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  چكيده

 خواب ثبت يها هشگايص اختالالت خواب در آزمايبه منظور تشخ EMGو  EEG ،EOGمختلف شامل  يستيز يها گناليس

 يبند شود. طبقه يانجام م يبه صورت شهود ،له متخصص خوابيوس ل اطالعات ثبت شده در زمان خواب بهيشوند تحل يم
 امرن يتواند ا يل خودكار خواب مياست. تحل يا بر و خسته كننده ها، كار زمان بودن ثبت يل طوالنيمراحل خواب به دل يشهود

ق دو دسته ين تحقيمناسب است. در ا يها ويژگيخودكار مراحل خواب، استخراج  يدبن طبقه يگام  برا ترين مهمل كند. يرا تسه
) WPTموجك ( يها هل بستيب تبديضرا يهستند كه از رو ييها ويژگي. دسته اول نداستخراج شد EEGگنال ياز س يژگيو

هستند. در  EEGگنال يامنه سد يعني يزمان يك ويژگيو  يفركانس يها ويژگياز  ياند و دسته دوم شامل تعداد محاسبه شده
نگاشته شدند. نگاشت  يدوبعد يبه فضا SOM يعصب يها هله شبكيوس هب ابه طور مجز ها ويژگين دو مجموعه از يادامه ا

اطالعات استخراج شده از  .د هستنديار مفيدر جدا كردن خودكار مراحل خواب بس ها ويژگين يدست آمده نشان داد كه ا به
EEG گنالين نشان داد كه سين نگاشت همچنيه كامال مجزا نگاشته شدند.ايق به دو ناحيعم و خواب يداريب EEG ييتنها به 

از  1و مرحله  REMدر خواب  EEGگنال يرا اطالعات مستخرج از سيست زين يجدا كردن كامل مراحل خواب كاف يبرا
ر مراحل يخواب با سا 2 در مرحله EEG گناليكسان نگاشت شدند، اطالعات استخراج شده از سيه يبه ناح NREMخواب 
  مراحل خواب است. يولوژيزيف فيج منطبق با تعارين نتايكه ا دارد يهمپوشان

  

  .SOM يف توان، شبكه عصبيل بسته موجك، طي، تبديژگيمراحل خواب، استخراج و :واژگاندكلي
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  مقدمه -1

 ي] خواب به دو حالت كل1ّ[ 1سيدر استاندارد رشتافن و كال
2عال و ناهماهنگخواب ف

)REM3) و خواب آرام و هماهنگ
 

)NREMشود. خواب يم مي) تقس NREM   ر يز 4خود به
از خواب  1شود. مرحله  يم ميتقس 4و  3، 2، 1مرحله 
NREM به سمت خواب است كه  يداري، مرحله عبور از ب
گنال ين مرحله سيكشد. در ايقه طول ميدق 5تا  1ن يمعموالً ب

EEG
مخلوط شامل امواج  يهاه كم و فركانسدامن يدارا 4

5ز ورتكسيآلفا، تتا و امواج ت
  ]. 2[ است 

تواند نشان يز ميچشم ن يظهور حركات آهسته و چرخش
  باشد.  NREMاز خواب  1 دهنده مرحله

6خواب يها دوك NREMاز خواب  2در مرحله
و  

Kي ها كمپلكس
7

دامنه  ينه كه دارايزم EEGگنال يس يرو 
شوند.  يآشكار م ؛مخلوط است يها فركانسنسبتاً كم و 

اد و فركانس كم، ين ممكن است امواج دلتا با دامنه زيهمچن
8% هر اپوك20كمتر از 

اشغال كنند. به طور  2 را در مرحله 
در  يك خواب كامل شبانه معمولي از ٪55 تا ٪45معمول 
  خواب است.  2 مرحله

 ٪50ر از كمت و ٪20شتر از ي، بNREMاز خواب  3 در مرحله

و دامنه  Hz2 از كمتر فركانس با دلتا امواج شامل اپوك هر
ك سوم ين مرحله از خواب در ياست. ا µv75شتر از يب

 ٪6-  ٪4ك خواب كامل شبانه وجود دارد و معموالً ي يابتدا

  شود. ياز كل زمان خواب را شامل م

ن ياست با ا 3مشابه مرحله NREMاز خواب  4مرحله 
كنند. يم اشغال را اپوك هر ٪50ش از يدلتا بتفاوت كه امواج 

 خواب كل از ٪15 تا NREM ،12٪از خواب  4مرحله 

از  4و  3شود. به مجموع مراحل يم شامل را شبانه معمول
  شود.   يق گفته ميخواب عم NREMخواب 

با دامنه كم و  EEGشامل امواج  REMخواب 
كات ن مرحله از خواب حريمخلوط است. در ا يها فركانس

EMG گناليع چشم وجود دارد و دامنه سيسر
9 

عضالت چانه 
مشابه مرحله  REMدر خواب  EEGگنال يابد. سي يكاهش م

ن مرحله ياست. امواج ورتكس در ا NREMاز خواب  1

از  يكم وجود دارند در عوض ممكن است گروه يليخ
ده شوند. يد EEGگنال يدر س يا ارهدندان يهاشكل موج

 REMجدا كردن خواب  يت چانه براعضال EMGگنال يس

  ]. 3[ شودياستفاده م 1از مرحله 

همراه  يداري. ب1شود: يم ميتقس يبه دو حالت كل يداريب
به  EEGگنال ين حالت سيبا چشمان باز كه در ا ياريبا هوش

ده يبا دامنه كم و فركانس باال د يگنال تصادفيك سيصورت 
ه امواج آلفا در با چشمان بسته ك يداري. ب2و  ؛شود يم
  ]. 3[ وجود دارند EEGگنال يس

مراحل  يشهود يبند طبقه يمعمول برا ينيروش بال
ها با خواب، نگاه كردن با چشم و تطبيق شكل موج

خاص بر اساس  يهاها و نشانهاز شكل موج يا مجموعه
س است كه كار يقوانين موجود در استاندارد رشتافن و كال

گر يد يرود و از سو يشمار م به يابر و خسته كننده زمان
ب، ينتايج وابسته به ميزان تجربه متخصصان است. بدين ترت

ل ين كار را تسهيتواند ا يخودكار مراحل خواب م يبندطبقه
  كند.

