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چکیده
سیگنال الکتروکارديوگرام ( )EEGاکثراً برای تشخیص بیماریهای قلبی استفاده میشود و معموالً سیگنال ECG
ترکیبی است از يک سیگنال و يک تداخل که ممکن است تفسیر کامپیوتری را پیچیده سازد ،اين تداخل ها که اکثراً ناشی
از حرکات بدن و چشم میباشد باعث ايحاد خطا در ثبت سیگنال و همچنین تحلیل آن میشود و میتواند کاربرد سیگتال
 ECGرا تا حد زيادی محدود کند.روشهای حذف نويز مبتنی بر تبديل ويولت عموم ًا بر اساس آستانه گذاری استوار
هستند که اين امر نیز ريشه در فرض تمرکز انرژی در تعداد کمی از ضرايب تبديل ويولت گسسته دارد .عیب عمده روش-
های آستانهگذاری در سیگنال  ECGايجاد اعوجاج در سیگنال بهبوديافته است به همین دلیل در سالهای اخیر از انواع
فیلترها به خصوص فیلتر وينر برای اصالح ضرايب تبديل ويولت استفاده میشود .در اين مقاله يک ساختار جديد برای
حذف نويز از سیگنال  ECGبه کمک استفاده از فیلتر وينر و آستانهگذاری بر روی ضرايب ويولت ارائه شده است که در
اين روش به جای آستانهگذاری ،ضرايب ويولت با عبور از يک فیلتر وينر بهبود پیدا میکنند که اين باعث میشود سیگنال
تخمین زده شده تا حد زيادی به سیگنال اصلی نزديک میشود و خطای تخمین کاهش میيابد.
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 -1مقدمه
ثبت فعالیت الکتريکی قلب به عنوان سیگنال الکتروکارديوگرام )ECG( 1شناخته می شود و به عنوان ابزاری ارزشمند در
تشخیص بیماری های قلبی مورد استفاده قرار می گیرد .سیگنال  ECGبا دريافت و تقويت تغییرات الکتريکی کوچکی که بر
روی پوست در هر عمل دپالريزاسیون ماهیچه قلبی ايجاد می شود ،کار می کند .اختالف پتانسیل ثبت شده بین دو الکترود که
روی سطح پوست قرار داده شده اند ،به الکتروکارديوگرام سطحی معروف است .پالريزاسیون ، 2ری -پالريزاسیون 3های
دهلیزی و بطنی متوالی که در هر دوره قلبی اتفاق می افتد ،قله و دره هايی در يک سیکل منفرد  ECGطبیعی ايجاد می کند؛
اين قله ها و دره ها با حروف  S ،R ،Q ،Pو  Tنام گذاری می شوند (.)Bruce, 2001
ال متصل شده و
انواع نويزها ،رفتاری مشابه سیگنال اصلی خواهند داشت؛ بنابراين به اجزای اصلی سیگنال  ECGکام ً
فیلترينگ آن را با مشکل مواجه خواهد کرد .بیشترين منبع نويز هنگام ثبت سیگنال  ،ECGسیگنال الکترومیگو گرام4
( )EMGمی باشد که حذف آن توسط روش های رايج فیلترينگ مشکل می باشد.برخالف تداخل باند باريک ،فیلتر کردن
خطی برای  EMGمناسب نمی باشد؛ زيرا باعث تغییر در چیدمان پیکهای  QRSمی شود .همچین اين مورد سبب اعوجاج در
ابتدا و انتهای مجموعه ی  QRSنیز میشود که سبب پهنتر شدن اين مجموعه میگردد .طیف پتانسیل درونی عمدتاً در
فرکانسهای باالست و بطور قابل توجهی با سیگنال  ECGو در درجه اول با مجموعهی  QRSهم پوشانی دارد .از اين رو تفسیر
خودکار اين ساختار با دقت باال برای شناسايی مشخصات  ECGو اندازه گیری پارامترهای سیگنال و موج ها سخت تر می
شود .نويز  EMGتوسط فعالیت ماهیچه ها بوجود میآيد .سطح تداخل در سیگنال های  ECGاغلب پايین میباشد اما در
سطوح رزولوشون باال برای افراد کودک و نوجوان اين مقدار زياد میباشد .در سال  2005آقای چملکا ،فیلتر وينر-ويولت را برای
کاهش نويز سیگنال  ECGپیشنهاد داد .در اين مقاله نشان داده شده است که برای نويز گوسی فیلتر وينر-ويولت دارای جواب
بهینه میباشد ( .)Chmelka, et al, 2005در سال  2008آقای پورناچاندرا روشی برای حدف نويز از سیگنال  ECGبر
اساس تبديل ويولت ارائه داد .در اين مقاله اثر سطج تجزيه بر کاهش نويز بررسی شده است و نتايج بدست آمده نشان میدهد
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که برای کاهش نويز گوسی مدل شده برای سیگنال  ECGسطح تجزيه برابر  4بهترين جواب را دارد ( Poornachandra, et
.)al, 2008
در سال  2009آقای فینیومارک روشی برای کاهش نويز  EMGبر اساس تبديل ويولت با آستانه گذاری وفقی ارائه داد .در
اين مقاله با توجه به ماهیت غیر ايستای سیگنال نويز  EMGمقدار آستانه با توجه به سطح تبديل ويولت به صورت وفقی
محاسبه میشود ( .)Phinyomark, et al, 2009در سال  2010آقای گری و همکارش يک روش پیشهادی به کمک تبديل
ويولت پکت برای کاهش نويز گوسی در سیگنال  ECGارائه دادند که در اين ساختار از تمام ضرايب جزئیات و تقريب برای
کاهش نويز استفاده میشود و نشان دادند که تبديل ويولت پکت جواب بهینهتری نسبت به تبديل ويولت معمولی دارد ( Gary,
 .)et al, 2010در سال  2011آقای دهشان روش جديدی را برای کاهش نويز از سیگنال  ECGبه کمک ترکیب الگوريتم
ژنتیک با تبديل ويولت ارائه داد ،در اين مقاله نشان داده شده است برای کاهش نويز های غیر گوسی و رنگی روش پیشنهادی
نسبت به روشهای پیشین بهترين جواب را دارد (.)Dahshan, 2011در سال  2014آقای چودهاری و همکارانش روشهای
مختلف حذف نويز از سیگنال  ECGرا برای نويزهای مختلف با هم مقايسه کردند و نشان دادند که روشهای مبتنی بر ويولت
که با آستانه گذاری غیر خطی دارای جواب بهتری نسبت ساير روشها دارد ( .)Chaudhary, et al, 2014در سال 2015
آقای عباسپور و همکارانش روش جديدی را برای پیشنهاد بهبود عملکرد حذف نويز از سیگنال  ECGرا پیشنهاد دادند که در
اين روش از ترکیب تبديل  ICA5و تبديل ويولت استفاده شده است و نشان دادند که تبديل  ICAعملکرد بهینهای در
جداسازی بعضی از نويزها دارد (.)Abbaspour, et al, 2015
در اين مقاله يک ساختار جديد برای حذف نويز از سیگنال  ECGبه کمک استفاده از فیلتر وينر و آستانهگذاری بر روی ضرايب
ويولت ارائه شده است که در اين روش به جای آستانه گذاری ،ضرايب ويولت با عبور از يک فیلتر وينر بهبود پیدا میکنند که
اين باعث میشود سیگنال تخمین زده شده تا حد زيادی به سیگنال اصلی نزديک میشود و خطای تخمین کاهش میيابد.
 -2روش پیشنهادی برای حذف نويز از سیگنال ECG
حذف نويز از سیگنال  ECGبه کمک تبديل ويولت

