
 

استفاده از فیلتر کالمن دوگانه در بازنمایی رابطه زمانی و مکانی بین منابع استخراج 

 شده از سیگنال الکتریکی مغز

  

  

ارتباط موثر از موضوعاتی است که براي مطالعه مکانیسمها و فعالیتهاي بین نواحی مغزي بسیار مناسب بوده و در مورد تاثیر یکی از  - دهیچک

در مقاالت مختلف کند. روشهاي مختلفی براي تخمین ارتباط موثر بین بخشهاي مختلف مغزي بخشهاي فعال مغز بر روي بخش دیگر بحث می

بخشهاي فعال مغزي با ابتدا  پیشنهاد شده است. در این روش دوگانهبا استفاده از فیلتر کالمن که در این مقاله روش جدیدي  ده استارائه ش

با فیلتر کالمن  تطبیق داده شده و ارتباط بین آنها با مدل فضاي حالتمنابع  سپس و استخراج شده فعال مغز ینواحاستفاده از روشهاي تعیین 

همراه با تخمین ارتباط موثر بین مناطق فعال، دامنه و میزان فعالیت بخشهاي که از مزایاي روش پیشنهادي اینست  د.نشوتخمین زده می دوگانه

عالوه بر تخمین ارتباط بین بخشهاي فعال، فعالیت منابع نیز در هر لحظه  . بعبارت دیگرشوندمختلف مغزي نیز بصورت دینامیکی تخمین زده می

با استفاده از ارتباطات معلوم، سازي شده ) شبیهEEG(مسیگنالهاي الکتروانسفالوگراتوسط روش پیشنهادي ارزیابی شود. ان به روز میاز زم

و مقدار ازپیش تعریف  پیشنهادي توسط روشتخمین زده شده سازیهاي مختلف و مقایسه ارتباط نتایج بدست آمده از شبیه که شده است انجام

  دهد.نشان میصحت و دقت مناسب روش را تولید سیگنال فرض کرده بودیم،  اي که درشده

  

  ارتباط موثر، روشهاي تعیین نواحی فعال مغز، فیلتر کالمن توام - کلید واژه

 

 مقدمه - 1

سیسـتمهاي مختلفـی    سیستمهاي بیولـوژیکی از زیـر   بیشتر

اند که باهم در ارتباطندکه فهم نحـوه ارتبـاط آنهـا و    تشکیل شده

شناسایی و درك عملکرد سیستم بسـیار  تعامل آنها با همدیگر در 

از زیـر  نیز است. مغز بعنوان یک بخش از سیستم بیولوژیکی  مهم

آن عملکـرد  که  سیستمهاي مرتبط با همدیگر تشکیل شده است

تعریـف   ر آنهـا بـه روي همـدیگر   یاثتسیستمها و زیربا ارتباط بین 

شـود کـه فهـم عملکـرد مغـز و شناسـایی ارتبـاط بـین زیــر         مـی 

هاي علم مغز و اعصـاب  یکی از مهمترین دغدغه سیستمهاي مغز،

1است. در ارتباط بین زیرسیسـتمهاي مغـزي کـه ارتبـاط مغـزي     
 

ن شود، دامنه و مسیر اطالعات بین نواحی مغزي تخمـی نامیده می

]. در حالت کلی 1،2[شوندمورد تحلیل قرار گرفته میزده شده و 

ارتباط مغزي وجـود دارد: ارتبـاط آنـاتومیکی یـا     توصیف سه نوع 

2ساختاري
بـین واحـدهاي    آنـاتومیکی که به ارتباط فیزیکـی یـا    

 

 

 

 

 

 

 
1 Brain Connectivity 
2 Structural or anatomical connectivity 
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1]. ارتباط عملکـردي 1،4،5شود[نرونی در زمان خاص مربوط می
 