وجود دارند كه باعث  يادياختالالت خواب ز يطور كل به
انسان  يبر سالمت ير منفيو تأث يت زندگيفيكاهش ك

و  EEG ،EMG (نظيرمختلف  يستيز يهاگناليشوند. س يم
EOG

10
براي تشخيص اين اختالالت  )گرير ديمتغ يو تعداد 

مراحل  يبند ]. طبقه2[ ندشو يدر زمان خواب شبانه ثبت م
انجام  EOGو  EEG ،EMG يهاگناليس يخواب اكثراً از رو

تحت عنوان  يدر نمودار يبند ن طبقهيج ايشود و نتا يم
11پنوگراميه

ص يتواند در تشخين نمودار ميشود. ا يارائه م 
 براين گام ياختالالت خواب به پزشك كمك كند. اول

 كردن اطالعات ثبت يخودكار مراحل خواب، كم يبند طبقه

ق استخراج ين كار از طريشده در زمان خواب است كه ا
  شود.  يثبت شده انجام م يهامناسب از سيگنال يها ويژگي

بندي مراحل ال براي طبقهسيگن ترين مهم EEGسيگنال 
 ثبت شده از عضالت EMGخواب است هر چند كه سيگنال 

ثبت شده براي تشخيص حركات  EOGهاي چانه و سيگنال
 خواب از 1 و مرحله REMچشم، در تشخيص خواب 
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NREM ] ي  ]. در حالت كلي روش3بسيار مؤثرندهاي كم
 شوند. به دو دسته خطي و غيرخطي تقسيم مي EEGكردن 

هاي حوزه زمان، حوزه  هاي خطي شامل روش روش
هاي غيرخطي شامل  فركانس و روش -فركانس، زمان

13، آمارگان مرتبه باال12هاي بر پايه نظريه اطالعات تحليل
و  

14هاي مبتني بر تئوري آشوب گيري اندازه
]. بيشتر 4است [ 

اند به تشخيص يك مرحله مطالعاتي كه اخيراً انجام شده
و يا تشخيص يك الگوي  EEGي سيگنال خواب از رو

]. اچاريا7-5اند [پرداخته EEGخاص در سيگنال 
15

و  
ي غيرخطي ها ويژگيهمكاران مفيد بودن تعدادي از 

بندي مراحل  در طبقهرا  EEGاستخراج شده از سيگنال 
اهميت استفاده از تبديل  ]. همچنين8[اند  خواب نشان داده

16موجك
ي ها ويژگي] و از 9[ دهش خواب بررسي تحليلدر  

هاي محاسبه شده از ضرايب موجك در تشخيص حالت
]. كه اين تحقيقات 12-10[ هوشياري استفاده شده است

از تبديل موجك در انجام  نشان دهنده اهميت استفاده
هاي خودكار روي اطالعات ثبت شده در زمان خواب  تحليل

ركانسي ي فها ويژگياست. تعدادي از مطالعات، مفيد بودن 
بندي خودكار مراحل استفاده شده در اين تحقيق را در طبقه

  ].16- 13اند [خواب نشان داده

 EEGدو دسته ويژگي از سيگنال مقاله حاضر در 

يي هستند كه از روي ها ويژگيدسته اول  .نداستخراج شد

ضرايب موجك محاسبه شدند و دسته دوم تعدادي از 
محاسبه آنها نياز به  ي فركانسي هستند كه برايها ويژگي

، ها ويژگيهمچنين اين دسته از  .محاسبه طيف توان است
شوند كه دامنه سيگنال يك ويژگي زماني را نيز شامل مي

EEG  طور  به ها ويژگياست. در ادامه اين دو مجموعه از
SOM هاي عصبي شبكه وسيله بهمجزا 

17
به فضاي دو بعدي  
ي ميزان مؤثر بودن نگاشت شدند. هدف از اين تحقيق بررس

  در جدا كردن خودكار مراحل خواب است. ها ويژگياين 

  

 ها مشخصات داده -2

18هاي خواب موجود در سايت فيزيوبانكداده
براي انجام  

مرد و زن  7 از EEGهاي اين تحقيق استفاده شدند. سيگنال
ساعت ثبت و با  24مدت ساله در  35-21سفيدپوست سالم 

بندي  ذخيره شده است. طبقه Hz100برداري  نرخ نمونه
ها بر اساس قوانين رشتافن و كاليس روي  شهودي سيگنال

   هايكانال EEGاي انجام و سيگنال ثانيه 30هاي  قسمت

Pz-Oz  وFpz-Cz بندي شهودي استفاده  به منظور طبقه
هاي شامل اغتشاش به  از شروع تحليل، اپوك پيشاند.  شده

هايي بدون اغتشاش از صورت دستي حذف شدند. قسمت
آمده است براي  1 ، كه در جدولPz-Ozكانال  EEGسيگنال 

  انجام اين پژوهش استفاده شدند. 