روشهای حذف نويز در حوزه موجک را می توان به دو دسته تقسیم نمود ،روشهای بر مبنای آستانه گذاری و روشهای
فیلترينگ (..)Ghael, et al, 2000دراغلب سیگنال ها قسمت عمده انرژی درتعدادکمی ازضرايب تبديل موج کم تمرکزاست.
اين ضرايب نسبت به ضرايب سیگنال نويزکه انرژی آن برروی تعدادزياديازضرايب گسترش مییابند،بزرگترهستند؛بنابراين میتوان
باحذف ضرايب کوچکترو مقايسه آنها بايک حدآستانه،عالوه بر حفظ اطالعات مهم سیگنال اصلی ،نويز را نیز محدود کرد.
با توجه به شکل1خالصه الگوريتم حذف نويز به کمک تبديل ويولت به صورت زير می باشد.

Independet Component Analysis
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شکل .1الگوريتم حذف نويز به کمک تبديل ويولت

انتخاب ويولت و تعداد سطوح مورد نظر برای تجزيه و بدست آوردن تبديل ويولت سیگنال نويزی.
محاسبه مقدار آستانه.
انتخاب روش  shrinkageو آستانهگذاری روی ضرايب ويولت.
استفاده از عکس تبديل ويولت به کمک ضرايب اصالح شده و بازسازی سیگنال
-3

ساختار وينر-ويولت برای حذف نويز سیگنال ECG

با توجه به اينکه فیلتر وينر يک فیلتر بهینه برای حذف نويز ايستا از سیگنال میباشد؛ برای بهبود دقت روش حذف نويز بهه
کمک تبديل ويولت ،به جای استفاده از آستانهگذاری بر روی ضرايب از ساختار وينر-ويولت پییشنهاد میشهود کهه در شهکل 2

