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تشخيص استرس از سيگنال قطر مردمک به کمک شبكه عصبی

چكيده
 دراينكار،هدفتش�خيصرخداداس�ترسدرافرادبااس�تفادهازرصدتغييراتس�يگنالاندازهقطرمردمكاس�ت،كهباطراحیيك
آزمايشپرس�شوپاس�خرویگروهیازافرادانجامش�دهاست.اثرگذاریعملكردسيس�تمعصبیخودكاربررویرفتارهایغيرارادی
نظيرقطرمردمك،نرخضربانقلب،نرختنفس،فشارخونوغيرهباعثشدهتامحققانقادربهشناسايیبرخیرخدادهانظيراسترس
درسيستمعصبیافرادازطريقرصداينچنينرفتارهادرطولزمانباشند.استخراجسيگنالقطرمردمكنسبتبهديگرسيگنالهای
فيزيولوژيكارزانتراس�تكهمیتواندبهصورتغيرتهاجمیكسبشدهوبهراحتیدركنارديگراندازهگيریهایفيزيولوژيكیاستفاده
ش�ود.بهعالوهاس�تخراجس�يگنالقطرمردمكرامیتوانرویگسترهوس�يعیازافرادانجامداد.بهمنظوردستهبندیسيگنالهامااز
ش�بكهباورعميقاس�تفادهمیكنيم.ش�بكهعصبیباورعميقتشكيلش�دهازاليههایماشينبولتزمنمحدودش�دهتوانايیخوبیدر
استخراجويژگیسيگنالودستهبندیآندارد.نتايجحاصلهومقايسهآنباديگركارهایمشابهنشانمیدهدكهسيگنالقطرمردمك

توانايیبااليیدرنشاندادنحاالتروانیافرادازنظرقرارگيریدرشرايطآرامشواسترسدارد.

كلمات كليدی:  تشخیص استرس، قطر مردمک، شبکه عصبی، شبکه عصبی باور عمیق

mhdth@chmail.ir /محمد طاهری/کارشناس ارشد مهندسی برق/ گرایش الکترونیک
hsam2016@chmail.ir /هادي سمیعي/ کارشناسي ارشد مهندسي برق گرایش مخابرات/ پژوهشکده فارابي

Stress Detection from Pupil Diameter Signal Using Neural Network
Mohammad Taheri/ Master of Electrical Engineering, Electronics/ mhdth@chmail.ir

Hadi Samiee/ master of electrical Engineering,telecomminications, Researcher at Farabi Institute/  hsam2016@chmail.ir

