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Анотація. На основі аналізу ЕЕГ було запропоновано метод визначення 

множини часових параметрів максимумів активності головного мозку в різних 
відведеннях та в різних частотних діапазонах, яка визначає функціональну 
зв’язність головного мозку. Для нівелювання різниці в потужностях для різних 
частот та людей з різною фоновою активацією було запропоновано 
процедуру нормалізації потужностей вейвлет-спектрів. Було виявлено, що 
потужності нормалізованих вейвлет-спектрів на основі функцій Кравчука для 
різних частотних діапазонів та для різних людей знаходяться в діапазоні 
0.01… 0.9. Для визначення порогового значення потужностей, вище якого 
відповідний максимум потужності можна вважати мозковою реакцією на 
зовнішній або внутрішній стимул, було побудовано вейвлет-спектри ЕЕГ на 
основі функцій Кравчука для 10 осіб віком 20–22 роки, правші, студенти 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Для реєстрації 
ЕЕГ використовувався комплекс «Neuron-Spectrum-4/EP» (NeuroSoft, Certificate 
of EUROCAT Institute for Certification and Testing, Quarat Center, Darmstadt, 
Germany); реєстрація ЕЕГ проводилась із частотою оцифровки 500 Гц, 
використовувалось 19 електродів, розміщених за міжнародною системою 
«10/20». Довжина запису ЕЕГ — 16000 точок, тобто 32 с. Методом SOM-Ward 
було проведено кластерізацію отриманих потужностей вейвлет-спектрів за 
171 атрибутом. В якості атрибутів було використано потужності вейвлет-
спектрів в 19 стандартних відведеннях Fр1, Fр2, Fz, F3, F4, F7, F8, Cz, C3, C4, 
T3, T4, T5, T6, Pz,P3, P4, O1 та O2 для частот 
0,5Hz,1Hz,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,31Hz,63Hz та125Hz. В результаті кластерізації 
було отримано найменшу кількість кластерів — 3, а найбільшу — 5. Аналіз 
потужностей вейвлет — спектрів 10 обстежуваних виявив, що максимальне 
значення середніх потужностей вейвлет — спектрів для кластерів, які можна 
віднести до фонової активності, дорівнює 0,012, а мінімальне значення 
середніх потужностей вейвлет — спектрів для кластерів, які можна віднести 
до мозкової реакції дорівнює 0,033. Таким чином, виявлено порогове значення 
потужності вейвлет-спектру, а саме 0,033, вище якого відповідний максимум 
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потужності можна вважати мозковою реакцією на зовнішній або внутрішній 
стимул. 

Ключові слова: мозкова синхронізація, вейвлет — перетворення, функції 
Кравчука. 
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Abstract. Based on the EEG analysis, a method for determining the set of time 
parameters of brain activity maxima in different leads and in different frequency 
ranges was proposed, which determines the functional connectivity of the brain. To 
counteract the power difference for different frequencies and people with different 
background activation, a procedure for normalizing the power of the wavelet spectra 
was proposed. It has been found that the power of normalized wavelet spectra based 
on the Kravchuk functions for different frequency ranges and for different people is in 
the range 0.01... 0.9. To determine the power threshold above which the 
corresponding maximum power can be considered a brain response to an external or 
internal stimulus, EEG wavelet spectra were constructed based on Krawtchouk 
functions for 10 people aged 20–22, right-handed students of Taras Shevchenko 
National University of Kyiv. The Neuron-Spectrum-4 / EP complex was used for EEG 
registration (NeuroSoft, Certificate of EUROCAT Institute for Certification and Testing, 
Quarat Center, Darmstadt, Germany); EEG registration was carried out at a frequency 
of 500 Hz, 19 electrodes placed on the international 10/20 system were used. The 
length of the EEG recording is 16000 points, ie 32 s. The SOM-Ward method 
clustered the obtained power of the wavelet spectra by 171 attributes. Power 
attributes of the wavelet spectra in 19 standard leads F1, F2, Fz, F3, F4, F7, F8, Cz, 
C3, C4, T3, T4, T5, T6, Pz, P3, P4, O1 and O2 were used as attributes. for 
frequencies 0.5Hz, 1Hz, 2Hz, 4Hz, 8Hz, 16Hz, 31Hz, 63Hz and 125Hz. As a result of 
clustering, the smallest number of clusters was obtained — 3 and the largest number 
was — 5. Wavelet Spectrum Analysis 10 surveyed found that the maximum value of 
the average wavelet power for clusters attributable to background activity was 0.012, 
and the minimum value of the average wavelet power for clusters attributable to brain 
reaction was 0.033. Thus, a threshold value of the wavelet spectrum power was 
detected, namely 0.033, above which the corresponding maximum of the power can 
be considered as a brain response to an external or internal stimulus. 

