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چکیده

مقدمه: فتوپلتیسموگرافی )Photoplethysmography( یک روش غیرتهاجمی در اندازه گیری تغییرات حجم خون 

می باش��د. معمواًل نویزهای حرکتی، نویز زمینه )Base Line Drift(، نویز خط تغذیه )Power line( بر روی س��یگنال 

PPG ظاهر می گردند. در میان نویزهای ذکر ش��ده حذف نویز حرکتی مشکل  ترین می باشد. زیرا باند فرکانسی این نوع 

نویز با باند فرکانسی سیگنال PPG همپوشانی دارد. در این میان با توجه به ماهیت غیر ایستای سیگنال PPG و نویز 

حرکتی و اهمیت تبدیل ویولت در پردازش س��یگنال های غیر ایس��تا، از تبدیل ویولت می توان جهت پردازش دقیق تر 

سیگنال PPG استفاده کرد.

موادوروشها: سیگنال ها در این مقاله توسط دستگاه DOLFIN مدلOEM-701 و با نرخ نمونه برداری 27.5 

هرتز اخذ می گردد. افراد ش��رکت کننده در آزمایش 4 داوطلب در رنج س��نی 30 تا 40 س��ال می باشند. سیگنال هم از 

انگشت اشاره دست راست فرد و در بازه زمانی حدود 40 ثانیه گرفته می شود. جهت پردازش سیگنال دارای نویز حرکتی 

در ابتدا سیگنال PPG به همراه نویز حرکتی وارد شده و از آن تبدیل ویولت پیوسته گرفته می شود. سپس از روی ضرائب 

بدس��ت آمده می توان محل وقوع آرتیفکت های حرکتی را تش��خیص داد. پس از آن با بررس��ی سیکلهای سالم و بدون 

آرتیفکت، محدودیت هایی در ضرائب بدست آمده از تبدیل ویولت در محل وقوع آرتیفکت ها اعمال شده و ضرائب اصالح 

می گردند. پس از آن تبدیل ویولت معکوس بر ضرائب اصالح شده اعمال می گردد. در نهایت با اعمال یک فیلتر پائین 

گذر FIR با فرکانس قطع 5 هرتز، خروجی تولید می گردد. همچنین معیار کیفیت حذف نویز پارامتر روبرو می باشد. 
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نتایج: پس از اعمال الگوریتم باال به کلیه س��یگنال های گرفته ش��ده مشاهده می شود که پس از اعمال فیلترینگ 

مقدار پارامتر Q کاهش می یاید که این خود نشانگر کاهش میزان هارمونیک  های موجود در سیگنال و زیر 1 هرتز )منطقه 

فرکانسی آرتیفکت حرکتی( است. 

بحثونتیجهگیری: با بررس��ی مقدار Q مش��اهده می گردد اعمال الگوریتم فوق میزان نویز حرکتی را به ش��کل 

قابل مالحظه ای کاهش داده اس��ت. بنابراین می توان از این روش برای حذف نویز حرکتی بطور موثر استفاده نمود. در 

تحقیق های آتی می توان این الگوریتم را به دیگر سیگنال های حیاتی دارای نویز حرکتی اعمال کرده و نتایج را بررسی کرد. 

نویز حرکتی، PPG، ویولت پیوسته یک بعدیکلمات کلیدی
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