
   

 

  
  

الكترومايوگرافي استخراج شده از سيگنال 
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عالوه براين وجود . باشدميهاي موثر آن استخراج ويژگي

-مهمترين نويز موجود مي WGNدراين بين وجود نويز سفيد گوسي 

هاي ف اين نويز، يك گام مهم در استخراج ويژگي

بصورت تركيبي كه به نوع طبقه بندي نيز بستگي ندارند، به ارزيابي 

سبت فاصله اقليدسي به انحراف استاندار مي كه همان ن

ها در براي ارزيابي ميزان مقاومت ويژگي PEديگري استفاده از معيار درصد خطا 

هاي ميلي ثانيه ويژگي 256پنجره زماني بدست آمده يعني 

و در حوزه زمان  MDFو  TTP ،MNFهاي حوزه فركانس سه ويژگي 

اما وجود . فاده از تجهيزات و الكترودهاي مناسب حذف نمود

كه موجب پايين  EMGگنال يهاي تصادفي نويز در س

با استفاده از اين روشها و شود آمدن انرژي دامنه فركانسي مي

نويز سفيد گوسي  از به اين منظور. ]4-3[باشد

براي نشان دادن نويز تصادفي در تجزيه و تحليل 

استفاده از فيلترهاي تطبيقي و . شوداستفاده مي

تبديل ويولت از بهترين روشهاي پيش فيلتر براي حذف اين نويز 

را بطور كامل از سيگنال  WGNتوان با اين حال نمي

با  كنيد،مشاهده مي1همانطور كه در شكل

با استفاده از تبديل فوريه  EMGتوجه به رسم فركانسي سيگنال 

مشخصه اصلي اين نويز با فركانس نمونه برداري يك كيلوهرتز، 

باشد، كه به اين دليل پهناي باند پهن و فركانس تصادفي آن مي

در بعضي از عالوه براين، دامنه نويز . باشدحذف آن دشوار مي

2 White Gussian Noise 

    

  

استخراج شده از سيگنال  هايانتخاب ويژگيارائه روشي تركيبي جهت 

 در حضور نويز 
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استخراج ويژگي، مهمترين گام (EMG)هاي كاربردي از سيگنال الكترومايوگرافي 

دراين بين وجود نويز سفيد گوسي . باشدمي EMGانواع نويز نيز يكي از مشكالت اساسي در شناسايي سيگنال 

ف اين نويز، يك گام مهم در استخراج ويژگيپذير نيست و حذهاي معمول امكانباشد، زيرا حذف اين نويز بطور كامل با استفاده از روش

بصورت تركيبي كه به نوع طبقه بندي نيز بستگي ندارند، به ارزيابي  RESو   PEدر اين مقاله با استفاده از دو روش 

كه همان ن RESيكي استفاده از يك روش آماري، يعني شاخص . ايم

ديگري استفاده از معيار درصد خطا . كندها را مشخص ميباشد، كه در واقع ميزان پراكندگي ويژگي

پنجره زماني بدست آمده يعني هاي انتخابي با بهترين از بين ويژگي RESبا استفاده از معيار 

هاي حوزه فركانس سه ويژگي ازبين ويژگي PEبهترين نتايج را دارند و با استفاده از معيار 

  .دارند WGNبيشترين مقاومت را در برابر نويز 

  .PEو  RESالكترومايوگرافي، انتخاب ويژگي، حوزه زمان و فركانس، شاخص 

تكنيكي براي ارزيابي و ضبط 

استراحت و يا در حال خصوصيات فيزيولوژيك عضالت در هنگام 

اين سيگنال از . است انقباض، از طريق تحليل سيگنال الكتريكي

هاي حياتي است كه بطور گسترده در 

-1[كاربردهاي مهندسي و كلينيكي مورد مطالعه قرار گرفته است

در اكثر اين كاربردها مشكل عمده در تشخيص الگوي 

اين مشكل در شرايط نويزي، باشد، كه 

EMG نويز ناشي از الكترودهاي ثبت ،

كننده، تداخل ناشي از برق شهر و يا ساير منابع نويز بيشتر 

توان با استفاده از سه نوع اول نويز را مي

روشهاي معمول فيلترگذاري مانند فيلتر ميان گذر و ميان نگذر و 

1Electomyography 

فاده از تجهيزات و الكترودهاي مناسب حذف نموداست

هاي تصادفي نويز در ستداخل

آمدن انرژي دامنه فركانسي مي

باشدقابل حذف نمي

WGN2  براي نشان دادن نويز تصادفي در تجزيه و تحليل

استفاده ميEMGسيگنال 

تبديل ويولت از بهترين روشهاي پيش فيلتر براي حذف اين نويز 

با اين حال نمي. باشدمي 

EMG همانطور كه در شكل. حذف نمود

توجه به رسم فركانسي سيگنال 

با فركانس نمونه برداري يك كيلوهرتز، 

پهناي باند پهن و فركانس تصادفي آن مي

حذف آن دشوار مي

 
 

