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 چكیده

و  ترینبرجستهمورد از  3در این پروژه هدف ما معرفی سیگنال فوتوپلتیسموگرافی و بررسی 

نرخ  گیریاندازهکارآمدترین کاربردهای این سیگنال در پزشکی، یعنی تعیین میزان اشباع اکسیژن خون، 

گیری تغییرات حجم خون عبوری از روش پلتیسموگرافی برای اندازه .است فشارخون گیریاندازهتنفس و 

وتوپلتیسموگرافی تغییرات ف. سیگنال رودیک سرخرگ در یک بازه زمانی بعد از هر ضربان قلب به کار می

 هایفعالیتمحیطی تنظیم شده توسط  هایپالسکرده و  گیریاندازهرا  هابافتموضعی حجم خون در 

از سیگنال  روازاین. دهدمیفیزیولوژیک را نشان  پارامترهایتنفسی و دیگر  تأثیراتقلب، 

حیاتی بدن مانند ضربان قلب، نرخ  هایپالسو  هاسیگنالبرای استخراج  توانمیفوتوپلتیسموگرافی 

با صرفه اقتصادی، تعداد  و غیرتهاجمیاستفاده کرد و با گسترش این روش  فشارخونتنفس و 

را کاهش داد و امر مراقبت  شوندمیحیاتی متصل  هایسیگنالسنسورهایی که به بدن بیماران برای ثبت 

به چگونگی استفاده از سیگنال  ادامهرا تسهیل بخشید. ما در  هابیماریاز بیمار و تشخیص 

و  فشارخوندرصد میزان اشباع اکسیژن،  بدن نظیرفوتوپلتیسموگرافی در جهت استخراج عالئمی حیاتی 

 .ایمپرداختهنرخ تنفس 

 های کلیدی:واژه 

 فشارخون -نرخ تنفس- اشباع اکسیژن خون-فوتوپلتیسموگرافی
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  مقدمه 1-1

نوشتن  معنای به 1و گرافمعنای توسعه  به سپلتیسموگرافی از ترکیب دو لغت یونانی پلتیسمو

در  سرخرگیک  خون عبوری از گیری تغییرات حجمبرای اندازه روش پلتیسموگرافی ساخته شده است.

وجود  پلتیسموگراف برای ثبت مختلفیهای مبدل .رودبه کار میقلب بعد از هر ضربان  یک بازه زمانی

  از: اندعبارت هاانواع معمول آنکه  دارد

 2هوا .1

 3امپدانس .2

 4یکفوتوالکتر .3

 5کشش سنج .4

های مختلف و به منظور هر نوع از پلتیسموگراف ذکر شده، تغییرات حجم خون را به روش

بررسی پلتیسموگرافی فوتوالکتریک  تنهاهدف ما در این پژوهش  .کندمی گیریکاربردهای متفاوت اندازه

 معروف است.نیز  1فوتوپلتیسموگرافی به توالکتریکوف پلتیسموگرافیاست. 

  PPGسیگنال  1-2

 .اسات خاون   حجام  تغییارات  گیاری اندازه برای غیرتهاجمیروش نوری یک ،  PPGثبت سیگنال 

 .اسات  8سااز ناور  یک آشکارو  7نوردیود انتشار یک  کارگیریبه PPGروش برای ثبت سیگنال  ترینساده

                                              

1 Graph 

2 Air Plethysmograph 

3 Impedance Plethysmograph 

4 Plethysmograph Photoelectric 

5 Strain Gauge Plethysmograph 

6 Photoplethysmography (PPG) 

7 Light Emitting Diode (LED) 

8 Photodiode (PD) 
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 با نبض، موج از ناشی حجمی تغییرات کند.تغییر می وری از بدن بر اثر جذب نورمیزان شدت امواج نور عب

 حجم تغییرات با شدهمنعکس نور مقدار. گرددمی آشکار PD طریق از نور دریافت و پوست به نور تاباندن