Keywords: brain synchronization, wavelet — transformation, Krawtchouk functions. 
 
Вступ 
Електроенцефалограма (ЕЕГ) реєструє електричні імпульси мозку. При 

цьому амплітуда коливань ЕЕГ сумарно відображає ступінь синхронності зміни 
елементарних коркових потенціалів, чи то постсинаптичних потенціалів, або 
потенціалів будь-якої іншої природи. Аналіз ЕЕГ є важливим інструментом для 
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оцінки стану здоров'я мозку та виявлення аномальної неврологічної активності. 
Мозок людини — це масштабна мережа, функція якої залежить від динаміки 
взаємодії між просторово розподіленими регіонами. Інтеграція сенсорних 
сигналів вимагає гнучкої взаємодії віддалених областей мозку [1]. Одним з 
механізмів встановлення зв'язку в мозку є тимчасова синхронізація коливальних 
нейронних сигналів [2]. Для аналізу динаміки функціональної зв’язності мозку на 
тепер розробляються різні підходи, наприклад, мега-аналіз ЕЕГ [3], крос-
кореляційні коефіцієнти [1], динамічне причинно-наслідкове моделювання [1], 
рhase-phase coupling analysis [2] та багато інших [4].  

В [5] ми запропонували на основі аналізу ЕЕГ метод визначення множини 
часових параметрів максимумів активності головного мозку в різних відведеннях 
та в різних частотних діапазонах, яка визначає функціональну зв’язність 
головного мозку. Цей метод базується на моделі виділення інваріантних ознак 
сигналу зоровою системою [6]. Як наслідок загального методу виділення 
інваріантних ознак сигналу [7], було запропоновано алгоритм вейвлет-
перетворення нестаціонарних сигналів, в тому числі, ЕЕГ [8]. В якості 
материнського вейвлету було запропоновано використовувати функції Кравчука. 
Функції Кравчука є ортонормованою множиною дискретних функцій, що дає 
можливість відтворювати вхідний сигнал за узагальненими спектральними 
коефіцієнтами з будь-якою заданою наперед точністю [9–10]. При аналізі 
отриманих вейвлет-спектрів виникла проблема, яка полягала в тому, що 
амплітуди високих частот є нижчими, ніж у високих, тому на спектрограмі їх не 
видно [5]. Крім того, у різних людей початковий рівень активності мозку є різним, 
що ускладнює порівняльний аналіз спектрограм. Для вирішення даної проблеми 
було запропоновано процедуру нормалізації отриманих спектрограм. Було 
виявлено, що активності нормалізованих спектрограм для різних частотних 
діапазонів та для різних людей знаходяться в діапазоні 0.1… 0.9 [5]. Однак, 
залишилась проблема визначення порогової величини спектральної потужності, 
вище якої можна визначити наявність реакції мозку, а нижче — його фонової 
активності.  

В [5] показано, що потужності нормалізованих вейвлет-спектрів на основі 
функцій Кравчука для різних частотних діапазонів та для різних людей 
знаходяться в діапазоні 0.01… 0.9. Необхідно визначити порогове значення цих 
потужностей, вище якого відповідний максимум потужності можна вважати 
мозковою реакцією на зовнішній або внутрішній стимул. 

 

Виконання досліджень 
Ідея розв’язання даної проблеми полягає в побудові кластерів вейвлет-спектрів 

за потужністю та визначення кластеру найвищої активності, який і визначить 
вейвлет-спектр мозкових реакцій. Нейрона мережа з навчанням без керування є 
мережею Кохонена або самоорганізаційною картою ознак. У випадку некерованого 
навчання навчальні дані містять лише значення вхідних змінних і мережа Кохонена 
вчиться розуміти саму структуру даних. Мережа Кохонена виконує розвідувальний 
аналіз даних, а саме, розпізнає кластери у даних і встановлює близькість класів [11].  

Мережа Кохонена має всього два шари: вхідний та вихідний, що складається 
з радіальних елементів (вихідний шар називається шаром топологічної карти). 
Елементи топологічної карти розташовуються в деякому просторі, як правило, 
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двовимірному. Навчається мережа методом послідовних наближень. Починаючи 
з випадковим чином вибраного початкового розташування центрів, алгоритм 
поступово поліпшує його так, щоб відловлювати кластерізацію навчальних 
даних. В результаті мережа організується таким чином, що елементи, які 
відповідають центрам, розташованим близько один від одного в просторі входів, 
будуть розташовані близько один від одного і на топологічній карті [12]. 