 

  

 

ارائه روشي تركيبي جهت 

  

دانشكده برق، 1
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هاي كاربردي از سيگنال الكترومايوگرافي براي استفاده - دهيچك

انواع نويز نيز يكي از مشكالت اساسي در شناسايي سيگنال 

باشد، زيرا حذف اين نويز بطور كامل با استفاده از روش

در اين مقاله با استفاده از دو روش . باشدمي EMGسيگنال 

ايمهاي اين سيگنال پرداختهويژگي

باشد، كه در واقع ميزان پراكندگي ويژگي

با استفاده از معيار  .باشدميWGNبرابر نويز 

MAV2 ،CC  وAR  بهترين نتايج را دارند و با استفاده از معيار

بيشترين مقاومت را در برابر نويز  SSIو  HIST ،AR6هاي ويژگي

الكترومايوگرافي، انتخاب ويژگي، حوزه زمان و فركانس، شاخص  - ژهكليد وا

 

 مقدمه - 1

تكنيكي براي ارزيابي و ضبط ) (1EMGالكترومايوگرافي

خصوصيات فيزيولوژيك عضالت در هنگام 

انقباض، از طريق تحليل سيگنال الكتريكي

هاي حياتي است كه بطور گسترده در آن جمله از سيگنال

كاربردهاي مهندسي و كلينيكي مورد مطالعه قرار گرفته است

در اكثر اين كاربردها مشكل عمده در تشخيص الگوي . ]2

باشد، كه مي EMGسيگنال 

EMGاختالالت در ثبت سيگنال 

كننده، تداخل ناشي از برق شهر و يا ساير منابع نويز بيشتر 

سه نوع اول نويز را مي. گرددنمايان مي

روشهاي معمول فيلترگذاري مانند فيلتر ميان گذر و ميان نگذر و 

 
 



   

 

  
  

انجام شده است ولي بطور جامع و كامل بر 

زردتشي و  1995در سال . ها انجام نگرفته است

ويژگي در حوزه زمان و حوزه فركانس استفاده 

WGN  50تا  0با %،RMS اي دامنه سيگنال بر

اي ارائه عالوه براين نتيجه. بررسي آزمون نويز استفاده كردند

هيستوگرام گرفته شده از سيگنال با استفاده از 

ن آپس از . آيدنتيجه بهتري در حضور نويز باالبدست مي

ويژگي با تركيب و دستورات مختلف از  13تعداد 

مورد  ]6[ز توسط بوستاني و همكاراندر برابر نوي

هرتز  50در اين مورد نويزها به صورت تداخل 

و ميزان  ورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

عالوه براين در تحقيقي كه . ها گزارش شدساسيت اين ويژگي

Phinyomark و  2008اي هدر سال ]8-7[و همكاران

 50ويژگي با تاثير نويزهاي تداخل  8تعداد 

مورد ارزيابي قرار گرفته كه نتايج حاصل از معيار 

گي دامنه دهد كه ويژنشان مي (MSE)ميانگين مربعات خطا 

ميلي ولت سطح آستانه در مقايسه با ساير 

و Phinyomarkدر ادامه. باشدها داراي بهترين نتيجه مي

با استفاده از بررسي تابع ويولت  2011در سال 

هاي استخراج شده از تابع ويولت و ويژگي

سطح تجزيه با  4در  RMSو MAVسيگنال به بررسي ويژگي 

و  در ادامه نيز  اندري و نمودار پراكندگياستفاده از شاخص آما

گي استخراج شده از ويژ 16به ارزيابي و مقايسه 

با استفاده از معيار شاخص آماري پرداخته و 

هاي زماني مختلف بررسي هاي استخراج شده را در بازه

 ,WL, RMS, MAVهاي نموده است كه در نهايت ويژگي

  . پيشنهاد شد

هاي استخراج شده بر روي ويژگي هيچ انتخاب و اصالحي

يك روش تركيبي و همزمان با استفاده از 

انجام نگرفته است و هر كدام  EMGسيگنال 

-از محققين بر اساس دريافتهاي تجربي خود به انتخاب ويژگي

هاي استخراج شده از اين سيگنال پرداخته اند، براي اين منظور 

هاي استخراج شده از به انتخاب هرچه بهتر ويژگي

اي ارائه شده است كه در اين هاي سادهروش

-ميبه صورت همزمان مورد  دوتحقيق به بررسي آن در 

ويژگي در حوزه زمان و حوزه فركانس  25در اين تحقيق 

هاي مورد استفاده در مطالعات و كه از مهمترين ويژگي

    

  .باشدمينيز EMGمنه سيگنال 

هاي در ارزيابي كارآيي ويژگيبايد توجه نمود كه 

بر اساس يك معيار  ،، ديدگاه تفكيك كالسي

كيفيت خوب در تفكيك كالس، . 