  

  ها توسط پزشك متخصص بندي شهودي داده نتايج طبقه -1جدول 

هاي تعداد اپوك
  اي ثانيه 30

مرحله بيداري
1  

مرحله
2   

خواب
  عميق

 خواب 

REM 

زمان كل خواب 
  هر فرد (ساعت)

1فرد   13756364289202 7/8  

2فرد   67864196173 2/8  

3فرد   -11359825196 7/7  

4فرد   2452323280141 8/6  

5فرد   2295360172225 2/7  

6فرد   3026402186224 2/7  

7فرد   2448286101192 4/5  

2/51 243468297411491353 مجموع  

 



  ابراھيمي و ھمكار

19 Parseval theory                                                                                  20 Orthonormal                                                                      21 Wavelet packet transform 
22 Daubechies of order 10 

....

 موجك يها ويژگيج استخرا -3

انتقال يافته و تغيير  يها، سيگنال را به نسخهموجكتبديل 
 كند. در تبديليمقياس يافته از يك تكه موج مادر، تجزيه م

گذر و  طور مكرر از دو فيلتر پايين موجك گسسته، سيگنال به
گذر، ضرايب فيلتر پايين يكند. خروجيباالگذر عبور م
ارائه گذر، ضرايب موجك را فيلتر باال يمقياس و خروج

از اين دو فيلتر  يدهند. در اين تبديل، ابتدا سيگنال اصل يم
گذر در هر  فيلتر پايين يكند و سپس فقط خروج يعبور م

شوند. تجزيه يطور مكرر به دو فيلتر اعمال م مرحله، به
) تعريف 3) تا (1( يها به صورت معادله x(t)سيگنال  موجك

  :]17شود [ يم

)1(   
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c)1در رابطه (
N,k 

dو  Nضرايب مقياس در سطح 
j,k

ضرايب  
تابع   ψ(t)تابع مقياس و φ(t)هستند.  jموجك در سطح 

موجك بوده و 
j,k
φ  و

j,k
ψ افته و ياس ير مقييتغ يهانسخه

ه سيگنال، اطالعات ي. بعد از تجزجا شده از آنها هستندجابه
وارد ضرايب موجك شده و باقيمانده آن در ضرايب  ياصل

  مقياس وجود دارد. 

تبديل موجك گسسته،  يبرا18ه پارسواليبر اساس نظر
19كه توابع پايه موجك يك پايه ارتونرمال يزمان

تشكيل  
) 4توان به رابطه (ي) م1از معادله ( يمحاسبه انرژ يبرا دهند،

c2يد. كه در آن رس

N,k
d2و 

j,k
موجود در ضرايب  يهايانرژ 

  ].17[ هستند

)4(   
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 يها ل بستهيل موجك، تبديتر تبديحالت كل
20موجك

)WPTي) است كه در آن عالوه بر باند فركانس 
لتر عبور يطور مكرر از ف ز بهيباال ن ين، باند فركانسييپا
  كند.  يم

با نرخ نمونه  EEGگنال يه شد از سطور كه گفتهمان
ق استفاده شده است. ين تحقيانجام ا يبرا Hz 100 يبردار

 30 يها به قسمت موجكل ي، تبديژگياستخراج و يبرا

 7تا سطح  WPTاعمال شد و تجزيه  EEGگنال ياز س يا هيثان

db10 موجكبا استفاده از 
21

) و از 1 ] انجام (شكل17[

استفاده  2 مطابق جدول يانسباند فرك 6ب موجك در يضرا
  شد.

فوق با استفاده از  يباند فركانس 6در  EEGگنال يس يانرژ
ب ي) محاسبه شدند. كه به ترت4ب موجك و رابطه (يضرا

ز به يها نين انرژي. مجموع ا E6، ...  و E1 ،E2اند ازعبارت
) در نظر گرفته شد. در ادامه، E7د (يجد يژگيك ويعنوان 
اند كه محاسبه شده ها ويژگين يا ياز رو يديجد يها ويژگي
  اند از: عبارت

 باند آلفا به (دلتا + تتا) ينسبت انرژ =هشتم يژگيو

  باند دلتا به (آلفا + تتا) ينهم= نسبت انرژ يژگيو

   باند تتا به (دلتا +آلفا) يدهم= نسبت انرژ يژگيو

ار يب و انحراف معين قدر مطلق ضرايانگين ميهمچن
استفاده  يژگيبه عنوان و 2 جدول يباند فركانس 6ب در يضرا

ب موجك، از ياز ضرا يژگيو 22تاً در مجموع يشدند و نها
  محاسبه شد. EEGگنال ياز س يا هيثان 30هر قسمت 

  

  

  تجزيه سيگنال توسط تبديل موجك -1شكل 

  

 در تجزيه موجك سيگنال EEGباندهاي طيفي سيگنال  - 2جدول

  )Hzهناي باند (پ  باند فركانسي  ضرايب 

  39/0- 13/3  دلتا  )1مجموعه (

  13/3- 46/8  تتا  )2مجموعه (

   46/8-93/10  آلفا  )3مجموعه (

  93/10-63/15  دوك  )4مجموعه (

  63/15-88/21  )1بتا (  )5مجموعه (

  88/21-30  )2بتا (  )6مجموعه (
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27 Minimum description length                            28 Burg 

.... 

