
AcqKnowledge tools:

EEG-kaos under sömnbrist

AcqKnowledge 5 har e
 stort bibliotek av analysru�ner för många olika intressanta
applika�oner som BIOPAC lagt �ll under åren. Många användare är inte medvetna om
alla funk�oner som finns. An�ngen samlar du bara in data och letar inte i alla menyer.
Eller så kanske du har en gammal version av programmet som saknar vissa funk�oner.
Istället för a
 berä
a om allt man kan göra, så har vi valt ut e
 spännande exempel som
vi vill dela med oss:

Tidsseriedata från en EEG-signal ter sig o.a oförutsägbart kao�sk. En metod för a

försöka karakterisera sådana system utan exakta modeller om underliggande
mekanismer, är a
 endast u�från mätdata försöka återskapa e
 matema�skt fasrum (i
vilket de okända dynamiska processerna äger rum) från �dsseriedata. Dessa kan ha olika
op�mala dimensioner beroende på om man även tar hänsyn �ll �dsderivator av olika
ordningar av signalen. Man har vid försök hi
at korrela�oner mellan denna dimension
från vissa EEG-posi�oner och sömnbrist. Resultatet indikerar a
 hjärnprocesserna i vaket
�llstånd är mindre komplexa när man lider av total sömnbrist [1].

Denna teknik kan användas på alla typer av signaler där man saknar underliggande
matema�ska modeller, men ändå önskar karakterisera olika typer av �ll synbart komplexa
eller kao�ska dynamiska �llstånd. Applika�oner finns även på EKG.

BIOPAC har implementerat kaos-funk�oner som du finner i menyn under "Analysis" i
AcqKnowledge 5.



Önskar du eller din kollega en demonstra�on eller rådgivning

vid val av mätsystem och analysvägar?

Kontakta ansvarig för fysiologiska mätsystem:
Fredrik Rådebjörk, fredrik@jor.se , eller ring 018-34 28 20

Läs mer om AcqKnowledge här »

Senaste och kommande webinarier:
25/1: S"mulus Presenta"on and Event Mark Up with SuperLab

8/2: AcqKnowledge S"m Synchroniza"on and Analysis

Har du missat något webinarium från BIOPAC? Se webinariearkivet »
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(1) Effect of total sleep depriva"on on the dimensional complexity of the wakingEEG
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(3) Chapter 17, Specialized Analysis - Chaos Analysis, AcqKnowledge So.ware Guide

Har du ytterligare frågor så kontakta gärna oss på biopac@jor.se så kan vi
komma med fler specifika förslag för just ditt projekt.



Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.
Vi börjar alltid med att fråga vilken typ av applikation du har,

för att sedan kunna ge skräddarsydda råd.

Vi har även fysiologiska mätsystem avsedda för forskning!

Do you prefer to get these newsletters in english in the future?
Please E-mail biopac@jor.se and let us know.

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här »
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Välkommen in på vår hemsida: http://www.jor.se/measurement