امكان عدم طبقه بندي بسيار پائين 

 يهاحداكثر تفكيك بين كالسبه 

  . بدست آمده و به حداقل تنوع در عناصر مورد آزمايش رسيد

توان را مي EMGهاي سيگنال به طور كلي انتخاب ويژگي

بندي يا شاخص سنجش آماري نيز 

با اين حال ارزيابي طبقه بندي داراي اين 

-بندي مياست كه نتايج ارزيابي وابسته به نوع طبقه

EMG ها با استفاده از بر اساس ويژگي

به  نويزشاخص آماري و محاسبه درصد خطاي ويژگي در حضور 

بندي بستگي ندارد، از اين رو در اين مطالعه در انتخاب 

هاي آماري و خصمعيار ارزيابي شا

بنابراين .گرددمحاسبه درصد خطا به صورت همزمان پيشنهاد مي

هاي انجام شده در سال استفاده از مطالعات

افزايش داده و  را ها را در حوزه زمان و فركانس

معيارهاي ارزيابي آماري و محاسبه درصد خطا از 

هاي زماني مختلف، به صورت در حضور نويز و در بازه

بهترين رزيابي قرار گرفته و در نهايت 

  .]4- 3[دنشومي

 
نمايش حوزه فركانسي سيگنال اصلي و سيگنال آغشته به نويز در 

SNR=  

هاي استخراج شده مورد اثر نويز بر ويژگي

انجام شده است ولي بطور جامع و كامل بر  EMGاز سيگنال 

ها انجام نگرفته استروي اكثر ويژگي

ويژگي در حوزه زمان و حوزه فركانس استفاده  7از  ]4[همكاران

WGNكردند، آنها از 

بررسي آزمون نويز استفاده كردند

با استفاده از كه در آن  ،]5[شد

EMG نتيجه بهتري در حضور نويز باالبدست مي

تعداد  2003در سال 

در برابر نوي مقاومتلحاظ 

در اين مورد نويزها به صورت تداخل .ارزيابي قرار گرفت

ورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندو نويز تصادفي م

ساسيت اين ويژگيح

Phinyomarkتوسط 

تعداد  انجام گرفت 2009

مورد ارزيابي قرار گرفته كه نتايج حاصل از معيار  WGNهرتز و  

ميانگين مربعات خطا 

ميلي ولت سطح آستانه در مقايسه با ساير  5ويلسون با مقدار 

ها داراي بهترين نتيجه ميويژگي

در سال  ]9[همكاران

و ويژگي EMGسيگنال 

سيگنال به بررسي ويژگي 

استفاده از شاخص آما

به ارزيابي و مقايسه ديگر  ايدر مقاله

با استفاده از معيار شاخص آماري پرداخته و  EMGسيگنال 

هاي استخراج شده را در بازهويژگي

نموده است كه در نهايت ويژگي

IEMG, MAV1پيشنهاد شد

هيچ انتخاب و اصالحي تاكنون

با استفاده از  EMGاز سيگنال 

سيگنال  هايبرروي ويژگي

از محققين بر اساس دريافتهاي تجربي خود به انتخاب ويژگي

هاي استخراج شده از اين سيگنال پرداخته اند، براي اين منظور 

به انتخاب هرچه بهتر ويژگيبراي كمك 

روش EMGسيگنال 

تحقيق به بررسي آن در 

در اين تحقيق .پردازيم

كه از مهمترين ويژگي

 

  

 