دهاي عصبی مربوط میشود که به ارتباط آماري وابستگی بین واح

هاي زمـانی یـا   با اندازه گیري معیارهاي وابستگی آماري در حوزه

2شود. ارتباط موثرفرکانسی محاسبه می
که بـه نحـوه تـاثیر یـک      

].روشـهاي متفـاوتی   8-1واحد نرونی به واحد دیگـر داللـت دارد[  

براي محاسبه ارتباط موثر بـین نـواحی مغـزي وجـود دارنـد کـه       

3میتوان به معیار علیت گرنگر 
4و مدلهاي علی دینامیکی  

اشـاره   

  ].16-9کرد[

  روش علیت گرنگر یکی از روشهاي تخمین ارتباط موثر

باشد که بر اساس این فرض بنیان گذاشته شده است که هر می

. این روش بیشتر به دهدرخ میدر زمان  به دنبال یک علت اثر

اعمال شده و پس از  5خودبازگشتی مدلهاي خطی چندمتغیره

بین آنها  موثر ارتباط ،خاص روشهايمدل کردن اطالعات توسط 

ن روش ابتدا . در ایشوندزده میتخمین توسط معیارهاي خاصی 

براي بیان وابستگی بین یک دوقطبی نسبت به دوقطبی دیگر 

مساله را یکبار با فرض استقالل بین دوقطبیها حل کرده و 

آوریم. سپس وابستگی ماتریس کواریانس خطاي آنرا بدست می

فرض کرده و   با دوقطبی دیگري در فضاي حالت  این دوقطبی

  دوباره

م. لگاریتم حاصل تقسیم این آوریخطاي مساله را بدست می

کند دوقطبیها به همدیگر وابستگی بین دوقطبی را تعریف می

پارامترهاي  DCM]. در روش مدلهاي علیت دینامیکی یا 15- 9[

مدل توسط روشهاي مختلفی براي تطبیق بر روي داده با استفاده 

    شود. در این روش ابتدا مدلی بنا بهاز اطالعات پیشین بهینه می

  عات آناتومیکی و فیزیولوژیکی ساخته شده و تعداد محدودي اطال

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Functional connectivity 
2 Effective connectivity 
3 Granger 
4 Dynamic causal model 
5 Linear Autoregressive models 

گیرند.  سپس  داده  بر روي مدل منبع  در  آن  مکانها  قرار  می

سازي تطبیق داده شده و پارامترهاي مدل توسط روشهاي بهینه

6مانند بیشینه کردن امید و انتظار
  .شوندتخمین زده می 

با فرض مدل  )MVAR(فرآیند مدل خودبازگشتی چند متغیره

خطی بین منابع مغزي قادر به مدل کردن ارتباط بین منابع 

]. کامینسکی و 17[باشدمغزي به شکل معادالت تفاضلی می

و  MVARلیانگ از مدل طیفی براي تخمین پارامترهاي مدل 

استفاده کرده  EEGاستفاده از آن در تخمین ارتباط در 

]. آقاي امیدوارنیا نیز از فیلتر کالمن دوگانه براي تحلیل 18است[

EEG ]19نوزادان در فضاي سنسور استفاده کرده است .[

روش جدید براي تخمین دینامیکی  7همچنین آقاي گیرالدو

وگانه برروي سیگنالهاي فعالیت منابع با استفاده از فیلتر کالمن د

EEG ]روش پیشنهادي این مقاله با ]. 20ارائه کرده است

استفاده از فیلترکالمن دوگانه اقدام به تخمین ارتباط دوقطبیها 

در فضاي منبع کرده و بصورت موازي فعالیت دوقطبیها و ارتباط 

  زند.بین آنها را تخمین می

  پیشنهاديروش  -2

ــه از در  ــراي  روش پیشــنهادي مقال ــه ب ــالمن دوگان ــر ک فیلت

شـود. در  تخمین ارتباط موثر بین نواحی فعال مغـز اسـتفاده مـی   

فیلتر کالمن دوگانه بـرخالف کـالمن معمـولی کـه تنهـا حـاالت       

سیستم مجهول است، عالوه بر حاالت سیسـتم وزن خاصـی نیـز    

باشد که با استفاده از تخمین موازي اقدام بـه بدسـت   مجهول می

   3  از  پیشنهادي شود. روش می سیستم  حاالت و  آوردن اوزان 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
6 Expectation Maximization 
7 Evardo Giraldo 