Основний алгоритм навчання мережі складається з декількох послідовних 
епох, на кожній з яких слід опрацювати кожен із навчальних прикладів та 
виконати визначений набір операцій: 

1) вибрати вигравший нейрон (тобто той, який розташований ближче всього 
до вхідного прикладу); 

2) скоректувати вигравший нейрон так, щоб він став більш схожим на цей 
вхідний приклад (взявши зважену суму попереднього центру нейрона та 
навчального прикладу). 

При обчисленні зваженої суми використовується поступово спадний 
коефіцієнт швидкості (норми) навчання, для того щоб на кожній новій епосі 
корекція ставала все більш тонкою. Мірою близькості між кластерним елементом 
і вхідним прикладом є квадрат евклідової відстані між ними (d2), що 

обчислюється за формулою 2 2

1

( )
n

j ij i

i

d w x


  , де ( ijw ) — координати j-го 

елемента, (xi) — координати вхідного прикладу, n — значення розмірності. 
Координати кластерного елемента оновлюються за формулою: 

( 1) ( ) ( )( ( ))ij ij i ijw m w m m x w m    , де m — номер епохи,   — норма 

навчання. 
Властивість топологічного впорядкування досягається в алгоритмі за 

допомогою використання поняття околу, тобто декілька нейронів, які оточують 
вигравший нейрон. Подібно до швидкості навчання, розмір околу зменшується з 
часом, так що на останніх етапах окіл стає нульовим (містить лише сам 
вигравший нейрон). При цьому в алгоритмі Кохонена коректування 
застосовується не тільки до вигравшого нейрона, але й до всіх нейронів із його 
поточного околу [12]. 

Кластеризацію вейвлет-спектрів проводили методом самоорганізаційних 
карт Кохонена (SOM) за допомогою програми Viscovery SOMine 5.1 (Viscovery 
Software GmbH, Austria, 1998–2009). Viscovery SOMine реалізує два кластерних 
алгоритми, які засновані на класичному ієрархічному агломераційному методі 
кластерного аналізу (Ward): перший алгоритм в основному є незмінений Вард 
(Ward) — метод, другий змінює його таким чином, що топологічна околиця, як це 
визначено в SOM, впливає на кроки кластерного злиття. SOM можна розглядати 
як стиснення вхідних даних. За допомогою цього методу кластерні методи 
можуть бути застосовані до наборів даних практично необмеженого розміру [12]. 

Класичний кластерний метод Варда (Ward) належить до ієрархічних 
агломераційних кластерних алгоритмів, які характеризуються наступним чином: 
на початку процесу кластеризації кожен окремий вузол утворює кластер сам по 
собі, на кожному кроці алгоритму два кластери з мінімальною відстанню між 
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ними (відповідно до міри відстані, яка характеризує конкретний алгоритм) 
об'єднуються. Міра (відстань), що характеризує метод Варда, заснована на 
дисперсионном критерії, при цьому метою визначення кластерів є те, щоб 
невелика різниця у значеннях атрибутів спостерігалась в кожному кластері, а 
великі відмінності — між кластерами. На кожному кроці два кластери 
об'єднуються, якщо їх злиття вносить найменший внесок в дисперсійний 
критерій, який росте на кожному кроці. Ця відстань називається мірою Варда і 
визначається наступним чином: 

2
,r s

rs r s

r s

n n
d x x

n n


 


 

де r  та s  визначають номера кластерів, rn  и sn  — число вхідних векторів, що 

належать відповідним кластерам, rx  и sx  — центри гравітації кластерів,   — 

норма Евкліда.  
Починаючи з повної матриці відстаней (яка є симетричною матрицею) на 

кожному кроці рядок і стовпець ліквідуються (а інші рядки і стовпці оновлюються) 
до тих пір, поки матриця повністю не буде очищена, і тільки один кластер 

залишиться. Середнє rх


 та потужність rn  нового кластера, побудованого як 

результат кроків злиття, обчислюється таким чином: 

 ( ) 1
,new

r r r s s

r s

x n x n x
n n

   


 ( ) .new

r r sn n n   

В програмі Viscovery SOMine 5.1 реалізована наступна модифікація цього 
методу. Матриця відстаней ініціалізується таким чином, що враховується 
кількість вхідних записів у відповідних вузлах карти. Вузли з багатьма 
відповідними вхідними записами є зваженими сильніше, ніж вузли з меншою 
кількістю відповідних записів. В якості міри розсіяння використовується змінена 
Вард — відстань, оскільки можливо, що SOM містить "порожні" вузли.  

