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ЗАСТОСУВАННЯ НЕПЕРЕРВНОГО ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ
ВИЯВЛЕННЯ КОМПЛЕКСІВ У ЕЕГ
Жуков М. А., Попов А. О., к.т.н., ст. викладач
Національний технічний університет України “Київський
політехнічний інститут”, кафедра фізичної та біомедичної електроніки
(м. Київ)
Виявлення різноманітних комплексів у ЕЕГ є одним з методів знаходження паталогичніх захворювань центральної нервової системи. Життєво важливими є задачі вдосконалення та впровадження нових методик пошуку
епілептиформних комплексів – патернів, по яким можна судити про наявнісь
епілептичної активності, що є проявом електричних розрядів, які спорадично
виникають у головному мозку [1]. Як відомо, при знаходженні у ЕЕГ
епілептиформної або епілептичної активності: гострих високоамплітудних
хвиль, спайків, комплексів спайк-хвиля, гостра хвиля-повільна хвиля ставиться
питання про наявність у пацієнта епілепсії [2].
Одним із шляхів пошуку подібних утворень є використання різних форм
вейвлет-аналізу, що дозволяє проводити частотно-часовий аналіз сигналів з метою виявлення патернів, які цікавлять дослідника.
Вейвлет-перетворення представляє сигнал у вигляді зміщених стиснутих
або розятгнутих материнських вейвлет-функцій. Існує багато форм
материнських функцій, що дозволяє вибрати функцію під потрібну задачу. При
аналізі прагнуть, щоб материнський вейвлет мав схожу на шуканий патерн
форму, тобто щоб коефіцієнти вейвлет перетворення були максимальні для тих
зміщень, де зустрічаються комплекси.
Аналіз різноманітних комплексів у сигналах ЕЕГ потребує надзвичайної
прецизійності методики їх виявлення, і часто не можливо знайти потрібний
материнський вейвлет, який має точний математичний вираз. Саме тому у
вейвлет перетворенні часто використовують методи побудови адаптованих
вейвлетів. На рис. 1 представлено адаптований материнський вейвлет(гостра
хвиля-повільна хвиля), який був створений по існуючій методиці [3] і
застосований у даній роботі.
При знаходженні комплексів у ЕЕГ постає проблема відхилення
тривалості шуканого комплекса від тривалості адаптованого материнського
вейвлета, що пов’язано з самою природою сигнала. Тому важливо використовувати довільні коефіцієнти маштабування саме для таких флуктуацій. У роботі
був використаний запропонований у [4] спосіб отримання адаптованого вейвлета для довільних коефіцієнтів (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

У даній роботі, використовуючи адаптивний вейвлет, був досліджений
тестовий та реальний ЕЕГ сигнали, у якому були успішно виявлені
епілептиформні комплекси, на які був орієнтований адаптивний материнський
вейвлет. Тому запропоновану методику можна використовувати для
детектування комплексів у ЕЕГ.
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