منه سيگنال بزرگتر از دامواقع 

بايد توجه نمود كه  همچنين

، ديدگاه تفكيك كالسيEMGسيگنال 

. باشدبسيار مهم ميمركزي 

امكان عدم طبقه بندي بسيار پائين  درصدبدان معني است كه 

به يد به عبارت ديگر، با. باشد

بدست آمده و به حداقل تنوع در عناصر مورد آزمايش رسيد

به طور كلي انتخاب ويژگي

بندي يا شاخص سنجش آماري نيز براساس هر دو روش طبقه

با اين حال ارزيابي طبقه بندي داراي اين . مورد مطالعه قرار داد

است كه نتايج ارزيابي وابسته به نوع طبقهنقطه ضعف 

EMGدر حالي كه بررسي . باشد

شاخص آماري و محاسبه درصد خطاي ويژگي در حضور 

بندي بستگي ندارد، از اين رو در اين مطالعه در انتخاب نوع طبقه

معيار ارزيابي شا EMGهاي سيگنال ويژگي

محاسبه درصد خطا به صورت همزمان پيشنهاد مي

استفاده از مطالعاتسعي شده است كه با 

ها را در حوزه زمان و فركانسقبل تعداد ويژگي

معيارهاي ارزيابي آماري و محاسبه درصد خطا از  دو روشنيز از 

در حضور نويز و در بازه هاگيژوي

رزيابي قرار گرفته و در نهايت مورد ا همزمان و تركيبي

ميها انتخاب و پيشنهاد ويژگي

نمايش حوزه فركانسي سيگنال اصلي و سيگنال آغشته به نويز در  :1شكل

=5

  تحقيق ينهپيش -2

مورد اثر نويز بر ويژگيها در برخي از ارزيابي
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EMG باشد، مورد تجزيه و تحليل مي

 WGNقرار گرفته است و ميزان مقاومت و استحكام آنها در برابر 

(SNR)  متفاوت مورد آزمايش قرار

  EMGهاي استخراج شده از سيگنال 

ه فركانس ويژگي استخراج شده در حوزه زمان و حوز

در حوزه . شرح داده شده است 2و 

ويژگي به عنوان تابعي از زمان در نظر گرفته شده 

ها بدليل سادگي محاسبات از محبوب ترين 

باشند كه به شرح مي EMGها در كاربردهاي سيگنال 

طور معمول براي تشخيص ها باين ويژگي

شروع، انقباض عضالني و تشخيص فعاليت عضالني مورد استفاده 

هايي در حوزه فركانس استفاده عالوه براين، ويژگي

هاي عضالني و شود كه بيشتر براي شناسايي خستگي

گيرد، كه به شرح هاي عصبي مورد استفاده قرار مي

  ]EMG ]3-10 سيگنال هاي حوزه زمان
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Extraction  
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EMGهاي باليني سيگنال كاربرد

قرار گرفته است و ميزان مقاومت و استحكام آنها در برابر 

(SNR)با نسبتهاي سيگنال به نويز 

  .گرفته اند

هاي استخراج شده از سيگنال ويژگي - 3

ويژگي استخراج شده در حوزه زمان و حوز 25تعداد 

و  1در اين بخش در جداول 

ويژگي به عنوان تابعي از زمان در نظر گرفته شده  19زمان تعداد 

ها بدليل سادگي محاسبات از محبوب ترين است، اين ويژگي

ها در كاربردهاي سيگنال ويژگي

اين ويژگي. باشندمي 1جدول 

شروع، انقباض عضالني و تشخيص فعاليت عضالني مورد استفاده 

عالوه براين، ويژگي. گيردقرار مي

شود كه بيشتر براي شناسايي خستگيمي

هاي عصبي مورد استفاده قرار ميناهنجاري

  .]10- 3[باشدمي 2جدول 

  

هاي حوزه زمانمعرفي ويژگي :1جدول

Definition  
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 PEروش محاسبه معيار انتخاب ويژگي با استفاده از 

  WGNدر حضور نويز 

هاي استخراج شده براي ارزيابي كيفيت ويژگي

مورد  (WGN)در حضور نويز سفيد گوسي 

و همكاران در  Phinyomarkدر اين مورد .گيرد

ويژگي پرداخته و آنها را  16به بررسي اين معيار بر روي 

WGN  با نسبتهايSNR  مختلف مورد ارزيابي قرار

در حوزه  MNFداده اند، كه در آن ويژگي ميانگين فركانسي 

 HIST و هيستوگرام سيگنال WAMPفركانس و دامنه ويلسون 

در حوزه زمان بهترين مقاومت را در شرايط نويزي از خود نشان 

  :شودطبق رابطه زير محاسبه مي

100×
−

=
clean

noiseclean

feature

featurefeature
PE

feature  بيانگر بردار ويژگي سيگنال اصليEMG 

 EMGنشان دهنده بردار ويژگي سيگنال نويزي 

WGN  در سطوح مختلف به سيگنالEMG  اصلي

-بطور متوسط براي آن محاسبه مي PEاضافه شده است و مقدار 

دسي بل براي  20تا  0در اين آزمايش نويز  به مقدار 

با  SNRمقدار . هاي مختلف مورد محاسبه قرار گرفته است

  :شودمحاسبه مي

noise

clean

P

P
SNR log10=               

 WGNتوان  ��
	�Pاصلي و  EMGتوان سيگنال 

بنابراين ويژگي در بررسي سيگنال داراي ارزش بهتري 

PE  كمتري داشته و براي كاربردهاي مختلف

  