 ي فركانسي و زمانيها ويژگياستخراج  -4

ه منظور حذف اغتشاش، ب و ها ويژگياز استخراج اين  پيش
گذر بيضوي  از يك فيلتر پايين Pz-Ozكانال  EEG سيگنال
عبور داده شد و سپس  Hz30با فركانس قطع باالي  8 مرتبه

يي بدين شرح محاسبه شدند: انرژي طيفي نسبي در ها ويژگي
23باندهاي فركانسي مختلف، متغيرهاي هارمونيك

، متغيرهاي 
دار طيف توان و ميانگين قدر ، فركانسي با بيشينه مق24يورت

اند. براي ، كه در ادامه معرفي شدهEEGمطلق دامنه سيگنال 
، ابتدا بايد طيف توان ها ويژگيسري اول از اين  4محاسبه 

هاي گوناگوني محاسبه شود. براي محاسبه طيف توان روش
به دليل صحت و قدرت تفكيك د كه در اينجا نوجود دار

ARاز مدل  ؛طيفي بيشتر
25 

 10هاي  براي قسمت 10مرتبه 

د. شاستفاده ] EEG ]13 ،14 ،16 ،18اي از سيگنال  ثانيه
26هاي آكائيكه انتخاب مرتبه مدل بر اساس يكي از روش

 و 
MDL

27
پذير است. ضرايب مدل با استفاده از روش  امكان 

28برگ
  محاسبه شدند. 

  

انرژي طيفـي نسـبي در بانـدهاي فركانسـي      - 4- 1
 مختلف

سبه انرژي طيفي نسبي در باندهاي مختلف، ابتدا براي محا
محاسبه شد. اين توان در  Hz5/0 -30توان كل در فاصله 

، تقسيم شده 3در جدول  مندرجباندهاي فركانسي مختلف 
است. انرژي طيفي نسبي در اين حالت، به صورت درصد 
نسبت انرژي در هر باند به كل انرژي است. اين باندهاي 

] هستند. چون در ثبت از 14، 13[ مراجع فركانسي منطبق با
استفاده شده براي انجام اين تحقيق، فركانس  EEGسيگنال

گذاشته شده است، محدوده  Hz30گذر روي  قطع فيلتر پايين
  تغيير داده شد.  Hz30به  Hz45) از 2فركانسي بتا (

  

دست آوردن به يبرا EEGگنال يس يفيط يباندها -3 جدول
  يفركانس يها ويژگي

  دلتا 

)1( 

  دلتا

 )2( 

  تتا 

)1( 

تتا 
)2( 

  بتا  آلفا
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  بتا 

)2( 

باند 
 يفركانس

 يپهنا 30-20 20-12 12-8  8-6  6-4 4-5/2 5/0- 5/2

 )Hzباند (

 

 كيهارمون يرهايمتغ - 4- 2

  اند از:ك عبارتيهارمون يرهايمتغ
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ب يبه ترت fHو  fLگنال و يف توان سيط p(f)در روابط باال 
) Hz 30) و فركانس حداكثر (Hz 5/0مقدار فركانس حداقل (

 )9) و (8ب مشابه روابط (ي) به ترت6( ) و5هستند. روابط (

گنال يار سين و انحراف معيانگيمحاسبه م يهستند كه برا
  شوند. ياستفاده م

)8(  
dxxxpxEm 
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)9(  
dxxpmxmxE 




 )(2)(]2)[(2

 

ن يار است. بنابرايانحراف مع σن و يانگيم mدر روابط فوق 
ن فركانس و انحراف از يانگيم يك به نوعيهارمون يرهايمتغ

ن را به يانگين و مقدار توان در فركانس ميانگيفركانس م
دهند. از آنجا كه در مراحل يصورت نرمال شده نشان م

گنال يمختلف در س يها با فركانس ييلف خواب الگوهامخت
EEG تواند در  ين پارامترها ميشود، محاسبه ايجاد ميا
در  ها ويژگين يص مراحل خواب مؤثر باشد. از ايتشخ
]. در 14، 13مراحل خواب استفاده شده است [ يبند طبقه

) استفاده 13(- )10ن پارامترها از روابط (يمحاسبه ا يعمل برا
  شد.

)10(  
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ن مقدار توان موجود يشترين و بيكمترfh و flن رابطه يكه در ا
'گنال است. و يف توان سيدر ط

c
f ن فركانس بهيتر كينزد 

fc  ست كه مقدار توان در آن موجود است.ا  



  ابراهيمي و همكار

29 Kohonen                                                              30 Variance                                                     31  Nonstationary 

....

  ورت ي يرهايمتغ - 4- 3

ف توان به صورت يام طnمرتبه  يفيگشتاور ط يطور كل به
  :شوديف مي) تعر14رابطه (

)14(  dffpfa n

n 



 )()2(   

ف ينكه طيف توان است با توجه به اي، طp(f)كه در رابطه فوق 
29يهمبستگه تابع يل فوريتوان تبد

جه يتوان نتياست م 
  گرفت كه:
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(يا  انسيهمان وار  a0شود كه  يجه مي) نت15از روابط (
30پراش

 a2شود كه يجه ميب نتين ترتيگنال است. به هميس )

گنال يانس مشتق دوم سيوار a4گنال و يانس مشتق سيوار
a2n =n رابطه يطور كل است. و به

2
گنال و يانس سين واريب 

، يفيط يشتاورهان گيآن وجود دارد. بر اساس ا يفيگشتاور ط
  دست آورد:ر را بهيز يرهايورت متغي
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iام به صورتiانس مشتق يدر روابط فوق وار
2 

0است و 
2

 

فوق از  يمحاسبه پارامترها ياست. برا يگنال اصليانس سيوار
a2n =nفاده شد كه ) است19رابطه (