 محاسابه  ناور  این گیریاندازه با توانمی را خون حجم تغییرات به همین دلیل. دارد مستقیم نسبت خون

 قلبای  چرخه هر آن در که داشت خواهیم سیگنالی شود، گیریاندازه دقیق صورتبه خون حجم اگر .کرد

کاه ساه    کنیممی مشاهده (1-1)را در شکل  PPGاز سیگنال  اینمونه .شودمی دیده موج یک صورتبه

از دو   PPGسیگنالدر آن مشخص است.  Dicrotic notchنقطه مهم پیک سیستول، پیک دیاستول و 

نی بر تمب DCنی بر ضربان قلب و قسمت تمب ACقسمت شود. تشکیل می 2ثابتو  1متناوببخش مجزا 

 بافت است.مختلف های الیه ها وها، سیاهرگسرخرگاز  پراکنده شدهنور 

 

 PPGسیگنال  :1-1شکل 

نواحی نزدیک به سطح پوست هستند که  ،PPGنواحی اصلی بر روی بدن جهت ثبت سیگنال 

ثبت برای . ها و انگشتان پاگوشبافت انگشتان دست، مانند  ،قرار دارند هادر آن تریهای بیشسرخرگ

 وجود دارد:مختلف دو نوع پیکر بندی  PPG سیگنال

 و گیرندمی قرار بافت طرف دو در نور گیرنده و فرستنده در این روش،: روش انتقالی .1

 از خون حجم کهوقتی حالت این در. رسدنور می گیرنده به کند عبور بافت از توانسته که نوری میزان

 دریافت کمتری نور گیرنده، درنتیجه. شودمی جذب نور از تریبیش مقدار کند،می عبور بافت داخل

                                              

1 Alternating Current (AC) 

2 Direct Current (DC) 



 

4 

 

 سیگنال در این روش ثبت نیست. پذیرامکان بدن نقاط تمام در پیکربندی این از استفاده. کندمی

 امکان و هستند نازکی بافت دارای است که گوش الله و انگشت نوک مانند نقاطی به محدود

 (؛2-1، مطابق شکل )دارد وجود بافت طرف دو در گیرنده و فرستنده قرارگیری

 

 در روش انتقالی PDو  LEDنحوه قرارگیری  :2-1شکل 

این . گیرندمی قرار طرف بافت یک در نور گیرنده و فرستنده حالت این در: انعکاسی روش .2

 مناسبی مویرگی بستر که نواحی دیگر و دست کف پا، ساق پیشانی، روش برای ثبت سیگنال از

 (؛3-1، مطابق شکل )روند، به کار میدارند

 

 یانعکاس روشدر  PDو  LED نحوه قرارگیری :3-1شکل 

   بیان مسئله  1-3

ی پالسدستگاه با اختراع در پزشکی  PPGبر  یمبتن یهایفناور کارگیریبهدر  یاصل شرفتیپ

امروزه  آغاز شد. 2خون ژنیاشباع اکسگیری میزان اندازه یبرا غیرتهاجمیروش  کی عنوانبه 1متریاکس

                                              

1 Pulse Oximeter  
2 Blood Oxygen Saturation (SPO2) 
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تعیین میزان اشباع اکسیژن  و در مواردی همچون یافته است بسیار گسترش PPGکاربردهای سیگنال 

ارائه  PPGای که درباره سیگنال با مقدمه د.روبه کار می فشارخون تخمیننرخ تنفس و  استخراجخون، 

 پردازیم.می هر یک از کاربردهای ذکر شدهشد، در ادامه به بررسی 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 )خطوط آبی(متناظر با آن: خروجی شبکه عصبی)خطوط قرمز( و سیگنال تنفسی  1-4شکل 

  استخراج شدهتنفسی  هاینرخترکیب : 

برای افزایش دقت و  صرفاًکه ذکر گردید اختیاری است و  طورهماناین مرحله از الگوریتم نیز 