Abstract
In this work, the goal is to diagnose the occurrence of stress in individuals by observing the changes of pupil diameter 
signal that done by conducting a question and answer experiment on a group of people. The effect of autonomic 
nervous system function on involuntary behaviors, such as pupil diameter, heart rate, respiration rate, blood 
pressure, etc. has made it possible for researchers to identify certain events, such as stress in the nervous system of 
individuals, by observing these behaviors throughout time. Extraction of the pupil diameter signal is cheaper than 
other physiological signals, which can be acquired noninvasively and can easily combined with other physiological 
measurements. In addition, extraction of the pupil diameter signal can be done on a wide range of people. In order 
to classify the signals, we use the deep-belief neural network. the deep-belief neural network consists of restricted 
Boltzmann machine's layers has a good ability to extract signal characteristics and then classify them. The results 
and comparison them with other similar works indicate that the pupil diameter signal has a high ability to show the 
mental states of people in terms of relaxation and stress.
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1- مقدمه
امروزه افراد به علل مختلف در ش��رايط استرس قرار می گیرند که اين 
شرايط می تواند س��المت فرد و جامعه را با خطر مواجه کند. استرس 
اث��ری مخرب روی جنبه های خوب زندگی ف��ردی دارد به طوری که 
اثبات ش��ده است نه تنها استرس بلند مدت بلکه استرس کوتاه مدت 
نی��ز می تواند ارتباط بین س��لول های مغزی را مختل کن��د. از اين رو 
تش��خیص زود هنگام اس��ترس ضروری به نظر می رسد. همچنین به 
لحاظ امنیتی نیز تش��خیص خودکار استرس می تواند موجب افزايش 
امنیت ش��ود )در بانک ها يا فرودگاه ها( و ي��ا در پرونده های جنايی به 
منظور کش��ف فريب، کمک کننده باشد. بنابراين يکی از دغدغه های 
محققان کشف قرارگیری افراد در شرايط استرس است. يکی از راه های 
کشف استرس، استفاده از برخی سیگنال های فیزيولوژيکی١ است که 
توسط سیستم عصبی خودکار کنترل شده و به نوعی منعکس کننده ی 
فعالیت ه��ای سیس��تم عصبی خودکار هس��تند]١[. سیس��تم عصبی 
س��مپاتیک2 و پاراس��مپاتیک3 دو قسمت از سیس��تم عصبی خودکار 
هس��تند. از مطالعات روان فیزيولوژی4 مشخص ش��ده است که وقتی 
احساس��ی در فرد ايجاد می ش��ود تعادل میان قس��مت س��مپاتیک و 
پاراسمپاتیک تغییر می کند]2[. فعالیت بخش سمپاتیک ممکن است 
موجب افزايش قطر مردمک، نرخ ضربان قلب، فشار خون، عرق کردن 
و تغییرات تنفس ش��ود ک��ه موجب افزايش واکنش ه��ای تهاجمی و 
گريزی در فرد می ش��ود. از طرف ديگر کارکرد بخش پاراس��مپاتیک 
با آرامش بدن مرتبط اس��ت و فعالیت آن موجب بازگش��ت اندامها به 
حالت عادی می ش��ود. فعالیت بخش پاراس��مپاتیک ممکن است نرخ 
ضرب��ان قلب را کاهش ده��د، ايجاد آرامش کند، ترش��حات بزاقی را 
افزايش دهد و …. با اينکه بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک از سیستم 
عصب��ی خودکار عملکرد متضاد دارن��د، اما فعالیت آنها در تضاد با هم 
نیس��ت و در کنار هم اس��ت]3،١[. به طور کلی، استرس به عنوان يک 
عکس العم��ل، به گذار از يک حالت آرام ب��ه حالت هیجانی به منظور 
حفظ يکپارچگی ارگانیس��م ش��ناخته می ش��ود. برای يک ارگانیسم 
به عنوان يک موجود اجتماعی بس��یار توسعه يافته و مستقل از محیط 
بیش��تر عوامل استرس��زا، فکری، عاطفی و ادراکی هس��تند. طبق اين 
تعري��ف می توان بیان کرد که ممکن اس��ت يک ارتب��اط نزديک بین 
اس��ترس و فرآيندهای شناختی وجود داش��ته باشد. به اين معنی که 
يک افزايش در مطالبات ش��ناختی می تواند فرد را در شرايط استرس 
ق��رار ده��د. در مقابل، آرامش يک حالت بدون تنش اس��ت که در آن 
درگیری های داخلی و احساس��اتی نظیر اضطراب، خشم و ترس وجود 

ندارد]4[.
يکی از جنبه های کلیدی در س��نجش اس��ترس به ضبط پارامترهای 
فیزيولوژيکی که ثابت شده است توسط سیستم عصبی خودکار تنظیم 
می شوند، مربوط می شود. امروزه بیشتر سیگنال های فیزيولوژيکی نظیر 
الکتروکارديوگرام٥، فش��ارخون، دمای پوست، پاسخ گالوانیک پوست6، 
پال��س حجم خون و اطالعات مردمک س��نجی ک��ه می توانند واکنش 
سیس��تم عصبی خودکار را نش��ان دهند، به منظور ارزيابی قرارگیری 
افراد در حالت اس��ترس و آرامش مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم 
پیشرفت فناوري در ثبت سیگنال های فیزيولوژيکی، استنباط مفاهیم 
روانش��ناختی از س��یگنال های فیزيولوژيکی همچنان يک چالش مهم 
است، زيرا تجزيه و تحلیل سیگنال فیزيولوژيکی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است]٥[؛ و می توان گفت که نتايج اين شناخت به سطح مورد 
انتظار نرس��یده اس��ت]7،6[. در اين بین عدم توجه به مردمک سنجی 
بیش��تر از بقیه موارد مشاهده می شود. دلیل اصلی اين امر در گذشته 
عدم توس��عه لوازم تصويربرداری با قابلیت تصويربرداری س��ريع بوده 

اس��ت. ام��ا امروزه به لط��ف پیش��رفت در تصويرب��رداری ديجیتال و 
همچنین توس��عه تکنیک های کارآمد پ��ردازش تصوير در حوزه علوم 

بینايی ماشین، اين امر ممکن و تسهیل شده است. 
در اين کار تالش شده است تا استرس از طريق ثبت و پردازش سیگنال 
قطر مردمک تش��خیص داده شود. مردمک س��نجی يک ابزار مناسب 
برای مطالعه فرآيندهای ش��ناختی و احساسی است]8[ که بر خالف 
ديگر سیگنال های فیزيولوژيکی می تواند توسط سیستم ردياب چشم 
به صورت مخفیانه و بدون نیاز به تماس مس��تقیم فیزيکی و به صورت 
غیر تهاجمی ثبت ش��ود. همچنین در مقايسه با ديگر اندازه گیری های 
فیزيولوژيکی ارزان تر اس��ت و به راحتی می تواند با سیگنال هايی نظیر 
مغزنگاری الکتريکی7، مغزنگاری مغناطیس��ی8 و تصويربرداری تشديد 
مغناطیس��ی کارکردی9، جفت ش��ود. مردمک س��نجی برای گس��تره 

وسیعی از جمعیت می تواند به کار گرفته شود.