  

  

 

اعمال روش تعیین 

نواحی فعال مغز بر 

 EEGروي سیگنال 

براي استخراج منابع 

 فعال طول زمان

 

مدل  تطبیق

فضاي حالت 

متغیر با زمان بر 

 منابع فعال روي

 

فیلتر کالمن  اعمال

دوگانه بر روي مدل 

منابع فعال بر روي 

تخمین ارتباط موثر 

 بین آنها

 

اساس و ساختار روش پیشنهادي براي تخمین ارتباط موثر بین منابع فعال مغز که شامل سه مرحله است. در مرحله اول یکی از روشهاي  .1شکل 

شوند. سپس مدل فضاي حالت متغیر با زمان بر اعمال و منابع فعال در طول زمان استخراج می EEGتعیین نواحی فعال مغز بر روي سیگنال 

 شودیق داده شده و در مرحله سوم فیلتر کالمن دوگانه براي استخراج ارتباط موثر بین منابع به مدل فضاي حالت اعمال میروي دوقطبیها تطب
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نشـان داده   1بخش تشکیل شده است که بطـور کلـی در شـکل    

شده است. در مرحله اول باید نواحی فعال مغزي استخراج شـوند  

  تا تعداد کمی از دوقطبیها استخراج شده و در مدل  فضاي حالت  

مورد استفاده قرار گیرند. این امر بـا اسـتفاده از روشـهاي تعیـین     

 EEGمسـاله معکـوس   مناطق فعال مغز یـا بعبـارت دیگـر حـل     

 ill-posedحالـت   EEGامکانپذیر است. حـل مسـاله معکـوس    

دهد. بنابراین براي تعیـین  بوده و پاسخ منحصربفردي بدست نمی

در ایـن مقالـه از    .اندنواحی فعال مغز روشهاي مختلفی ارائه شده

1روش 
sLORETA   استفاده شده است. در این روش سـعی در

  سازي تابع زیر را داریم کمینه

)1                           (� = ‖�� − ���‖� + �‖��‖�    

�)��که  × �)� ،امkکانال در نمونه  mاز  EEGسیگنال  (1 × حاصل از حل مساله مستقیم  leadfieldماتریس  (�

EEG  اثر فعالیت هریک از دوقطبیها  یا بعبارت دیگر دربرگیرنده

روشهاي المان محدود اشد که با استفاده ببر روي سنسورها می

قوانین الکترومغناطیس تعیین و توسط  3BEMو 2FEMمانند 

�)��]. 25-21شوند[می × یا دوقطبیهاي  بردار منابع (1

پارامتر  �. عدد است nتعداد آنها باشند که مغزي می

نسبت  � ,�� ,Gبا معلوم بودن 1باشد. تابع رگوالریزاسیون می

آیند. با حل کمینه شده و میزان فعالیت منابع بدست می ��به 

بصورت زیر  sLORETAصریح مساله کمینه سازي با روش 

  آید. بدست می

)2(                                                 ��� = �.��          

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
1 Standardaized low resolution brain electromagnetic topography 
2 Finite element methods 
3 Boundry element methods 

باشد. در رابطه  میزان منابع فعال تخمین زده شده می  ���که 

  آیدبدست می 4و 3از رابطه  Tمقدار  2شماره 

)3                (� = ���[����� + ��]�             

)4                 (� = � − 11�/1�1                            

 ���و محاسبه ماتریس  sLORETAپس از حل مساله 

فعالیت دوقطبیها تخمین زده شده و منابعی که فعالیت بیشتري 

  شوند. در طول زمان دارند استخراج می

در مرحله دوم مدل فضاي حالت خطی دینامیکی به 

توسط  دوقطبیهاي فعال تطبیق داده شده و منابع استخراج شده

  شوند.مدل فضاي حالت بصورت رابطه زیر مدل می

)5 (                                              kkk

kkkk

GJV

JFJ

ε

η

+=

+=
+1

  

