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ه ایم آرتیفکت را توانستبیشتری دارد یعنی مقدار بزرگتری مقدار Rpچون پارامتر 
.حذف کنیم
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حذف الکترود بد ایجاد اپوک حذف آرتیفکت القایی و ماهیچه 
TMSبرانگیخته از 

(PCA)حذف آرتیفکت دامنه باالحذف اپوک بدکاهش نرخ نمونه برداری
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