

و IT-CCA

41/11

95/14

میانگین

در شبیهسازی فیزیکی صندلی برای همه اجزا شامل چرخهای
دیفرانسیلی و بدنه صندلی چرخدار ،مرزهایی منطبق با شکل آنها در
نظر گرفته میشود که اصطالحاً شیء محصور 14گفته میشود .در
حقیقت این مرزها صندلی را از برخورد با سایر اجسام آگاه کرده و به
آن شکل میدهند.
جرم و چگالی صندلی نیز مقداردهی میشوند تا نیروی اصطکاک
را شبیه سازی کنند ،اما جرم نباید زیاد سنگین باشد ،زیرا انرژی
صندلی بعد از گذشت مدت زمانی کاهش مییابد و نمیتواند صندلی را
حرکت دهد .همچنین نیروی گرانش نیز به شبیهسازی اضافه میشود
تا تأثیر گرانش را اعمال کند.
در این کار  12فرکانس تحریک وجود دارد که هرکدام منطبق با
یک دستور هستند .اما برای سادگی میتوان از شش دستور زیر در

شکل  :3مقایسه دقت حاصل از دو روش  IT-CCAو ترکیب

حالت پایه استفاده کرد و برای افزایش چرخش در جهات گوناگون و
انجام حرکات متعدد ،فرکانسهای دیگر را نیز به کار برد.

فیلتربانک و IT-CCA

 -1فرکانس  :3/25ارسال دستور حرکت رو به جلو معادل

 -4شبیهسازی دروبوتس

مقداردهی سرعت یکسان بره چررخهرای دیفرانسریلی

پس از استخراج ویژگیها و ارسال دستورات منطبق با هر فرکانس
خاص و اطمینان از وجود دقتی قابل قبول برای هدایت صندلی
چرخدار ،ارسال دستورات و کنترل صندلی چرخدار توسط سیستم
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توسط وبوتس.
 -2فرکررانس  :11/25ارسررال دسررتور حرکررت برره راسررت،
معادل چرخش  31درجه چرخها نسبت بره موقعیرت
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اولیرره و مقررداردهی سرررعت متفرراوت برره چرررخهررای
دیفرانسیلی در وبوتس.
 -9فرکانس  :19/25ارسال دستور حرکت به چپ ،معادل
چرخش  -31درجه چرخها نسبت به موقعیت اولیره و
مقداردهی سرعت متفاوت قرینه حالت  2به چرخهای
دیفرانسیلی.
 -4فرکانس  :3/75ارسال دستور چرخش به عقب ،معادل
چرررخش  181درجرره نسرربت برره موقعیررت اولیرره و
مقداردهی سرعت متفاوت به چرخهای دیفرانسیلی.
 -5فرکانس  :11/75ارسال دستور حرکت به عقب ،معادل
چرررخش صررفر درجرره نسرربت برره موقعیررت اولیرره و
مقداردهی سرعت یکسان و قرینه با حالت  1به چرخ-
های دیفرانسیلی.
 -1فرکانس  :19/75ارسال دسرتور توقرف ،معرادل عردم
چرخش و صفر کردن سرعت چرخهای دیفرانسیلی.
سایر حرکات شامل چرخش  45درجه91 ،درجه و  11درجه بره
سمت راست و چپ میباشد .بدین وسیله آزادی حرکت بسیاری
برای صندلی چرخدار فراهم شده است.

کنترل صندلی چرخدار بر پایه ...

 -1تاکنون در هیچیک از کارهای گزارششده دقت  111به
دست نیامده است .حتی دستیابی به دقت باالی 31نیز
بسیار مطلوب است .عالوه بر دقت باالی حاصل از ،FFT
دقت میانگین تقریباً  81برای روش بهبودی ارائهشده در
این تحقیق برای تعداد دوازده فرکانس دقتی بسیار مطلوب
است.
 -2اکثر سیستمهای تحقیقشده تاکنون تنها با پنج یا تعداد
کمتر فرکانس تحریک یا دستورات کار کردهاند و شبیه-
سازی شده اند ،بنابراین از لحاظ نرخ انتقال اطالعات با
محدودیت روبهرو هستند و نمیتوانند مانور حرکتی
چندگانه را برای صندلی چرخدار فراهم کنند .در حالیکه
در این تحقیق دوازده دستور استخراج شده است.
 -9نرخ انتقال اطالعات با زیاد بودن تعداد دستورات افزایش می-
یابد .در این تحقیق  ITRبهدستآمده برای دوازده دستور با
طول پنجره زمانی چهار ثانیه برای روش ترکیبی برابر 95
بیت بر دقیقه است و مقداری مناسب است ITR .توسط روش
 FFTمعادل  52بیت بر دقیقه است که بسیار مناسب است و
برای کاربردهای برخط نیز میتواند نیاز کاربر را تأمین کند.
 -4در این تحقیق توسط روشهای بهبود سیگنال ،نویز و
مصنوعات به صورت قابل توجهی حذف شدهاند و این باعث
افزایش توان سیگنال و نسبت سیگنال به نویز و در نهایت
دقت شده است .این مسئله قدرت روشهای پیشپردازش
مورد استفاده را تائید میکند.
روش بهبودیافته مبتنی بر ترکیب فیلتربانک و IT-CCA
پیشنهادی در این تحقیق میتواند برای دادههای چگال دیگر نیز دقت
و  ITRباالیی تولید کند .تنها مشکل این روش این است که برای
پنجرههای با طول کوچک ،نمیتواند دقت باال و  ITRباال ارائه دهد.
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