2- مردمک سنجی
ان��دازه مردمک توس��ط دو مجموعه ماهیچه ص��اف در عنبیه کنترل 
می ش��ود. ماهیچه های تنگ کننده يا منقبض کننده قطر آن را کاهش 
داده و ماهیچه های متس��ع کننده قط��ر آن را افزايش می دهند. نقش 
اولیه اين تغییرات در قطر، تنظیم و تعديل میزان نور رسیده به شبکیه 
برای داش��تن يک ديد بهینه اس��ت. اين حال��ت از عملکرد مردمک با 
عنوان پاس��خ نوری مردمک شناخته می شود و استفاده کیلینیکی آن 
با اين عنوان که تغییر در س��ايز مردمک می تواند مش��کالت عصبی يا 

مسمومیت دارويی را نشان دهد، می باشد]9[. 
برای بیش از ٥0 س��ال است که محققان به اين حقیقت که تغییر در 
قط��ر مردمک می تواند عملکرد ش��ناختی و ادراکی را مش��خص کند، 
عالقه مند ش��ده اند. به طور کلی، هنگامی که افراد در ش��رايط افزايش 
توجه يا بارش��ناختی، يا انگیختگی عاطفی يا شناختی قرار می گیرند، 
مردمکشان گشاد می شود. مردمک سنجی مطالعه چنین تغییراتی در 

قطر مردمک بعنوان تابعی از فعالیت های شناختی است]١0[.
قطر مردمک از ١/٥ تا 9 میلیمتر متغیر بوده و در مدت 200 میلی ثانیه 
به برانگیختگی واکنش نشان می دهد. در شرايط نوری استاندارد قطر 
مردمک 3 میلی متر اس��ت. ماهیچه متس��ع کننده تح��ت تاثیر بخش 
س��مپاتیک سیس��تم عصبی خودکار و ماهیچ��ه منقبض کننده تحت 
تاثیر بخش پاراسمپاتیک سیستم عصبی خودکار قرار دارد. اگر بخش 
س��مپاتیک سیس��تم عصبی خودکار در نتیجه تالش ذهنی و استرس 
روانی فعال شود قطر مردمک افزايش پیدا می کند و سپس بعد از آن 
با فعال شدن بخش پاراسمپاتیک به طور طبیعی مردمک منقبض شده 

و به سايز قبلی خود برمی گردد]١١،١2[. 
در تحقیق��ات مختل��ف قطر مردم��ک به عنوان ش��اخصی از عملکرد 
سیس��تم عصبی خودکار در نظر گرفته ش��ده اس��ت و محققان سعی 
برآن داش��ته اند تا با استفاده از اين س��یگنال استرس روانی در فرد را 

مشخص کنند.

3- پيشينه تحقيق
در ]١3[، Pedrotti و همکاران��ش، ش��رکت کنندگان را در حی��ن يک 
تس��ت رانندگی، تحت 4 مورد مختلف فش��ار روانی ناش��ی از صدا و 
تصوير قرار داده اند. آنها بیان کرده اند که شرايط ايجاد شده باعث بروز 
استرس در افراد می ش��ود و سعی برآن داشته اند تا با استفاده از ثبت 
و پردازش سیگنال قطر مردمک و به کمک طراحی يک شبکه عصبی 
باينری، اس��ترس ناشی از 4 نوع محرک مختلف را از هم جدا کنند و 
بیان کرده اند که در واقع س��عی در جداسازی سطوح مختلف استرس 
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را دارن��د. در اين کار، آنها گزارش کرده اند که س��یگنال قطر مردمک 
نسبت به س��یگنال فعالیت الکترودرمی١0 ش��اخص مناسب تری برای 

سنجش فعالیت سیستم عصبی خودکار است.
در ]4[ آقای PENG REN و همکارانش يک روش جديد برای نظارت 
ب��ر وضعیت روحی افراد برای تفکیک دو حالت آرامش و اس��ترس بر 
مبن��ای قطر مردمک ارايه کرده اند. همچنی��ن آنها برای اثبات کارايی 
روش خود در طول آزمايش، س��یگنال پاس��خ گالوانیک پوست را نیز 
رصد کرده اند. در مورد اس��تفاده از سیگنال قطر مردمک آنها به دقت 
کالس بندی 87 درصد رس��یده اند و همی��ن دقت را هنگام بکارگیری 
پاسخ گالوانیک پوست، 64 درصد بیان کرده اند. به گفته آنها سیگنال 
قط��ر مردمک برای مش��خص کردن ح��االت روحی اف��راد )آرامش و 