  انتخاب ويژگي با استفاده از شاخص آماري

هاي هاي آماري براي ارزيابي ويژگيدر مقاالت بسياري از شاخص

-Daviesاند، مانند شاخص استفاده كرده

، شاخص پراكندگي، شاخص جداكننده خطي فيشر، 

Bhattacharyyaدر اين . آنتروپي-، شاخص ارزيابي فازي

3Percentage Error 

    

=DASDV  

Difference 
absolute standard 

deviation 
value(DASDV)  

=

=

x

MYOP

)sgn(

  

Myopulse 
percentage 
rate(MYOP) 

∑
−

=

−−=
1

1

p

l

pp ac
Coefficients of the 
Cepstral analysis 

(CP) 

  

  ]EMG ]3-10 سيگنال حوزه فركانس

Feature 
Extraction  

MNF  Median 
Frequency(MDF) 

∑
=

MDF

j

P

1

  Mean Frequency 
(MNF) 

Pmax(  Peak 
frequency(PKF)  

MNP  Mean power(MNP) 

TTP  Total power(TTP)  

∑
=

=
M

j

SM 2

 

The 1st, 2nd, and 
3rd Spectral 

moments (SM)  

معيار انتخاب ويژگي با استفاده از  - 4

در حضور نويز 

براي ارزيابي كيفيت ويژگي(PE) 3درصد خطا

در حضور نويز سفيد گوسي  EMGاز سيگنال 

گيرداستفاده قرار مي

به بررسي اين معيار بر روي  ]7-9[

WGNدر حضور نويز 

داده اند، كه در آن ويژگي ميانگين فركانسي 

فركانس و دامنه ويلسون 

در حوزه زمان بهترين مقاومت را در شرايط نويزي از خود نشان 

طبق رابطه زير محاسبه مي و داده اند

%100  )1(  

featureكه در آن ����

نشان دهنده بردار ويژگي سيگنال نويزي  ��
	�featureو 

WGNمقدار . باشدمي

اضافه شده است و مقدار 

در اين آزمايش نويز  به مقدار . شود

SNRهاي مختلف مورد محاسبه قرار گرفته است

محاسبه مي 2ستفاده از رابطه ا

            )2(  

توان سيگنال  ����Pكه در آن 

بنابراين ويژگي در بررسي سيگنال داراي ارزش بهتري . باشدمي

PEمي باشد كه مقدار 

  .باشدقابل اعتماد مي

انتخاب ويژگي با استفاده از شاخص آماري -5

در مقاالت بسياري از شاخص

استفاده كرده EMGسيگنال 

Bouldin ،شاخص پراكندگي، شاخص جداكننده خطي فيشر ،

Bhattacharyyaفاصله 
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حوزه فركانسهاي معرفي ويژگي :2جدول
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اين شاخص با استفاده از فاصله اقليدسي به عنوان يك تابع از 

گيري به عنوان يك اندازه معيارحراف فاصله و با استفاده از ان

شود و در نهايت بهترين جواب ميزان پراكندگي استفاده مي

  .باالترين مقدار راداشته باشد RESشاخص

و بر روي سيگنال  Matlabبا استفاده از نرم افزار 

بر  AG-AgCIثبت شده با استفاده از الكترود سطحي 

ساعد دست راست از داوطلب گرفته و  4روي عضله فلكسور كارپي

 450تا  40يك فيلتر ميانگذر با فركانس قطع 

دسي بل مورد استفاده قرار  60هرتز و يك آمپلي فاير با بهره 

كيلوهرتز و تبديل آنالوگ  1فركانس نمونه برداري 

بيتي انجام گرفته شده  16بدل به ديجيتال با استفاده از يك م

مورد ثبت سيگنال  10 از فرد موردنظرداوطلبين در اين 

- ثانيه مي 6000هاي ثبت شده شده است ومحدوده سيگنال

ابتدا با استفاده از از روش محاسبه در صد خطاي 

، ZC ،MYOPرا براي چهار ويژگي  مناسب 

در نسبتهاي مختلف سيگنال به نويز را براساس 

  .و بدست آمد

 هاي مناسب براي ويژگي هاي حوزه زمانسطح آستانه 

 (mv)سطح آستانه مناسب  ويژگي

 30  

MYOP 30  

WAMP 20  

SSC 10  

براي انتخاب مناسبترين مرتبه تجزيه ضريب اتورگرسيون 

براي بررسي ويژگي  قسمت بنديو انتخاب بهترين تعداد 

، كه طبق شدنيز از همين روش استفاده 

و براي  6بهترين مرتبه  ARبراي ويژگي  گرفته

در انتخاب  2بهترين ضريب، ضريب مياني يعني

ان به حال مي تو. باشددر هيستوگرام مي قسمت بندي

4Flexor carpi 

    