2
گنال ياست. از آنجا كه س 

EEG 31ستايرايغ ،خواب
 يفوق برا يفيط ياست و گشتاورها 

ن پارامترها ين از ايبنابرا .كند ير مييستا با زمان تغيرايگنال غيس
      شود يخواب استفاده م EEGز يدر آنال يژگيبه عنوان و

]2 ،13 ،14  .[  

 )19(ورت، از رابطه ي يمحاسبه پارامترها يدر عمل برا

ها anگنال، يس يفيط يبا توجه به محتوا يعنياستفاده شد. 
 )،16( از روابط متغيرهاي يورت ن زده شدند سپسيتخم

  ن زده شدند.ي) تخم18) و (17(

)19(  





h

li

f

ff

fifpifna )(2)2( 

  

ن مقدار توان موجود يشترين و بيكمتر fhو  fl ن رابطهيكه در ا
  است.گنال يف توان سيدر ط

  

 ف توانين قله در طيتر فركانس بزرگ - 4- 4

ف ياست كه مقدار ط يف توان، فركانسيفركانس قله در ط
طور كه قبالً گفته شد نه است. همانيشيگنال در آنجا بيتوان س
با  s10 يزمان يها گنال در بازهيف توان سيط مطالعهن يدر ا

ف توان ي، محاسبه شده است. نمودار ط10مرتبه  ARمدل 
 يهاي در اين مقاله فركانسقله است.  يتعداد يگنال، دارايس

به  .دنها دارن قلهيا ميان ف توان را درين مقدار طيشتريكه ب
  . شدندانتخاب  يژگيعنوان و

   

 ن قدر مطلق دامنهيانگيم - 4- 5

ف مربوط به خواب گفته شد دامنه يطور كه در تعارهمان
ابد و در ييش ميق شدن خواب افزايبا عم EEGگنال يس

 EEGگنال ين دامنه سيكند. بنابرايدا ميكاهش پ REMخواب 

ن يد باشد. در ايتواند در جدا كردن مراحل خواب مفيم
 يبه عنوان ويژگ EEGگنال ين قدرمطلق دامنه سيانگيق ميتحق

  استفاده شده است. 

  

 SOM يشبكه عصب -5

ن است كه يمغز ا يستم عصبيجالب س يها ويژگياز 
 گر قراريكديك حس در كنار يمختلف مربوط به  يها نرون

حواس ديگر جدا هستند. در شبكه  يهااند و از نرونگرفته
28كوهونن

از همين ويژگي الهام گرفته شده است و عملكرد  
به يك فضاي  Aاين شبكه در واقع نگاشتي از فضاي ويژگي 

 Bحاوي بردارهاي ويژگي و  A. است )B  ) A B:دوبعدي 

هاي خروجي است. هر يك از  س دوبعدي از نرونيك ماتري
هاي  داري به تمام نرونهاي خروجي با اتصاالت وزناين نرون

از . )2(شكل  اندهستند مرتبط ها ويژگيورودي كه به تعداد 
، به  Bاز ماتريس  kاين پس بردار وزن اتصاالت بين خروجي 

  ناميم.مي ωk ورودي را
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.... 

  

  SOM يبشبكه عص يساختار كل -2 شكل

  

ها به ωk، مقدار اوليه دست آوردن نگاشت به يبرا
شود سپس بردارهاي ورودي را  صورت تصادفي انتخاب مي

يكي پس از ديگري به ورودي اعمال كرده فاصله اقليدسي 
 Bاز ماتريس  iآوريم و عنصر دست ميبه هاkω آنها را با تمام

نمائيم. خاب ميرا كه كمترين فاصله را با بردار ورودي دارد انت
، بردار وزن iسپس با در نظر گرفتن يك همسايگي در اطراف 

گيرند با هاي خروجي را كه در اين همسايگي قرار مينرون
  دهيم:) تغيير مي20رابطه (

)20(  ))()()(()()()1( njnxnijnnjnj  
 

تابع همسايگي  ij(n)ضريب يادگيري و  (n)در اين رابطه 
) 22) و (21ه صورت روابط (پيرامون نرون برنده است كه ب

هايي كه در فاصله هستند. طبق اين روابط، بردار وزن نرون
كند و بردار دورتري از نرون برنده قرار دارند، كمتر تغيير مي

  ].  19وزن نرون برنده بيشترين تغييرات را دارد [

)21(  )
2

exp(0)(


 n
n 

 

)22(  

)
2

2

2

exp(


 ijd

ij 
 

) ضريب يادگيري با گذشت زمان كوچك 21مطابق رابطه (

يك تابع فاصله به عنوان مثال  dij)، 22شود. در رابطه (مي
  ) است:23به صورت رابطه ( فاصله اقليدسي است و 

)23(  
)

1
exp(0)(


 n

n 
 

شود كه يا ضريب به طور كلي آموزش زماني متوقف مي
يادگيري به صفر برسد يا شعاع همسايگي با كوچك شدن به 
يك نرون برسد يا تمام بردارهاي مثال به شبكه اعمال شده 

هاي  باشند. بعد از آموزش، هر نرون در خروجي و نرون

 شوند. بنابراين، ها مي نماينده تعدادي از ورودي ؛همسايه آن

بعدي pها كه به صورت بردارهاي ويژگي در فضاي  ورودي
هستند توسط شبكه عصبي كوهونن به فضاي دوبعدي نگاشت 

دست آمده به دليل اينكه قابل شوند. نگاشت دوبعدي بهمي
  بررسي و تحليل با چشم است، بسيار ارزشمند است. 