استرس( نسبت به پاسخ گالوانیک پوست موثر و قوی تر است.
در ]١4[ نی��ز Thomas M. Gabl و همکارانش مقايس��ه ای روی نرخ 
ضرب��ان قلب و س��ايز مردمک به عن��وان ش��اخصی از بارذهنی هنگام 
رانندگی انجام داده اند. آن ها بیان کرده اند که هر دو معیار در بررس��ی 
اولیه انتظارات آنها را برآورده کرده است اما در بررسی های بیشتر بیان 
کرده اند که قطر مردمک نس��بت به نرخ ضربان حساسیت بیشتری به 

تغییرات در بارذهنی دارد.
در]١٥[ نويس��ندگان ي��ک رويکرد موثر را برای تش��خیص اس��ترس 
توس��عه داده اند. آنها از س��ه س��یگنال قطرمردمک، الکتروکارديوگرام 
و فوتوپلتیس��موگراف١١ برای کالس بندی دو حالت آرامش و استرس 
استفاده کرده اند. آنها بیان کرده اند که استرس تاثیر بارزی روی هرسه 
سیگنال مورد استفاده می گذارد. همچنین بیان کرده اند قطر مردمک 

در مقايسه با دو سیگنال ديگر، شاخص قدرتمندتری است. 
با بررس��ی های بیش��تر در تحقیقات روانش��ناختی، متوج��ه اين امر 
می ش��ويم که قطر مردمک می تواند به عنوان ش��اخص قابل قبولی از 
فعالیت عصبی افراد در نظر گرفته شود، که امکان جمع آوری داده آن 
بصورت غی��ر تهاجمی و ارزان نیز وج��ود دارد. در ادامه به بیان روند 

انجام کار و نتايج حاصله می پردازيم. 

4- روند انجام كار
اس��ترس را می توان به عنوان واکنش سیستم عصبی به گذار از حالت 
آرام ب��ه حال��ت برانگیخت��ه در نظر گرفت. اس��ترس ب��ر روی برخی 
رفتارهای فیزيولوژيک نظیر اندازه قطر مردمک اثرگذار اس��ت که اين 
ام��کان را برای ما فراهم می آورد تا از رخداد اس��ترس در افراد آگاهی 
پیدا کنیم. يکی از مواردی که باعث می ش��ود فرد در شرايط استرس 
ق��رار بگیرد فريب اس��ت. در اين کار فرد مورد آزمايش در پاس��خ به 
پرس��ش های مطرح ش��ده در طی آزمايش در شرايط فريب کاری قرار 
می گیرد. انتظار می رود که سیس��تم عصب��ی فرد در هنگام فريبکاری 
نس��بت به زمان راستگويی بیشتر تحريک شده و ما نیز بتوانیم با اتکا 

به اين مساله فريبکاری را تشخیص دهیم.
ش��رکت کنندگان در اين آزمايش ١7 نفر از دانش��جويان مرد دوره ی 
کارشناسی دانش��گاه بوعلی س��ینای همدان گروه فنی و مهندسی با 
میانگی��ن س��نی 20 و انحراف از معیار ١ س��ال بوده ان��د. نحوه انجام 
آزماي��ش بدين صورت اس��ت که ١6 ع��دد مکعب به ابع��اد ١×١×١ 
س��انتی متر، در چهار رنگ )به تعداد مس��اوی( قرمز، آبی، سبز و زرد، 
در برابر افراد قرار گرفته اس��ت. ش��رکت کنندگان ابتدا می بايست يک 
مکعب به غیر از قرمز را برداش��ته و نزد خود نگه دارند. در مرحله بعد 
يک فرد که مس��وول جم��ع آوری داده و کنترل ضبط تصاوير چش��م 

است، شروع به پرسیدن سوال به ترتیب زير می کند:
 آيا رنگ قرمز را برداشته ايد؟

 آيا رنگ سبز را برداشته ايد؟
 آيا رنگ زرد را برداشته ايد؟
 آيا رنگ آبی را برداشته ايد؟

پاس��خ تمام پرس��ش های فوق از طرف ش��رکت کنندگان در آزمايش، 
»خیر« است با اين توضیح که در سه مورد پاسخ صادقانه است و يک 
مورد پاس��خ غیرصادقانه است. هدف از طراحی اين آزمون، قرار دادن 
افراد در ش��رايط استرس به هنگام فريب است و انتظار از اين آزمايش 
هم توانايی تش��خیص رخداد استرس در افراد است. از آنجايی که الزم 
اس��ت يک میزان پايه از قطر مردمک داش��ته باشیم، پرسش نخست 

