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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Στην παρούσα μελέτη είναι διαθέσιμος ένας αριθμός από 
ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα τα οποία καταγράφονται από ένα 
πίθηκο στη διάρκεια που επιτελεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. 
Στα σήματα αυτά ενδεχομένως παρατηρείται η κατάσταση 
χίμαιρα χωρίς όμως να υπάρχει διαθέσιμη ένδειξη γι’ αυτό. 
Επομένως, το ειδικό πρόβλημα που μελετάται στην μελέτη είναι 
αρχικά η κατάταξη των ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων βάσει 
ανάλυσης των δυναμικών χαρακτηριστικών τους, σε δύο ομάδες 
με κοινά χαρακτηριστικά, αντιστοιχίζοντας τη μια στην 
κατάσταση όπου δεν παρατηρείται και την άλλη στη περίπτωση 
όπου ενδεχομένως παρατηρείται η κατάσταση χίμαιρα στον 
εγκέφαλο. Στη συνέχεια επιχειρείται η διάγνωση του 
φαινομένου για τις διαχωρισμένες δοκιμές με τη χρήση 

στατιστικών μεθόδων.    

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• Κατάταξη των ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων με χρήση δείκτη που 
βασίζεται στη συνάρτηση μετάδοσης (Transmittance Function, TF) και 
αισθητηρίων που είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία ειδικής 
κάσκας που τοποθετείται στο κεφάλι του πιθήκου.  
 
• Κατάταξη ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων βάσει στατιστικής 
μεθόδου αναγνώρισης προτύπων που βασίζεται σε πολλαπλά 
μοντέλα TF-ARX (U-MM-TF-ARX). 
 
• Κατάταξη των ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων βάσει στατιστικής 
μεθόδου επιβεβλημένης μηχανικής μάθησης  πολλαπλών μοντέλων 
TF-ARX (S-SVM-TF-ARX, S-RS-DA-TF-ARX). 
 
• Σύγκριση των αποτελεσμάτων των μεθόδων και διερεύνηση 
ανίχνευσης της κατάστασης χίμαιρα. 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. Μελέτη και κατάταξη 
ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων βάσει 
των δυναμικών χαρακτηριστικών τους 
στο πεδίο συχνοτήτων. 
 
2. Διερεύνηση της ανίχνευσης 
κατάστασης χίμαιρα για πρώτη φορά 
με στατιστικές μεθόδους αναγνώρισης 
προτύπων και μηχανικής μάθησης 
χρησιμοποιώντας σήματα 
ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων. 
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Parameter Space 

- - - - -  :  Φάση Εκπαίδευσης 
:  Φάση Ελέγχου 

Παραμετρική Μοντελοποίηση SISO TF- ARX 

 TF-ARX(n,n) Model Identification: BIC, RSS/SSS (%) 

Model Validation: Residuals Whiteness Test, FRF Comparison 

Λήψη Αποφάσεων Για την Ανίχνευση Της Κατάστασης Χίμαιρα 

Μοντέλο Κατάστασης Μη Χίμαιρα 

S-SVM-TF-ARX : 
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ΔΕΙΚΤΗΣ Ep SCATTER PLOTS 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• fs = 4000 Hz 
• BW = (0-2000 Hz] 
• N = 14449 samples 
• Chimera Trials : 44 
• No Chimera Trials : 256 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Συμφωνία του εύρους κύριων συχνοτήτων της δυναμικής ανάλυσης των σημάτων της παρούσας μελέτης με 
το εύρος συχνοτήτων στο οποίο παρατηρείται η κατάσταση χίμαιρα σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (~50 Hz). 

 
 Καλύτερη απόδοση κατά τον διαχωρισμό των δοκιμών επιτεύχθηκε από την στατιστική μέθοδο προτύπων U-
MM-TF-ARX χρησιμοποιώντας την ελάχιστη απόσταση Kullback-Leibler έναντι της Mahalanobis, επιτυγχάνοντας  
95% TPR για 5% FPR. 
 
 Από τις στατιστικές μεθόδους μηχανικής μάθησης καλύτερη απόδοση παρατηρήθηκε από την S-RS-DA-TF-ARX 
έναντι της S-SVM-TF-ARX, επιτυγχάνοντας 91,7% TPR  έναντι 77%TPR για 5% FPR αντίστοιχα. 

 
 Παρατηρήθηκε βελτίωση της απόδοσης όλων των μεθόδων με την αύξηση του πλήθους των πολλαπλών 

μοντέλων στη φάση εκπαίδευσης.  

ROC CURVE 
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