  

 سازي و نتايج پياده -6

 30 هاي اد قسمتشود كه كمترين تعدديده مي 1در جدول 

بدون اغتشاش مربوط به بيداريست  EEGاي از سيگنال ثانيه
اي) در حالي كه تعداد بيشتري سيگنال ثانيه 30قسمت  243(

ساختن  يكيتميز از مراحل مختلف خواب وجود دارد. براي 
اي به  ثانيه 30قسمت  243بردارهاي ويژگي در هر مرحله، 
و خواب  REM؛ 2همرحل ؛1طور تصادفي از خواب مرحله

 30قسمت  1215عميق انتخاب شد. بنابراين در مجموع 

  اي از كل ثبت انتخاب شدند.  ثانيه

از  ياهيثان 30 يهافركانس از قسمت -زمان يها ويژگي
 يهاح داده شده در بخشيمطابق روال توض EEGگنال يس
به  يژگي، هر ويژگين استخراج شدند. بعد از استخراج ويشيپ

از  يژگير آن ويمقاد ٪75م شد كه يتقس يآن ويژگ از يمقدار
  ند.تر آن كوچك

در هر  يژگيو يطور كه گفته شد تعداد بردارهاهمان
ن تعداد يبودن ا يدر نظر گرفته شد تا نامساو يمرحله مساو

 ين حالت كل بردارهايج حاصل اثر نگذارد. در اينتا يرو
 850 يعني ن بردارهايا ٪70بردار است كه ما از  1215 يژگيو

م. چون ياستفاده كرد يآموزش شبكه عصب يبرا يژگيبردار و
كم است،  يآموزش شبكه عصب يموجود برا يژگيو يبردارها

  10 10 يبا ابعاد نگاشت خروج SOM ياز شبكه عصب

 يبه شبكه عصببردارهاي ويژگي آموزش،  راياستفاده شد. ب
SOM يكل به طور يژگيو ي. چون تعداد بردارهاندداده شد 

آموزش و آزمون به  يهاكم بود بعد از آموزش شبكه، كل مثال
 يخروج 3در شكل ده اعمال شد. يآموزش د يشبكه عصب

استخراج شده از مراحل مختلف  يها به مثالمربوط شبكه 
ها ن شكليهر خانه از ا يرگيشود. مقدار ت يده ميخواب د

  دهد. ي) فعال شدن آن را نشان مي(تعداد نسب زانيم
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32 
stationary 

    

 NREMاز خواب  1مرحله  يداريب

 REMخواب   قيخواب عم

  NREMاز خواب  2مرحله

 

ل موجك توسط شبكه يآمده از تبد دست به يها ويژگي -3شكل 
هر  يرگيزان تياند. منگاشت شده يدو بعد يبه فضا SOM يعصب

شبكه  يدر خروج فعال شدن نرون مربوط يخانه با تعداد نسب
SOM مجموعه آموزش و آزمون  يبرا ياست. خروج متناسب

  ) رسم شده است.  يژگيو ي(كل بردارها

  

له يوسمراحل خواب به يشهود يبندبه طور معمول طبقه
 يها ويژگيشود. يانجام م s30 يزمان يهاپزشك در بازه

استخراج  s30 يزمان يهاز در بازهيموجك در قسمت قبل ن
در زمان  EEGگنال يسكه  اند قات نشان دادهيشدند. تحق

ستا و يرايغ s10شتر از يب يزمان يهاخواب در بازه
 يها ويژگياستخراج  يكه برا ييها]. روش20[ ستيرخطيغ

 اند گنال قابل اعمالياز س ياند به طولاستفاده شده يفركانس

32ستاياگنال در آن بازه يكه س
 يها ويژگين، يباشد. بنابرا 

 10 يهاشدند از قسمت يفكه قبالً معر يو زمان يفركانس

ز مانند ينجا نياستخراج شدند. در ا EEGگنال ياز س ياهيثان
 ٪75كه  ياز آن ويژگ يبه مقدار يژگيقسمت قبل هر و

سپس  .م شديتقس ،ترند ، از آن كوچكمربوطه يژگير ويمقاد

 يهاآموزش شبكه استفاده شدند. داده يبرا هامثال 70٪
داده شد. بعد  ياختار قبلبا س SOM يآموزش به شبكه عصب

ن هر سه بردار مجاور (سه بردار كه از سه يانگياز آموزش، م
له يوسكه به ياهيثان 30ك قسمت ياز  ياهيثان 10قسمت 

 ك مرحله خواب اختصاص داده شده است) ازيپزشك به 

كه در آموزش استفاده شدند و  ييهامثال يعني(ها كل مثال
شبكه  ياعمال شد كه خروج، به شبكه )آزمون يها مثال
شود. يده ميد 4 در مراحل مختلف خواب در شكل يعصب

) يزان (تعداد نسبيها من شكليهر خانه از ا يرگيمقدار ت

  دهد.  يفعال شدن آن را نشان م

  

 NREMاز خواب  1مرحله  يداريب

    

 REMخواب   قيخواب عم

    

  NREMاز خواب  2مرحله

  

 يكه توسط شبكه عصب يو زمان يانسفرك يها ويژگي -4 شكل
SOM هر خانه  يرگيزان تياند. منگاشت شده يدو بعد يبه فضا

شبكه  يفعال شدن نرون مربوط در خروج يمتناسب با تعداد نسب
SOM مجموعه آموزش و آزمون (كل  يبرا ياست. خروج