برای تمام شرکت کنندگان پاسخی صادق دارد.
برای ضبط تصاوير چشم از يک وبکم HD ساخت شرکت مايکروسافت 
با توانايی ضبط ويدئو با س��رعت 30 فريم بر ثانیه استفاده شده است. 
همچنین برای تسهیل در امر استخراج تصوير مردمک از تصوير چشم، 
در کنار وبکم از تابش مادون قرمز نیز استفاده شده است. مدت زمان 
هر پرسش و پاسخ 7 ثانیه و به طور تقريبی 200 فريم است. در طول 
فرآيند ضبط تصاوير، پردازش و استخراج ويژگی و سپس کالس بندی 

از نرم افزار متلب استفاده شده است.
بع��د از ضبط تصاوير نوبت به اس��تخراج قطر مردمک می رس��د. برای 
اي��ن منظور ابتدا تصاوير را فراخوانی ک��رده و با تکنیک های پردازش 
تصوير عملیات کاهش نويز و س��پس بهبود کیفیت رنگ روی تصاوير 
انجام می ش��ود. س��پس توس��ط تکنیک های لبه ياب��ی ناحیه مردمک 
مش��خص می شود و قطر آن قابل محاس��به خواهد بود. در شکل )١(

تصوي��ر دريافتی از دوربین و نتیجه اعمال تکنیک های پردازش تصوير 
و استخراج قطر مردمک نشان داده شده است.

شكل a :1( تصوير دريافتی از دوربين  b( تصوير بعد از تعديل رنگ  
 c( لبهيابی تصوير  d( يافتن ناحيه مردمک

بعد از فراخوانی تصاوير متوالی و استخراج قطر مردمک آنچه در نهايت 
در اختی��ار داريم يک س��یگنال زمانی نش��ان دهنده ی اندازه مردمک 
اس��ت. از آن جهت که ما تجهیزات س��نجش فاصله دوربین تا سطح 
چش��م را نداريم، اندازه مردمک را بر حسب پیکسل بیان می کنیم. در 
شکل )2( اندازه مردمک برحسب پیکسل را برای دو نفر در طول يک 

آزمايش نشان داده شده است.
همان طورکه در ش��کل )2( مشاهده می ش��ود در زمان هايی، اندازه ی 
مردم��ک صفر اس��ت )موج��ود نیس��ت(؛ اين نق��اط زمان��ی، بیانگر 
تصاويری اند که امکان استخراج قطر مردمک وجود نداشته است. اين 
موارد هنگام پلک زدن، انحراف زياد سوی نگاه و همچنین عدم کیفیت 
در تصوي��ر دريافتی به وجود می آيد. برای رفع اين مش��کل از تکنیک 
درون يابی خطی به منظور بازيابی مقادير از دست رفته، استفاده شده 

است. نتیجه اعمال اين تکنیک را در شکل)3( مشاهده می کنیم.
بعد از رفع اين مشکل، الزم است تا نويز سیگنال کاهش يابد. برای اين 
منظور سیگنال را توسط يک تابع هموارساز فیلتر می کنیم و همچنین 
به منظور ح��ذف اثر قطر پايه ای مردمک، از مقادير ابتدايی س��یگنال 
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میانگی��ن گرفته و از تمام مقادي��ر در طول زمان تفريق می کنیم. بعد 
از اين مراحل و همچنین نرمالیزاس��یون، سیگنالی هايی به طول ١80 
نمونه )طول يک پرس��ش و پاسخ(، در اختیار داريم که بصورت شکل 

)4( قابل نمايش است.

درونيابی خطی

شكل 2: اندازه مردمک متعلق به دو شركت كننده مختلف

شكل 3: سيگنال قطر مردمک بعد از بازيابی مقادير از دست رفته توسط اعمال 
درون يابی خطی

شكل 4: سيگنال مستخرج از چشم در طول سه پرسش و پاسخ مختلف
همان ط��ور که بیان ش��د ١7 نفر در اين آزمايش ش��رکت کرده اند. از 
آنجايی که کیفیت تصويربرداری در طول پرس��ش و پاس��خ از يک نفر 

مطلوب نبود داده های مربوطه کنار گذاش��ته شده است که در نهايت، 
داده ١6 نفر را در اختیار داريم. از هر نفر 4 سوال پرسیده شده است. 
س��وال نخس��ت به منظور ايجاد آمادگی در فرد برای ش��روع آزمايش 
پرسیده شده است که از داده آن استفاده نمی شود و از داده ی مربوط 
به 3 سوال بعدی استفاده می شود. طول هر پرسش و پاسخ 200 فريم 
اس��ت که ما از قطر مردمک در 20 فريم ابتدايی برای اس��تخراج قطر 
پايه ای مردمک اس��تفاده کرده و از ١80 نمونه بعدی تفريق می کنیم. 
در اين صورت، در نهايت 48 س��یگنال )3 پرس��ش از هر فرد( با طول 
6 ثانیه )١80 فريم( در اختیار داريم. ١6 س��یگنال مربوط به پاس��خ 
ناصادق و 32 س��یگنال مربوط به پاس��خ صادقانه. سیگنال مربوط به 
پاس��خ ناصادق س��یگنال هدف و مابقی، س��یگنال غیرهدف شناخته 