�)�� که × �)� ام،kنمونه  EEG سیگنال (1 × �) 

گیري نویز اندازه ��نویز حالت و  ��،  leadfieldماتریس 

  باشند. میسیستم 

مرحله بعد شامل اعمال فیلتر کالمن دوگانه بر مدل فضاي 

 بصورت توام ��و  ��و تخمین دو ماتریس  5حالت رابطه شماره 

رابطه بین منابع  ��باشد که با بدست آمدن ماتریس می و موازي

دوقطبیهاي میزان فعالیت   ��درطول زمان و نسبت به همدیگر و

. ساختار کلی فیلتر شوندمی در طول زمان تخمین زدهفعال 

نشان داده شده است. در این  2کالمن دوگانه در شکل شماره 

  نوع فیلتر برخالف فیلترهاي معمولی عالوه بر حاالت سیستم،

 براساس  یکی از متغیرها  نیز مجهول بوده و  ابتدا  از اوزان  یکی 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

بروزرسانی حاالت در 

 معادله زمانی

بروزرسانی اوزان در 

 معادله زمانی

 

بروزرسانی حاالت در 

 گیريمعادله اندازه

بروزرسانی اوزان در 

 گیريمعادله اندازه

 

 گیرياندازه

 

باشد. این اساس و ساختار فیلتر کالمن دوگانه که شامل دو مرحله بروزرسانی اوزان و حاالت بصورت موازي باهم می .2شکل 

 کنند.تخمین پارامترهاي حالت و وزن میبه  گیري مدل فضاي حالت اقداممراحل نیز از با استفاده از دو معادله زمانی و اندازه
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مدل فضاي حالت تخمین زده شده و سپس با فرض معلوم بودن 

شود. در حل فیلتر کالمن متغیر دوم تخمین زده می ،متغیر اول

باید یک  ��تخمین حاالت دوگانه عالوه بر فرض مدل براي 

در نظر بگیریم.  ��دینامیک ساده نیز براي فیلتر اوزان یا همان 

 شودنوشته می 6این معادله نیز بصورت معادله 

 )6(                           ��� = ���� + ����� = ���� + ���                   

  شود:بصورت زیر تعریف می ��که در آن 

)7(�� =

⎣⎢
⎢⎢
⎡��(���)

… ��(���)
0 ��(���)

…        ��(���) 0    … .
0   … .

0
0⋮ ⋱ ⋮

0 … 0 ⋯ ��(���)
… ��(���)⎦⎥

⎥⎥
⎤
   

فیلتـر کـالمن دوگانـه بـه      ،پس از فرض مدل براي دو فرایند

طـی   ��و ��اعمـال و پارامترهـاي   فرآیند  به هر دوبصورت توام 

     شوند.تخمین زده می روند زیر

  . پیشفرض مقدماتی1

 )8     (            ��� = �[(� − �[�])(� − �[�])�]  

 )9        (             ��� = �[(� − �[�])(� − �[�])�]  