  ) رسم شده است.يژگيو يبردارها
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ط به ج مربوينكه نتايا يتوجه است كه برا شايان
ج يل موجك با نتايق تبدياستخراج شده از طر يها ويژگي

 يهاله روشيوساستخراج شده به يها ويژگيمربوط به 
 ها ويژگي يهر دو سر ؛سه باشديقابل مقا يفركانس و يزمان

  كسان استخراج شدند. ي ياهيثان 30 يها از قسمت

شود كه يده ميدست آمده دبه يبا دقت در نگاشت دوبعد
 بًايه تقريبه ناح NREMاز خواب  1 و مرحله REMخواب 

 يولوژيزيف ف موجود درياند كه از تعارنگاشت شده يمشابه
ن انتظار يز به آنها اشاره شد هميخواب كه در قسمت مقدمه ن

ه جدا از يز به دو ناحين يداريق و بيم. خواب عميرا داشت
ر مراحل خواب يبا سا 2اند. مرحله  گر نگاشت شدهيكدي

ل وجود يتواند به دليم ين همپوشانيدارد كه ا يپوشانهم
خواب و  يهامتفاوت مانند دوك يها ويژگيبا  يالگوها

و  3 يهاسه شكلين مرحله باشد. با مقايدر ا Kيها كمپلكس
 WPT يها ويژگيشود كه گرچه مجموعه يمشاهده م 4

تر مؤثر ياستخراج شده در جدا كردن مراحل خواب، كم
كه با استفاده از  يهنگام يژگيردو مجموعه وه اما .هستند
 ؛شوند ينگاشته م ينگاشت دوبعد يبه فضا SOM هشبك
له يوسك مراحل خواب را بهيت تفكيقابل يخوبتوانند به يم
 هدهند كه با مشاهدينشان دهند و نشان م ها ويژگين يا

در مراحل  SOM هشبك يخروج يهاآتش شدن نرون يالگو
  برد.  ين به مراحل خواب پتوايمختلف خواب م

، ينسب يگذار ن الگوها پس از آستانهيا يكم يابيارز يبرا
زان ين الگوها (ميدر ا يخروج يهازان آتش شدن نرونيم
 5/0) با مقدار 4و  3 يهاهر خانه در شكل ينسب يرگيت

ها در آتش شدن نرون يالگوها يب همبستگيمقدار ضر
ن داده شده در ج نشاينتا يمراحل مختلف خواب برا

 هسيشوند. با مقايده ميد 5و  4در جداول  4و  3 يها شكل
قادرند  يژگيدو گروه و افت كه هريتوان درين جداول ميا

ك كنند. يرا تفك  REMهو مرحل يداريق، بيمراحل خواب عم
 REM ك مراحليك مراحل دشوارتر از جمله تفكياما در تفك

، بهتر عمل WPT يها ويژگيگروه  1 هاز مرحل يداريو ب
  كنند.  يم

ها در مراحل آتش نرون يالگو يب همبستگيضرا -4جدول 
  3ج نشان داده شده در شكل ينتا يمختلف خواب برا

 W 1 2 3  4و  R 

W 100 0 0 0 0 

1 0 00/1  0 0 41/0  

2 0 0 00/1  17/0  0 

4و  3  0 0 17/0  00/1  0 

R 0 41/0  0 0 00/1  

 

ها در مراحل آتش نرون يوالگ يب همبستگيضرا -5جدول 
  4ج نشان داده شده در شكل ينتا يمختلف خواب برا

 W 1 2 43و  R 

W 00/1  14/0  0 0 10/0  

1 14/0  00/1  23/0  0 71/0  

2 0 23/0  00/1  12/0  16/0  

3و4  0 0 12/0  00/1  0 

R 10/0  71/0  16/0  0 00/1  

 

 EEGگنال يك كانال سياز  ها ويژگين پژوهش، يدر ا

حاصل مشاهده  يهابا دقت در نگاشت .شدنداستخراج 
ن مراحل مختلف خواب و يب ياديز يشود كه همپوشان يم
 ك كاناليدهد كه ين امر نشان ميا .وجود دارد يداريب

 يجدا كردن كامل مراحل خواب كاف يبرا EEGگنال يس
ز از چند يل پزشكان متخصص خواب نين دليبه هم ست.ين

گنال يعضالت چانه و س EMGگنال ي، سEEGگنال يكانال س
EOG كنند يمراحل خواب استفاده م يشهود يبندطبقه يبرا
ز يمار در هنگام خواب نيب يلمبردارياوقات از ف يگاه يحت
  كنند.يص مراحل خواب استفاده ميتشخ يبرا

ن تعداد يشود كمتريمشاهده م 1طور كه در جدول  همان
ه مرحله بدون اغتشاش مربوط ب ياهيثان 30 يهاقسمت

 ينكه نامساويا ين گفته شد كه برايش از اياست. پ يداريب
و مراحل مختلف خواب  يداريدر ب يژگيو يبودن بردارها

در هر  يژگيو ينگاشت حاصل اثر نگذارد، بردارها يرو
) انتخاب شدند. به 243 يعني( يداريب مرحله خواب به تعداد

تر بزرگ يدوبعد ين مسئله كه در فضايا يمنظور بررس
كند، از ير ميين مراحل خواب به چه صورت تغيب يهمپوشان

كه ابعاد نگاشت ياستفاده شد. وقت 20×20ك نگاشت ي



  ابراهيمي و همكار

 

   

پارامترهاي مجهول شبكه عصبي زياد  ؛دنياب افزايش مي
شوند در نتيجه بايد بردارهاي ويژگي بيشتري براي  مي