می شوند.
بعد از پردازش داده های خام و آماده شدن نمونه ها نوبت به دسته بندی 
س��یگنال ها می رسد. از آنجايی که تعداد سیگنال های غیرهدف 2 برابر 
س��یگنال های هدف می باشد، در بحث دسته بندی ما با مشکلی به نام 
ع��دم تعادل در تعداد داده های هدف و غیرهدف برمی خوريم که خود 
از عوامل ايجاد انحراف/گرايش پاسخ الگوريتم کالس بندی به يک سو 

می شود.
از راهکارهای رفع عدم تعادل، کالس بندی مجموعه با داده های فراوان، 
به گونه ای که تعداد نمونه ها در هر دسته با تعداد نمونه ها در مجموعه 
کم جمعیت در تعادل باش��د، اس��ت. از اين رو، داده های غیرهدف را 
به دو دسته تقس��یم می کنیم. بعد از تقسیم داده های غیرهدف به دو 
دسته، دو مجموعه ی دادهی غیرهدف و يک مجموعه ی داده ی هدف 
داريم. توسط اين دس��ته بندی اولیه می توانیم دو مجموعه داده مجزا 
هرکدام متشکل از داده هدف و يک گروه از داده غیرهدف ايجاد کنیم.

بعد از طی مراحل فوق نوبت به دس��ته بندی داده ها به دو دسته هدف 
و غیر هدف می رسد. 

شكل 5: بلوک دياگرام روند انجام كار

ش��بکه باور عمیق تشکیل ش��ده از اليه های ماشین بولتزمن محدود، 
توانايی خوبی در يادگیری ويژگی های سیگنال و در نهايت دسته بندی 
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س��یگنال ها دارد. به منظور دسته بندی سیگنال ها ما از يک شبکه باور 
عمیق که کار آن دس��ته بندی است استفاده می کنیم. شبکه مذکور از 
يک اليه ورودی، س��ه اليه ی مخفی و يک اليه خروجی تشکیل شده 
اس��ت. اليه ورودی ١80 س��لول )طول س��یگنال( و اليه خروجی، 2 
سلول دارد که فعال شدن هريک اعالم تصمیم شبکه در رابطه با تعلق 
س��یگنال به يک گروه خاص است. تعداد سلول ها در اليه های مخفی 
به روش آزمون و خطا و بر مبنای بهترين کارايی انتخاب شده اند. 70 
درص��د از داده هايی را که در اختیار داريم برای آموزش ش��بکه و 30 
درصد را برای تست ش��بکه استفاده می کنیم. بلوک دياگرام کلی کار 

انجام شده در شکل )٥( آورده شده است.
بعد از اينکه مجموعه داده ی ١ و 2 ايجاد ش��د، دو ش��بکه DBN1 و 
DBN2 توس��ط اين دو مجموعه به صورت جداگانه آموزش می بینند. 
DBN1 در اليه ه��ای مخفی خود به ترتیب 430، ١0 و ١90 س��لول 
و DBN2 ب��ه ترتی��ب 240، ١0 و 2١0 س��لول دارد. بع��د از ايجاد و 
آموزش ش��بکه ها، به منظور آزمودن کارايی آنها، دو ش��بکه به صورت 
جداگانه توس��ط داده ی تس��ت هردو مجموعه داده ١ و 2 مورد تست 
ق��رار می گیرند. جدول )١( و جدول )2( نتیجه خروجی دو ش��بکه را 

برای مجموعه داده ها نشان می دهد.

DBN1الف(آموزششبكهتوسطمجموعهاولوايجاد
جدول 1: عملكرد شبكه در دسته بندی مجموعه داده 1 و 2

عملکرد شبکه در تست با 
داده های مجموعه 2)درصد(

عملکرد شبکه در تست با 
داده های مجموعه ١)درصد(

شماره 
آزمايش

١ 
یق

عم
اور

ه ب
بک

ش 70١00١

80902

70903

90804

8080٥

میانگین7888

DBN2ب(آموزششبكهتوسطمجموعهدوموايجاد
جدول 2: عملكرد شبكه در دسته بندی مجموعه داده 2

عملکرد شبکه در 
تست با داده های 
مجموعه١)درصد(

عملکرد شبکه در تست با 
داده های مجموعه2)درصد(

شماره 
آزمايش

2 
یق

عم
اور

ه ب
بک

ش

٥090١

40902

60803

میانگین٥086/6
ش��بکه آموزش ديده شده توس��ط مجموعه داده ی ١ عملکرد خوب و 
قابل قبولی را برای مجموعه داده ١ و با ١0 درصد افت برای مجموعه 
داده 2 ارايه می دهد. DBN2 که توسط مجموعه داده 2 آموزش  ديده 
عملکرد قابل قبولی را برای دستهبندی مجموعه داده 2 ارايه می دهد 
اما اين عملکرد برای دسته بندی مجموعه داده ١ با افتی 37 درصدی 
مواجه اس��ت. آنچه مهم است، عملکرد دسته بندی شبکه در مواجه با 
داده هايی اس��ت که با آنها آموزش ديده اس��ت که در نتايج ثبت شده 

باال عملکرد هردو شبکه تقريبا يکسان است.