  باشد.نشاندهنده امید ریاضی می Eکه 

  . براي هر نمونه زمانی بروزرسانی معادله زمانی2

)10       (                                                ���� = �����  

)11        (            ���� = ����� + ��� = ��������  

  است k-1کواریانس نویز فرآیند در نمونه  ���که 

  شود:. فیلتر حالت نیز مطابق مرحله زیر محاسبه می3

)12                        (                          ���� = ��������    

)13               (                   ���� = ������������
+ ��  

  باشدکواریانس نویز حالت می ��که 

  وزرسانی اندازه گیري. معادله بر4

)14 (                      ��� = �������������� + �����
  

)15 (                              ��� = ���� + ������ − ������  

)16 (                                      ��� = �� − ���������  

  باشدگیري میکواریانس نویز اندازه ��که 

  . بروزرسانی فیلتر وزنی5

)17      (            ��� = ���� ���������� ��� + ������
  

)18      (                       ��� = ���� + ������� − ������  

)19         (                            ��� = (� − �����)����  

  است.  k-1کواریانس نویز فرآیند در نمونه  ���که 

درایه از آن میتواند نشانگر  هر ،��پس از محاسبه و تخمین 

وابستگی فعالیت هر دوقطبی به دوقطبی دیگر در زمان پیشین 

باشد و به این صورت ارتباط موثر منابع نسبت به هم تخمین زده 

  . ]27- 26[شوندمی

  سازي و نتایجشبیه - 3

در این بخش پس از معرفی روش پیشنهادي سعی در اعمال 

سازي شده داریم که این شبیه EEGروش بر روي سیگنالهاي 

سیگنالها با فعال درنظر گرفته شدن تعدادي از منابع و معلوم 

شوند. سپس روش پیشنهادي را بودن ارتباط بین آنها تولید می

کرده و ارتباط بین دوقطبیها را با  به سیگنالهاي تولید شده اعمال

استفاده از روش پیشنهادي تخمین و با مقادیر معلوم از قبل 

  کنیم.تعیین شده مقایسه می

براي تولید سیگنال ابتدا چهار عدد دوقطبی را که در شکل 

نشان داده شده است را از بین فضاي نمونه فعال فرض کرده و  3

  کنیم:ط میتبزیر به هم مر سپس آنها را با استفاده از رابطه

)20(

⎩⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎧��(�) = 0.65��(� − 1) + �(�)��(� − 1)

+�(�)��(� − 1) + ��(�)��(�) = 0.87��(� − 1) + �(�)��(� − 1)

+��(�)��(�) = 0.56��(� − 1) + ��(�)��(�) = 0.87��(� − 1) + ��(�)��(�) = ��(�)               � = 5…  19��(1) = ��(1) = ��(1) = ��(1) = 1

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 leadfield، ابتدا ماتریس EEGسپس براي تولید سیگنال 

با استفاده از روشهاي المان   EEGرا که از حل مساله مستقیم 

آید را در ماتریس محدود و قوانین الکترومغناطیسی بدست می

ماتریس بدست  کرده وضرب  20دوقطبی بدست آمده از معادله 
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کل فضاي نمونه منابع و دوقطبیهاي فعال نشان  .3شکل 

با فرض فعال بودن  EEGداده شده است. سیگنال 

  شوددوقطبیهاي نشان داده شده و ارتباط بین آنها تولید می
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 21مطابق معادله  EEGآمده را با مقداري نویز جمع و سیگنال 