اخص آماري يعني نسبت فاصله اقليدسي به 

مورد استفاده قرار گرفته است كه 

مهمترين مزيت اين شاخص ساده بودن آن در اجرا و محاسبه 

در اين روش براي استفاده از پايگاه داده ثبت شده بهتر است كه 

 256و 128، 64زماني را با سه اندازه پنجره 

اين تقسيم بندي . يرندنمونه در هر پنجره مورد ارزيابي قرار گ

ثبت شده ما كه به صورت  EMGگسسته براي استخراج سيگنال 

بايد توجه نمود در انقباض . باشد بسيار مفيد است

به مرور زمان  EMGعضله در يك دوره طوالني دامنه سيگنال 

 يهاويژگي مقداريابد و اين تاثير مستقيمي در 

  

هاي روش كار به اين صورت است كه ابتدا فرم ماتريسي ويژگي

  :آيدبه فرم ذيل بدست مي

[ ]Jj ffF ,11,11 ...=×    

 EMG وj  1)شماره پنجره با شرط ≤ 

طول اندازه پنجره  Nمي باشد كه در آن 

دقت شود كه در اين معيار . باشدطول سيگنال مي

كه با استفاده .نرماليزه شود 1تا  0بايد مقادير ويژگي در بين بازه 

)min()max(

)min(

ff

ff
fnorm −

−=   

و مقدار Fبرابر با EMGميانگين ويژگي سيگنال 

به صورت Sبرابر با  EMGهاي سيگنال 

J

ff

S

J

j
j∑

=
−

= 1

2)(

  

به صورت زير بيان  RESتعريف رياضي از شاخص 

S

F
RESindex =    

فاصله بين مختصات از يك جفت خوشه در يك 

. باشدها ميميزان پراكندگي خوشه

اين شاخص با استفاده از فاصله اقليدسي به عنوان يك تابع از 

فاصله و با استفاده از ان

ميزان پراكندگي استفاده مي

شاخص زماني است كه

 شبيه سازي - 6

با استفاده از نرم افزار شبيه سازي 

EMG  ثبت شده با استفاده از الكترود سطحي

روي عضله فلكسور كارپي

يك فيلتر ميانگذر با فركانس قطع . ثبت شده است

هرتز و يك آمپلي فاير با بهره 

فركانس نمونه برداري . گرفته است

به ديجيتال با استفاده از يك م

داوطلبين در اين .است

شده است ومحدوده سيگنال

  .]15[باشد

ابتدا با استفاده از از روش محاسبه در صد خطاي  در اين تحقيق

 ويژگي سطح آستانه

WAMP  وSSC  در نسبتهاي مختلف سيگنال به نويز را براساس

و بدست آمدمحاسبه  3جدول 

سطح آستانه  :3جدول

ويژگي

ZC 

MYOP

WAMP

SSC

  

براي انتخاب مناسبترين مرتبه تجزيه ضريب اتورگرسيون  سپس

AR  و انتخاب بهترين تعداد

نيز از همين روش استفاده HIST هيستوگرام 

گرفتهمحاسبات انجام 

بهترين ضريب، ضريب مياني يعني HISTويژگي 

قسمت بندي 3تعداد 

 
 

 

  

 

اخص آماري يعني نسبت فاصله اقليدسي به تحقيق يك ش

مورد استفاده قرار گرفته است كه (RES index) معيارانحراف 

مهمترين مزيت اين شاخص ساده بودن آن در اجرا و محاسبه 

  . ]12- 10[باشدمي

در اين روش براي استفاده از پايگاه داده ثبت شده بهتر است كه 

را با سه اندازه پنجره  EMGهاي سيگنال

نمونه در هر پنجره مورد ارزيابي قرار گ

گسسته براي استخراج سيگنال 

باشد بسيار مفيد استطوالني مي

عضله در يك دوره طوالني دامنه سيگنال 

يابد و اين تاثير مستقيمي در كاهش مي

  .]14-13[ دارد استخراج شده

روش كار به اين صورت است كه ابتدا فرم ماتريسي ويژگي

به فرم ذيل بدست مي EMGسيگنال 

   )3(  

EMGويژگي سيگنال  fكه در آن 

j ≤ J, J = floor(L/N))  مي باشد كه در آن

طول سيگنال مي Lانتخابي و 

بايد مقادير ويژگي در بين بازه 

  :شودمي محاسبه4رابطه  از

   )4(  

ميانگين ويژگي سيگنال  قاديرسپس م

هاي سيگنال انحراف معيار ويژگي

  :گرددرابطه زير محاسبه مي

   )5(   

تعريف رياضي از شاخص و در نهايت 

  :گرددمي

  )6(  

فاصله بين مختصات از يك جفت خوشه در يك  Fكه در آن

ميزان پراكندگي خوشه Sبعدي اقليدسي، وnفضاي 



   