5- نتيجه گيری
در اين کار س��عی بر آن بود تا با اتکا به داده های مستخرج از سیستم 

بیناي��ی افراد و به صورت اختصاصی قطر مردمک توس��ط يک ش��بکه 
عصبی از نوع باور عمیق، استرس در افراد تشخیص داده شود. 

در مبحث مردمک س��نجی يک عامل مزاحم، پاس��خ ن��وری مردمک 
اس��ت. اندازه ی تغییرات قطر مردمک در پاس��خ به تغییر نور بیش��تر 
از تغییرات در واکنش به اس��ترس است. از اين رو الزم است نور محل 
انجام آزمايش کنترل شده باشد. شرط ديگر مربوط به محیط آزمايش 
کنترل صداهای رس��یده به افراد، حین آزمايش اس��ت چرا که وجود 
صداه��ای تحريکی در محیط منجر به پاس��خ ذهن��ی و بالطبع، بروز 

تغییرات ناخواسته در قطر مردمک می شود.
در مورد تجهیزات مورد اس��تفاده آنچه مسلم است به کارگیری وسايل 
دقیق اس��ت. عدم تثبیت مناسب وسیله تصويربرداری نسبت به سر و 
چش��م، زاويه نامناسب دوربین با چشم، عدم راحتی استفاده از وسیله 
و تجهی��زات تصويربرداری و بخصوص عدم امکان س��نجش فاصله ی 
بین سطح چشم و دوربین، موجب کم شدن دقت در حین جمع آوری 

داده می شود.
بعد از تصويربرداری و اس��تخراج س��یگنال تغیی��رات قطر مردمک و 
به کارگی��ری آن به عنوان ورودی ش��بکه باور عمی��ق نتايج حاصل از 
عملکرد شبکه در دسته بندی داده ها در جدول )١( و جدول )2( ثبت 
 ش��ده اس��ت. آنچه از جدول )١( نتیجه می شود اين است که عملکرد 
ش��بکه خوب بوده اس��ت و در مقايس��ه با ديگر کارها از نوش��ته های 
مختلف قابل قبول اس��ت. همچنین بنا بر نتايج ثبت ش��ده در جدول 
)١( مشخص می شود ش��بکه ای که با اين مجموعه داده آموزش ديده 
اس��ت در مواجه با مجموعه داده 2 نیز عملکرد به نس��بت خوبی را از 
خود ارايه می دهد. در جدول )2( عملکرد ش��بکه آموزش ديده ش��ده 
توسط مجموعه داده 2 ثبت  شده است. مشاهده می کنیم که میانگین 
عملکرد اين ش��بکه در تست با مجموعه داده 2 در مقايسه با میانگین 
عملکرد ش��بکه اول در تس��ت با مجموع��ه داده ١ تقريبا ١/4 درصد 
افت داشته است. میانگین عملکرد اين شبکه در دسته بندی داده های 

متعلق به مجموعه ١ افت قابل توجهی را نشان می دهد.

6- پيشنهاد ها
آنچه می توان به عنوان پیش��نهاد ابتدايی و اصولی بیان کرد اين است 
ک��ه دقت در جم��ع آوری داده و همچنین آش��نايی کامل با نوع رفتار 
مردم��ک در حی��ن انجام تس��ت می تواند اين امر را ممکن س��ازد که 
نخس��ت اينکه داده های دقیقی را کسب کنیم، دوم آگاه باشیم که در 
طول زمان به دنبال چه می گرديم و آنچه دنبال آنیم چگونه بدس��ت 

می آيد.
در مورد انجام تس��ت هايی از اين قبیل، برای افزايش درصد موفقیت، 
الزم اس��ت تا س��امانه ای يکپارچه طراحی ش��ود به طوری که توانايی 
درياف��ت تصاوي��ر و اس��تخراج س��یگنال موردنظر با فرکان��س باال را 

به صورت بالدرنگ داشته باشد و در اختیار کاربر قرار دهد.
همچنین الزم اس��ت يک مطالعه کامل روی رفتار قطر مردمک انجام 
گیرد و مش��خص ش��ود که مردمک قبل، حین و بع��د از تحريک چه 
رفت��اری از خود نش��ان می دهد و همچنین تفاوت اي��ن رفتار با رفتار 
مردم��ک در پاس��خ به ديگ��ر تحريک های محیطی نظیر ن��ور و صدا، 