  آید.بدست می

)21                                        (�(�) = ��(�) + � 

، a(n)  ،b(n)سازي اول ابتدا بجاي مقادیر بعنوان شبیه

c(n)  قرار داده شده و سیگنال  0,7و  0,5، 0,9مقادیر ثابت

EEG  را همانند توضیحاتی که داده شد، با اضافه کردن نویز با

شود. سپس روش دسیبل تولید می 20نسبت سیگنال به نویز

یگنال تولید شده اعمال پیشنهادي توضیح داده شده را به س

ارتباط شوند. کرده و ارتباط موثر بین دوقطبیها را تخمین زده می

، 0,8956 تخمین زده شده براي روش پیشنهادي داراي میانگین

باشد که می  c(n)و  a(n) ،b(n)براي  0,7038، 0,4676

باشد. انحراف معیار می 0,7، 0,5، 0,9نزدیک مقادیر پیشفرض 

و 0,0922، 0,0542ن زده شده نیز به ترتیب ارتباطات تخمی

باشد. این نتایج باشد که مقدار قابل قبولی میمی 0,0768

   تخمین مناسب روش پیشنهادي است. نشاندهنده

در شبیه سازي دوم ارتباط بین دوقطبیها را متغیر با زمان 

فرض کرده و پس از اضافه کردن نویز سیگنال  4همانند شکل 

EEG د. سپس روش پیشنهادي براي تخمین شوتولید می

  ارتباط متغیر با زمان بین منابع به سیگنال تولیدي اعمال شده و

آیند. این ارتباطات همراه با مقادیر ارتباط بین منابع بدست می

اند. همانطور که از اشکال نشان داده شده 5شکل فرض در پیش

شنهادي شود ارتباط بین منابع بخوبی توسط روش پیاستنباط می

حوالی مقدار  ارتباطات تخمین زده شده تخمین زده شده و

نیز میزان خطاي میانگین  1در جدول دارد.  پیشفرض نوسان

مربعات روش پیشنهادي با دو روش دیگر در این زمینه مقایسه 

  شده است.

  
  

  

  

  گیرينتیجه - 4

آن مطالعه ارتباط و تعامل بین نواحی فعال مغز و عملکرد 

باشد. این هاي آنالیز عملکرد مغز میمهمترین زمینهیکی از 

شود که یکی از میارتباط بین نواحی مغزي به سه بخش تقسیم 

باشد که به تاثیر اثر هریک از نواحی بر روي آنها ارتباط موثر می

پیشنهادي براي  کند. در این مقاله روشیناحیه دیگر بحث می

تخمین ارتباط موثر بین نواحی فعال با استفاده از فیلتر کالمن 

را بصورت موازي  بین نواحی مغز شد که ارتباط موثردوگانه ارائه 

با محاسبه دامنه فعالیت منابع محاسبه کرده و درطول زمان 

کند. بنابراین این روش فعالیت منابع را بصورت بروز محاسبه می

نسبت به روشهاي دیگر که فعالیت منابع را بصورت ایستا و بدون 

مزیت مهمی دارد. همچنین  زدند،می تخمیندرنظر گرفتن زمان 

برخالف بیشنر روشها مانند مدلهاي علی دینامیکی، روش 

آناتومیکی و فیزیولوژیکی  پیشنهادي نیازي به هیچگونه اطالعات

در این مقاله بر روي سیگنالهاي ارائه شده روش پیشنهادي ندارد. 

سازي شده با ارتباط معلوم اعمال شده و جواب قابل قبولی شبیه

ه مقدار پیشفرض بدست داده است. این روش در این نسبت ب

مقاله بخوبی توانسته ارتباطات ثابت و متغیر با زمان را در شرایط 

نویزي تعقیب کرده و آنها را تخمین بزند. در مقاالت بعدي 

میتوان روش را در شرایط مختلف نویزي مورد بررسی قرار داده و 

بوده است  1این مقاله همچنین درجه فیلتر کالمن دوگانه که در 

افزایش داد تا بتوان کارایی روش در تخمین ارتباطات با درجه 

به  پیشنهادي راروش توان میباالتر را بررسی کرد. همچنین 

در بررسی  کارایی این روش را و کردههاي حقیقی اعمال داده

در آنها دچار تغییر بیماریهایی که ارتباط موثر بین نواحی مغزي 
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a(n) b(n) c(n) 

سازي ارتباط بین دوقطبیها متغیر با زمان درنظر  سازي دوم. در این شبیه.ارتباط موثر تخمین زده شده و پیشفرض براي شبیه5شکل 

 شوند.تفاده از این ارتباطات پیشفرض تولید و با اعمال فیلتر کالمن دوگانه ارتباطات تخمین زده میگرفته شده و سیگنال با اس

 

در این شبیه سازي ارتباط بین  .روشهاي مختلف با مقدار واقعیمقدار تخمین زده شده توسط میانگین مربعات خطا  .1جدول 

 فرض شده است 4دوقطبیها بصورت متغیر با زمان مطابق شکل 

 

c(n)  b(n)  a(n)    

 minimum normبا MVARروش معمولی حل مساله   0,3534  0,3235  0,3021

 sLORETAبا  MVARحل مساله  روش معمولی  0,3643  0,3245  0,3165

 sLORETAروش فیلتر کالمن معمولی با   0,2843  0,2864  0,2476

  روش پیشنهادي  0,1845  0,1567  0,1542
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