 

  
  

       

 هاي حوزه زمانگيمحاسبه ميانگين درصد خطا براي ويژ

  ويژگي ميانگيتن درصد خطا

776/1IEMG 

643/4  MAV  

515/3  MAV1 

799/3  MAV2 

192/0  RMS 

245/0  VAR  

/17  LOG 

/24  ZC;(30mv) 

127/0  SSI 

178/1  TM3 

359/0  TM4 

/1  TM5 

953/7  WL 

087/3  MAVSLP 

/7  DAMV 

946/1  WAMP;(20mv) 

061/1  MYOP;(30mv) 

879/9  SSC;(10mv) 

259/0  DASDV 

006/0  HIST 

/0  AR6 

ويژگي مناسب به بررسي  21با انتخاب  در مرحله دوم

 RES indexهاي حوزه زمان با استفاده از شاخص آماري 

مي پردازيم، در اين زمينه به علت طوالني بودن سيگنال 

 512و  256، 128ها در سه پنجره زماني اين ويژگي

ها براي باال بردن همپوشاني پنجره% 5/87ميلي ثانيه با مقدار 

نتايج . قابليت اطمينان مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته اند

اين سه پنجره زماني بدست آمده از ارزيابي شاخص آماري 

با . كنيدمشاهده مي 6در شكل را ويژگي،  

برعكس آنچه كه انتظار مي رفت  واضح است كه

ميلي ثانيه نتيجه خوبي را در برندارد،  128انتخاب پنجره زماني 

در اين بين پنجره . باشدوزمان محاسبه آن نيز طوالني تر مي

    

هاي حوزه زمان پرداخت، همانطور كه 

براي PE كنيد مقدار متوسط درصد خطا 

و مقايسه شده  محاسبه 1هاي بيان شده در جدول 

مقادير درصد خطا براي شود، اي كه انجام مي

مورد نظر براي  EMGسيگنال هاي استخراج شده از 

WAMP, ZC, LOG, WL, DAMV, SSC, MV, 

باال بوده، يا به عبارت ديگر بسيار 

مقاومت كمتري از خود در برابر تغييرات مقدار نويز در سيگنال 

كارآيي ها در حوزه زمان لذا اين ويژگي

با زمان را ها در حوزه ساير ويژگي

نموداري خطي در نسبتهاي سيگنال به نويز متفاوت 

  .ردمشاهده ك

هاي حوزه فركانس پرداخته و همين 

 2هاي انتخابي اين حوزه كه در جدول 

متوسط از ستونينمودار . كنيمسازي مي

هاي معرفي شده در حوزه فركانس در 

 ,PKFويژگي  چهارشود كه آورده شده است، مشاهده مي

مقادير درصد خطاي بااليي دارند و يا به 

عبارت ديگر مقاومت كمتري در برابر نويز سفيد گوسي داشته و 

ها نيز تغيير اين ويژگي EMGگنال 

ويژگي  3اي در نهايت نمودار خطي و مقايسه

 1انتخابي نهايي در حوزه فركانس در نسبتهاي سيگنال به نويز از 

  .نمايش داده شده است 4شكل 

  يي فركانسهايزگيوEMG گنال

محاسبه ميانگين درصد خطا براي ويژ :4جدول 

ميانگيتن درصد خطا

776 

643

515

799

192

245

807/

152/

127

178

359

56/

953

087

55/

946

061

879

259

006
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در مرحله دومحال       

هاي حوزه زمان با استفاده از شاخص آماري ويژگي

مي پردازيم، در اين زمينه به علت طوالني بودن سيگنال 

اين ويژگي ،برداشتي

ميلي ثانيه با مقدار 

قابليت اطمينان مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته اند

بدست آمده از ارزيابي شاخص آماري 

 21مختلف را براي 

واضح است كهتوجه به نمودار 

انتخاب پنجره زماني 

وزمان محاسبه آن نيز طوالني تر مي

PKF

TTP

SM1

SM2

SM3 

Feature

 

  

 