اين ساختار نشان داده شده است (.)Ghael, et al, 2000

شکل  -2ساختار فیلتر وينر-ويولت ( )WWFبرای حدف نويز
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ساختار باال شامل چهار بلوک است :تبديل موجک  SWT1که يک تبديل موجک ايستا است ،آستانه گذاری که در بلوک
صورت می پذيرد ( Hيک ماتريس قطری از ضرايب مختلف است) بلوک بعدی بلوک معکوس  SWTاست که در آن معکوس
تبديل ويولت اولیه اعمال شده و حاصل بدست آمده تخمینی از سیگنال اصلی می گردد.
سپس در بلوک چهارم مجدداً از سیگنال تخمین زده شده تبديل موجک می گیريم با نام  SWT2که اين بلوک در واقع با بلوک
اول مسیر پايین که  SWT2است يکسان می باشد.
در قسمت بعدی بلوک  HWقرار دارد که بلوک تبديل وينر قرار دارد .الزم به ذکر است که اين بلوک در دامنه موجک عمل
می کند .در نهايت در بلوک آخر  ISWT2مجدداً از سیگنال تبديل موجک معکوس می گیريم تا سیگنال حذف نويز شده يعنی
سیگنال اصلی حاصل گردد.
رابطه ای که طبق آن فیلتر وينر عمل می کند رابطه زير است:
H

)𝑛( 2
𝑚̂
𝑢
2
)𝑛( 2
𝑚𝑣𝜎̂𝑚 (𝑛)+
𝑢

)(1

= )𝑛( 𝑚̂𝑔

2
2
𝑚𝑣𝜎 ضرايب
𝑚̂𝑢 مربع ضرايب تبديل موجک حاصل شده از تخمین سیگنال يعنی )𝑛( ̂𝑠 می باشد و )𝑛(
که در آن )𝑛(
واريانس نويز در  mامین باند می باشد که از رابطه زير تقريب زده شده است:

)| 𝑚𝑦|(𝑛𝑎𝑖𝑑𝑒𝑚

)(2

0.6745

= )𝑛( 𝑚𝑣𝜎

که نهايتاً پس از استفاده از معکوس تبديل موجک به خروجی منتهی می گردد .فیلتر سازی به روش وينر-ويولت پارامتر
های زيادی دارد که هر يک می بايست به صورت دستی تنظیم گردند .مهمترين آنها مرتبه تجزيه تبديل موجک ،روش آستانه
گذاری در فضای ويولت ،ضريب آستانه تعیین شده و بانک فیلتر به کار رفته در  SWT1و  SWT2می باشد.
تنظیم مناسب اين پارامترها اثر بسیار زيادی بر روی نتايج فیلتر سازی دارد .متاسفانه اين مسئله مشخص نیست که چه
پارامتر هايی برای حذف نويز سیگنال های الکتروکارديوگرام بايد به کار رود .عالوه بر اين برای سطح نويز های مختلف اعمال
شده به سیگنال اصلی تنظیمات متفاوتی نیاز است .بنابراين يک الگوريتم مقاوم فیلترسازی می بايست پارامترهايش را بسته به
سطوح نويز مختلف اعمالی تغییر دهد .ما با اضافه کردن يک بلوک تخمین نويز  NEبه بلوک دياگرام آن رابه نحو زير تغییر
داده ايم:

5
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شکل  -3بلوک دياگرام پیشنهادی برای حذف نويز از سیگنال ECG

اين بلوک اضافه شده دو ورودی دارد :اولی سیگنال نويزی ورودی است و دومی تخمین سیگنال بدون نويز است که توسط
يک بلوک  WWFبا پارامتر هايی که پیشتر ذکر شد تولید شده است.در واقع اين بلوک  WWFهمان بلوک دياگرامی است که
پیشتر در باال پیرامون آن توضیحاتی ارائه کرديم .تفاوت اين دو سیگنال در بلوک  6 NEبه ما تقريبی از نويز ورودی را می دهد
که ما از طريق آن می توانیم نرخ سیگنال به نويز (

7

SNR

) را محاسبه کنیم.

 -4نتايج شبیه سازی
در اين قسمت نتايج شبیه سازی را نشان میدهیم .در شکل .4سیگنال  ECGبدون نويز که در فايل مربوط به ديتا بیس
میباشد نشان داده شده است.