Нехай r  та s  позначають номери двох вузлів, для яких ми хочемо обчислити 

відстань. Далі, нехай rn  та sn  — кількість записів, які відповідають вузлам r  та 

s , rx  та sx  вектори цих вузлів. Тоді відстань rsd  визначається наступним 

чином: 

2

0, 0,

, .

r s

rs r s
r s

r s

якщо n n

d n n
x x інакше

n n

 


   

 

Це визначення гарантує, що під час перших кроків злиття тільки вузли 

(і в подальшому кластери) з 0rn   ("порожні кластери") об'єднуються до тих пір, 

поки залишаються тільки кластери з 0.rn   Зауважимо, що якщо є хоча б один 

порожній кластер, то існує багато записів в матриці відстаней з 0,rsd   які є 

кандидатами на наступний крок злиття (так як всі ці Вард — відстані величини 0 
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— мінімальні). Реалізація вибирає серед них ті (порожні або непорожні) 
кластери, які близькі за мірою Евкліда [13]. 

В програмі Viscovery SOMine 5.1 реалізований також метод SOM-Ward. 

В цьому випадку міра відстані визначається по-новому: ,rs rsd d   якщо кластери 

є суміжними на SOM, rsd     в іншому випадку. Таким чином, SOM-Ward — 

відстань враховує топологічний розташування кластерів. Зокрема, два кластери, 
які не є суміжними в SOM, ніколи не зможуть бути об'єднані [14]. 

 
Результати дослідження і висновки 
Було побудовано вейвлет-спектри ЕЕГ на основі функцій Кравчука для 10 

осіб віком 20–22 роки, правші, студенти Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Для реєстрації ЕЕГ використовувався комплекс «Neuron-
Spectrum-4/EP» (NeuroSoft, Certificate of EUROCAT Institute for Certification and 
Testing, Quarat Center, Darmstadt, Germany); реєстрація ЕЕГ проводилась із 
частотою оцифровки 500 Гц, використовувалось 19 електродів, розміщених за 
міжнародною системою «10/20». Довжина запису ЕЕГ — 16000 точок, тобто 32 с. 

В програмі Viscovery SOMine 5.1 методом SOM-Ward було проведено 
кластерізацію отриманих потужностей вейвлет-спектрів за 171 атрибутом. В 
якості атрибутів було використано потужності вейвлет-спектрів в 19 стандартних 
відведеннях Fр1, Fр2, Fz, F3, F4, F7, F8, Cz, C3, C4, T3, T4, T5, T6, Pz,P3, P4, O1 
та O2 для частот 0,5Hz,1Hz,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,31Hz,63Hz та125Hz. В результаті 
кластерізації було отримано найменшу кількість кластерів — 3, а найбільшу — 5.  

Так, для обстежуваного №6 істина кластеризація дорівнювала 3 кластерам 
(рис. 1). 

При цьому в перший кластер C1 потрапило 57,43% всіх значень потужностей 
вейвлет-спектру, в C2 — 41,00%, а в C3 — 1,57% (рис. 2). Середні значення 
атрибутів в кластерах дорівнювали (M±SD): С1 — 0,02 ± 0,06; С2 — 0,01 ± 0,06; С3 
— 0,21 ± 0,22. 

Таким чином, значення потужностей вейвлет-спектрів, які потрапили в 
перший та другий кластери можна вважати такими, що відображають фонову 
активність мозку, а потужності вейвлет-спектрів з третього кластеру — мозкову 
реакцію. 

Аналогічна ситуація виявлена і для максимальної кількості кластерів. А 
саме, на рис.3 представлена істина кластеризація для обстежуваного №2. 

При цьому в перший кластер C1 потрапило 34,81% всіх значень потужностей 
вейвлет-спектрів, в C2 — 23,52%, в C3 — 17,72%, в C4 — 23,49%, а в C5 — 
0,46% (pис. 4). Середні значення атрибутів в кластерах дорівнювали (M±SD): 
С1 — 0,02 ± 0,05; С2 — 0,01 ± 0,06; С3 — 0,02 ± 0,06; С4 — 0,06 ± 0,08; С5 — 
0,44 ± 0,15. 
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Рис. 1. Істина кластеризація для обстежуваного №6 

 
 

Рис. 2. Профіль атрибутів для 3 кластерів, обстежуваний №6 
 

 
 

Рис. 3. Істина кластеризація для обстежуваного №2 
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Аналіз потужностей вейвлет — спектрів 10 обстежуваних виявив, що 
максимальне значення середніх потужностей вейвлет — спектрів для кластерів, 
які можна віднести до фонової активності, дорівнює 0,012, а мінімальне 
значення середніх потужностей вейвлет — спектрів для кластерів, які можна 
віднести до мозкової реакції дорівнює 0,033. Таким чином, виявлено порогове 
значення потужності вейвлет — спектру, а саме 0,033, вище якого відповідний 
максимум потужності можна вважати мозковою реакцією на зовнішній або 
внутрішній стимул. 

 

 
 

Рис. 4. Профіль атрибутів для 5 кластерів, обстежуваний №2 
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