آموزش شبكه عصبي استفاده شود. بنابراين در ادامه، 
از اينكه ممكن است نامساوي بودن تعداد  نظر صرف

بردارهاي ويژگي در بيداري و مراحل مختلف خواب روي 
يعني  ها ويژگيدسته اول  نتايج حاصل اثر بگذارد،

هاي موجود از كل داده ي حاصل از تبديل موجكها ويژگي
از  468از بيداري،  243 استخراج شدند كه شامل 1در جدول 

ق و ياز خواب عم 1149، 2مرحله از 2974، 1 خواب مرحله
هستند كه در مجموع  REMاز خواب  يژگيبردار و 1353
و كل خواب است. سپس مانند  يدارياز ب يژگيبردار و 6187
 ٪70، يژگيو يزه كردن بردارهايقبل، بعد از نرمال يهاقسمت

استفاده شد.  يآموزش شبكه عصب يبرا مرحله هر از بردارها
استفاده  يآموزش شبكه عصب يكه برا ييها، چه آنهاكل مثال
كه در مرحله آموزش استفاده نشده  ييو چه آنها ندشده بود

. شكل ندده داده شديد به شبكه آموزشبعد از آموزش  ند؛بود

به  20×20با ابعاد نگاشت  SOM يپاسخ شبكه عصب 5
را نشان  يداريدر مراحل مختلف خواب و ب يژگيو يبردارها

زان (تعداد يها من شكليهر خانه از ا يرگيدهد. مقدار ت يم
 دهد. ي) فعال شدن آن را نشان مينسب

و  يداريز بين حالت نيشود در ايطور كه مشاهده مهمان
اند. مرحله ه جدا از هم نگاشت شدهيق به دو ناحيخواب عم

 يباً مشابهيه تقريبه ناح REMو خواب  NREMاز خواب  1
 يداريب ر مراحل خواب ويبا سا 2اند و مرحله نگاشت شده

له يوس، بهيسازادهيان ذكر است كه پيدارد. شا يهمپوشان
  انجام شده است. MATLAB-R2006aافزار  نرم
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اند از: استخراج شد كه عبارت يژگيق دو دسته وين تحقيدر ا
 ؛ ب موجك محاسبه شدنديضرا يكه از رو ييها ويژگي .1

در  ها ويژگين يا از . قبالًيزمانو  يفركانس يها ويژگي. 2
ل خودكار خواب استفاده شده است. يمطالعات مربوط به تحل

 يدوبعد يبه فضا SOM يله شبكه عصبيوسبه ها ويژگين يا
كه به  نظرن يدست آمده از انگاشت شدند. نگاشت به

  سه با چشم است. يو مقا يست قابل بررسيصورت دوبعد

  

  

  قيخواب عم NREMاز خواب  1 مرحله  يداريب

      

  NREMاز خواب  2مرحله REMخواب 

   

هر خانه متناسب  يرگيزان تياند. م نگاشت شده يدوبعد يبه فضا SOM يله شبكه عصبيوسبه ل موجكيآمده از تبد دست به يها ويژگي-5شكل
 يبرا ياستفاده شدند. خروج 1جود در جدول مو يژگيو ياست. كل بردارها SOMشبكه  يفعال شدن نرون مربوطه در خروج يبا تعداد نسب

  ) رسم شده است.يژگيو يمجموعه آموزش و آزمون (كل بردارها



  ، نسخه پيش از چاپ1389 ، تابستان2دوره چهارم، شماره ، زيستيمجله مهندسي پزشكي 

 

    

ده يبا توجه به پاسخ شبكه در مراحل مختلف خواب، د
در جدا كردن خودكار مراحل خواب  ها ويژگين يشد كه ا

 ن مشاهده شد كه جدا كردن مرحلهيد هستند. همچنيار مفيبس

 EEGگنال يله سيوسبه REMو خواب  NREMاز خواب  1

را اطالعات استخراج شده از يست زير نيپذ امكان ييبه تنها
اند.  ه نگاشت شدهيك ناحين دو حالت به يدر ا EEGگنال يس

استخراج شده از  يها ويژگيده شد كه يب دين ترتيبه هم
تواند يدارد كه م ير مراحل همپوشانيخواب با سا 2 مرحله
متفاوت از جمله  يها ويژگيبا  يالگوهال وجود يبه دل
ن مرحله باشد. يدر ا K يها خواب و كمپلكس يها دوك
 يولوژيزيف مربوط به فيها منطبق با تعارافتهين يا يتمام

حاصل، به نظر  يهاخواب هستند. با دقت در نگاشت
ب يضرا ياستخراج شده از رو يها ويژگيرسد كه  يم

را يدترند. زيخواب مف موجك در جدا كردن خودكار مراحل
، يو زمان يفركانس يها ويژگيدست آمده از  به يها نگاشت
با  يشتريب يو مراحل مختلف خواب همپوشان يداريدر ب

  گر دارند. يكدي

 EEGگنال يك كانال سين پژوهش از يدر ا يطور كل به

توان از  ياستفاده شده است در ادامه م يژگياستخراج و يبرا
ن يو همچن EEGگنال يكانال س يرشتياطالعات تعداد ب

ن يج را با اياستفاده كرد و نتا EOGو  EMG يهاگناليس
  سه كرد. يحالت مقا

شامل  يهاق، قسمتين تحقيطور كه گفته شد در ا همان
نده يكنار گذاشته شدند كه در آ ياغتشاش به صورت دست

ستم يتوان امكان حذف خودكار اغتشاشات را در سيم
  كرد.  جاديشده ا يطراح
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