Noise Ratio
Signal to Noise Ratio
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شکل  -4سیگنال  ECGبدون نويز

در بسیاری از مقاالت از نويز سفید گوسی بعنوان اختالل مصنوعی در شبیهسازیها استفاده کردهاند .به دلیل اينکه هدف
اصلی در اين مقاله حذف نويز  EMGاز سیگنال  ECGمیباشد بنابراين ما سعی کرديم که نويزی ايجاد کنیم که طیف توانی
آن با نويز ماهیچه ای شباهت داشته باشد .برای شبیه سازی نويز  EMGنويز سفید گوسی را از يک فیلتر با تابع تبديل )𝑓(𝐻
عبور میدهیم(.)Li, et al, 2009
)(3

+ 𝑓ℎ2 ) 2

𝑓ℎ4 𝑓 2
2 )(𝑓 2
𝑙𝑓

(𝑓 2 +

= )𝑓(𝐻

که پارامترهای  𝑓ℎو 𝑙𝑓 شکل تابع طیف را تغییر می دهند.و مقادير اين فرکانس ها به ترتیب 120و HZ 60انتخاب شده
است .اين ضروری است که توان نويز را صحیح تنظیم کنیم تا به 𝑛𝑖 𝑅𝑁𝑆 مورد نیاز برای يک سیگنال خاص ،دست بیابیم .ما
نويز )𝑛(𝑤را با يک ثابت Aضرب کرديم به طوری که سیگنال ورودی )𝑛(𝑤𝐴  𝑥(𝑛) = 𝑠(𝑛) +گردد که مقدار  Aاز رابطه زير
و با توجه به مقدار 𝑛𝑖 𝑅𝑁𝑆 مشخص میشود.
2
∑𝑁−1
])𝑛(𝑠[ 𝑛=0
𝑛𝑖 𝑅𝑁𝑆
( 10 ) 𝑁−1
∑𝑛=0 [𝑤(𝑛)] 2
10

)(4

√=𝐴

که در شکل ( )5و شکل ( )6به ترتیب سیگنال نويز  EMGشبیهسازی شده و سیگنال  ECGهمراه با  EMGنشان داده شده
است.
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در شکل  7سیگنال خروجی حذف نويز به کمک آستانهگذاری نرم بر روی ضرايب تبديل ويولت با انتخاب موج مادر  db1و
مرتبه ويولت  3نشان داده شده است.
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شکل  -7سیگنال بهبوديافته توسط آستانه گذاری نرم بر روی ضرايب تبديل ويولت

در شکل  8سیگنال خروجی ساختار وينر-ويولت معرفی شده در شکل  .1با انتخاب موج مادر  db1و مرتبه ويولت  3نشان
داده شده است.
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شکل-8سیگنال بهبوديافته توسط ساختار وينر-ويولت
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در شکل  9سیگنال خروجی ساختار پیشنهادی نشان داده شده است.
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شکل  -9سیگنال بهبود يافته توسط ساختار پیشنهادی

برای مقايسه بهتر الگوريتم پیشنهادی با روشهای پیشین  SNRسیگنال ورودی را تغییر میدهیم و  SNRخروجی که از
رابطه زير بدست می آيد را با يکديگر مقايسه میکنیم.
∑𝑁−1[𝑠(𝑛)] 2

𝑆𝑁𝑅 𝑖𝑛 = 10 log10 (∑𝑁−1𝑛=0
]𝐵𝑑[ )
[𝑧(𝑛)−𝑠(𝑛)] 2

)(5

𝑛=0

جدول -1مقايسه  SNRخروجی الگوريتم های مختلف
10

5

-1

-5

SNR IN

10.89

6.31

-0.12

-3.61

فیلتر پايین گذر

13.72

9.65

2.49

-1.24

آستانه گذاری

17.07

12.71

5.85

0.14

وينر-ويولت

21.91

16.44

11.62

7.41

الگوريتم پیشنهادی
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 نتيجهگيری-5
 معموالً برای تشخیص بیماریهای قلبی استفاده میشود و مشکلاصلی در ثبت سیگنال قلبی وجود نويز وECG سیگنال
 صورتECG  میباشد به همین دلیل در سالهای اخیر مطالعات زيادی بر روی حذف نويز از سیگنالEMG به خصوص نويز
 در میان روشهای مختلفی که ارائه شده است تبديل موجک يا همان تبديل ويولت از جمله روشهای مطرح در اين.گرفته است
روشهای آستانهگذاری در برابر نويزهای غیر ايستا دارای عملکرد ضعیفی میباشد برای حل مشکل روشهای حد.زمینه میباشد
 استفاده از فیلتر مطرح شده است که در آن پارامترهای فیلترهای فیلتر وابسته به شرايط آماری ضرايب تبديل ويولت،آستانه
.تنظیم میگردد
در اين مقاله يک ساختار جديد به کمک استفاده همزمان از آستانهگذاری و فیلتر وينر برای حذف نويز پیشنهاد شده است و
. سیگنال بهبود يافته را تا حد چشمگیری افزايش میدهدSNR همانطور که نتايج شبیه سازی نشان میدهد روش پیشنهادی
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