ترکیب کرده و را  آمدهدستبه، چندین بار الگوریتم را تکرار کرده و هر بار نتایج آمدهدستبهاعتبار نتایج 

 .کنندمیگیری میانگین

 گیرینتیجه 4-5

در این فصل ابتدا نرخ تنفس توضیح داده شد. سپس دلیل و اهمیت این کار را شرح دادیم و در 

دستگاه اسپیرومتری برای  کارگیریبهمشکالت . با توجه به کردیم بیان راگیری ادامه نحوه و ابزار اندازه

قرار  موردبررسیبرای استخراج نرخ تنفس مطرح و  PPGتعیین نرخ تنفس، ایده استفاده از سیگنال 

 گرفت.
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حجم خون است.  تغییرات گیریاندازه برای غیرتهاجمی، یک روش نوری  PPGسیگنال 

است. اگر ساز نور یک آشکارو نور یک دیود انتشار  کارگیریبه PPGروش برای ثبت سیگنال  ترینساده

 صورتبه قلبی چرخه هر آن در که داشت خواهیم سیگنالی در اختیار ،انجام بگیرد،  درستیبهاین کار 

 صرفهبهمقروناقتصادی  ازلحاظبسیار راحت، ساده، سریع و  PPGثبت سیگنال  شود.می دیده موج یک

حجیم و گران ندارد، به همین دلیل جامعه علمی پزشکان و مهندسان در  افزارهایسختاست و نیازی به 

بسیاری این روش  هایجنبهو از  انددادهنشان  PPGبه سیگنال  ایویژهآخرین مطالعات خود توجه 

 .انددادهقرار  موردبررسیا و بدون درد ر غیرتهاجمی

نیز در بسیاری  اکنونهمبزرگ و سریعی داشته و  هایپیشرفتاین روش در عصر حاضر  

از این  گیریبهرههوشمند نیز از طریق  هایگوشی. امروزه حتی گیردمیقرار  مورداستفاده هاکلینیک

پارامترهای حیاتی مهمی از نظیر تعداد ضربان قلب در دقیقه،  گیریاندازهبه PPGو سیگنال  تکنیک

ما در این  .شودمیمحسوب  توجهیقابلکه پیشرفت  پردازندمی فشارخونمیزان اشباع اکسیژن خون و 

میزان اشباع اکسیژن یعنی تعیین  PPGکاربردهای سیگنال  ترینبرجستهمورد از  3پروژه به بررسی 

 پرداختیم.و نرخ ضربان قلب  فشارخون گیریاندازهنفس و نرخ ت گیریاندازهخون، 

پارامترهای مهم دیگری مانند تعیین میزان استرس فرد،  تعیین برای توانیم PPGاما از سیگنال  

امروزه  هازمینهاستفاده کرد و این نیز  افراد تعیین میزان گلوکز خونو  هامویرگ هایبیماریتشخیص 

همچنین برای بسیاری از این کاربردها امکان ساخت دستگاه  فراوانی هستند. هایبررسیو  هابحثمحل 

 مطالعات بیشتری صورت پذیرد. هازمینهدر این  شودمینیز وجود دارد و پیشنهاد 
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جهات اساتخراج فعالیات    ECGپاردازش سایگنال   مجتبی نظری و دکتر سید محمود ساخایی ؛      [12]

 .121(. 1395) ؛تنفسی

محمدامین یونسی هروی، سیما جوهری نیا، محمادعلی خلیال زاده، حسان خاانی، محمدرضاا           [13]

با هدف تشخیص آپنه انسدادی با استفاده از شبکه عصابی   PPGمجدی ؛استخراج نرخ تنفس از سیگنال 

MLP( 1389؛ .)9. 

زماانی   هاای یویژگا مبتنای بار    فشاارخون تخمین بدون کاف ؛ مینا شهابی و وحیدرضا نفیسی     [14] 

 .12(. 1397) سیگنال نبض؛

 