هاي حوزه زمان پرداخت، همانطور كه راحتي به انتخاب ويژگي

كنيد مقدار متوسط درصد خطا مشاهده مي 4جدول در 

هاي بيان شده در جدول همه ويژگي

  .است

اي كه انجام ميجه به مقايسهبا تو

هاي استخراج شده از ويژگي

 ,ZC, LOG, WL, DAMV, SSC, MVهاي ويژگي

MV1, MAVSLP,MV2  بسيار

مقاومت كمتري از خود در برابر تغييرات مقدار نويز در سيگنال 

EMG لذا اين ويژگي. دهندنشان مي

ساير ويژگي توانحال مي. خوبي ندارند

نموداري خطي در نسبتهاي سيگنال به نويز متفاوت استفاده از 

مشاهده ك 5 به صورت كلي در شكل

هاي حوزه فركانس پرداخته و همين در ادامه به بررسي ويژگي

هاي انتخابي اين حوزه كه در جدول روش را نيز براي ويژگي

سازي ميمعرفي گرديدند، پياده 

هاي معرفي شده در حوزه فركانس در براي ويژگيPEدرصد خطا 

آورده شده است، مشاهده مي 4شكل 

SM1, SM2, SM3  مقادير درصد خطاي بااليي دارند و يا به

عبارت ديگر مقاومت كمتري در برابر نويز سفيد گوسي داشته و 

گنال ييير مقدار نويز در سبا تغ

در نهايت نمودار خطي و مقايسه. كنندزيادي مي

انتخابي نهايي در حوزه فركانس در نسبتهاي سيگنال به نويز از 

شكل نمودار دسي بل در  20تا 

  

گناليسPEنمودارمتوسط: 3شكل
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هاي يلي ثانيه نتايج بهتري را در همه ويژگي

با توجه به نمودارهاي بدست  و انتخابي از خود نشان مي دهد

MAV1, TM3, TM4, TM5, DASDV

كمترين مقادير شاخص آماري را دارند، به همين 

  .گردندمنظور براي كاربرد ما حذف مي

 
در  فركانسحوزه انتخابي ويژگي هاي  )

 نسبت هاي مختلف سيگنال به نويز

هاي استخراج با توجه به نتايج بدست آمده براي انتخاب ويژگي

با توجه به محاسبات انجام شده توسط 

PE هاي ويژگيRMS, VAR, SSI, 

AR6 هاي در حوزه زمان و ويژگي

شوند و با در حوزه فركانس پيشنهاد مي

و ارزيابي ميزان  Res Indexاستفاده از معيار شاخص آماري 

ها در حوزه زمان براساس انتخاب پنجره زماني 

 بازهميلي ثانيه براي قطعه بندي سيگنال به دليل 

MAV2, AR, CC, WL, WAMP, 

در اين بين . شونددر حوزه زمان پيشنهاد مي

هايي حوزه زمان كه توسط دو معيار انتخاب ويژگي از 

باشند، داراي نتايج بهتري مي مشترك

SSI, VAR, RMS, IEMG, ARسه و  در حوزه زمان

  .مي باشنددر حوزه فركانس 
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يلي ثانيه نتايج بهتري را در همه ويژگيم 256زماني 

انتخابي از خود نشان مي دهد

 ,DASDVهاي آمده ويژگي

MYOP, LOG  كمترين مقادير شاخص آماري را دارند، به همين

منظور براي كاربرد ما حذف مي

 

(PE)نمودار درصد خطاي: 4شكل

نسبت هاي مختلف سيگنال به نويز

 گيري نتيجه - 7

با توجه به نتايج بدست آمده براي انتخاب ويژگي

با توجه به محاسبات انجام شده توسط  EMGشده از سيگنال

PEمعيار انتخاب درصد خطا 

TM4, DASDV, HIST  6و

MDF, MNF  وTTP در حوزه فركانس پيشنهاد مي

استفاده از معيار شاخص آماري 

ها در حوزه زمان براساس انتخاب پنجره زماني پراكندگي ويژگي

ميلي ثانيه براي قطعه بندي سيگنال به دليل  256مناسب 

 ,هاي زماني طوالني آن، ويژگي

AAC  وRMS در حوزه زمان پيشنهاد مي

هايي حوزه زمان كه توسط دو معيار انتخاب ويژگي از ويژگي

مشتركبه صورت  EMGسيگنال 

SSI, VAR, RMS, IEMG, ARهاي ويژگي

در حوزه فركانس MNF, MDF, TTPويژگي 
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  در نسبت هاي مختلف سيگنال به نويز

 
  مختلف يزمان يها 
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در نسبت هاي مختلف سيگنال به نويز حوزه زمانانتخابي ويژگي هاي  (PE)نمودار درصد خطاي

 پنجره با يژگيو 21 ازRES  يآمار شاخص نيانگيمخطي  نمودار: 6شكل
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نمودار درصد خطاي :5شكل

شكل
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