مشخص شود.
درصورتی که ما درک درستی از رفتار مردمک داشته باشیم به راحتی 
اين امکان برای ما فراهم می ش��ود که با طراحی يک سیس��تم فازی و 
تعريف رويه های مش��خص، به صورت بالدرنگ رخداد تحريک و عامل 
ايجاد آن را مش��خص نمايیم. برخالف ش��بکه های عصبی، شبکه های 
فازی نیازی به تهیه داده های آموزشی و آموزش شبکه ندارند. اين امر 
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م��ا را از ايجاد مجموعه داده فراگیر و مش��کالت مرتبط با آن خالص 
می کند.

پي نوشت ها 
1 physiological
2 sympathetic
3 parasympathetic
4 Psychophysiology
5 Electrocardiogram
6 Galvanic skin response
7 Electroencephalography
8 Magnetoencephalography
9 Functional Magnetic Resonance Imaging
10 Electrodermal activity
11 Photo Plethysmography
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رساله دکتری مهندسی برق - الكترونيک

طراحـی، تحليـل الكتريكـی و حرارتـی و 

سـاخت تقويت کننـده راديويی تـوان باال با 
استفاده از ترانزيستورهای GaN- HEMT و 

fT تكنينک دو برابر کننده

روح اهلل فقهی
استاد راهنما: دکتر مجتبي جودکی

دانشگاه فردوسي مشهد

دراي�نرس�الهتقويتكنندههايبريدباندX،پهنباندبااس�تفادهاز
تكنيكدوبرابركنندهfT طراحی،تحليلوس�اختهمیشود.دراين
تقويتكنندهازيكس�لولدارلينگتون1اصالحش�دهجهتتقويت
سيگنالورودیاستفادهمیشود.سلولدارلينگتوننيازبهدوعدد
ترانزيس�توردارد.بابهرهگيریازاينس�لولتواندوترانزيستوربا
همتركيبش�دهوتوانخروجیبزرگیحاصلمیگردد.همچنينبا
توجهبهچيدمانترانزيستورهابهصورتدارلينگتون،فركانسبهره
واحِدجرياِنس�لولنهايیازيكتكترانزيس�توربيش�تراست.از
اينروعملكردفركانس�یتقويتكنندهنهايیبهبودپيدامیكند.به
طوركلیمزيتيكتقويتكنندهباساختاردوبرابركنندهfTعبارت
استازتركيبتوانچندترانزيستورباهدفبهبودپاسخفركانسی

آنمیباشد.
دراينرساله،جهتتحققسلولدوبرابركنندهfT،ازترانزيستورهای
مجزایGaN-HEMTاس�تفادهمیشود.ازاينتقويتكنندهمیتوان
دركاربردهایپهنباندوتوانباالاستفادهنمود.تحققتقويتكننده
ت�وانبااس�تفادهازتكنيكدوبراب�ركنندهfTبامش�كالتیهمراه
اس�ت.ريش�هاينمش�كالتازنحوهاتص�الترانزيس�تورهابههم
ناش�یمیش�ود.بهعبارتديگر،دراينس�اختار،يكترانزيستور
باس�ورسزمينش�ده)س�ورسمش�تركس�اده(بايدتوسطيك
ترانزيستورباسورستبهگن2راهاندازیشود.ترانزيستورباسورس
تبهگنمش�كالتحرارتیوپايداریرابرایساختاربوجودمیآورد.
همچنيندرفركانسهایباالطولمس�يراتصالبيندوترانزيستور
باعثايجاداختالففازدرس�يگنالخروجیترانزيستورهامیشود.
دراينرس�اله،مش�كالتحرارتی،ناپايداریوعدمتقارن)اختالف
فاز(سيگنالهایخروجیتحليلوبررسیشدهوراهكارهايیجهت

برطرفنمودنآنهاارايهمیگردد.
جهتبررس�یمشكلحرارتیترانزيس�تورها،يكروشمحاسباتی
مبتنیبرزاويههدايتگرمايیوپديدهازدحامجريان3،جهتتخمين
مقدارمقاومتحرارتی)Rth(بينكانالتاگرماگيرترانزيستورهاارايه
میشود.بااستفادهازاينروشمحاسباتی،دمایكانالدرحالتهای
نصبمختلفترانزيستورتخمينزدهمیشود.جهتتحقِقبهينهی
س�اختاربهص�ورتالكتريكی)عايقنم�ودندوترانزيس�تورازهم
بهص�ورتالكتريكی(ودماي�ی)نصبدوترانزيس�توربررویيك
گرماگيرمش�ترك(،يكساختارمجتمعس�ازیابتكاریبااستفاده
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