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قاله م نیهمواره موردتوجه بوده است. در ا یپزشک قاتیموضوعات تحق نیتراز مهم یکیعنوان به یقلب یهایهنجارنا یهیاول یآشکارساز - چکیده

برای  ستمیس نیدر ا شده است. یطراح (PCG) وگرامیفنوکارد گنالیس یبر مبنا یقلب یهایتمینوع از آر 8 صیجهت تشخ یهوشمند ستمیس
و، انتخاب ویژگی پیشر شسپس با استفاده از رو .فرکانس و آشوب استفاده شده است-هایی در حوزه زمان، فرکانس، زمانآنالیزاز  استخراج ویژگی

 صیدر تشخ %952.1 قادر است با ستمیس نیا کننده ماشین بردار پشتیبان یبندطبقههای بهینه انتخاب گردیده است. در نهایت با استفاده از ویژگی
 موفق باشد. موردنظر یتمیآر
ماشین بردار پشتیبان، وگرامیفنوکاردتبدیل ویولت،  تبدیل فوریه، بعد فرکتال، -دواژهیکل

 مقدمه -5

 ،بدن انسان خاصیت دینامیکی دارد و همواره در حال تغییرات است
بدن در وضعیت  کهیهنگامبه  عروقی-قلبیسیستم  ژهیوبه

های دریچه هنجاریی نابرد. آشکارسازی اولیهعادی به سر میغیر
تحقیقات  موضوعات نیترمهمیکی از  عنوانبه( VHDقلبی )

 تشخیص منظوربهبوده است. پزشکان  موردتوجهپزشکی همواره 
بسیاری را به کار  یرتهاجمیغهای قلبی، روشهای ناهنجاری

مک مع صداهای قلبی با کاند از قبیل الکتروکاردیوگرافی، سگرفته
 یربرداریتصواز قفسه سینه،  xبا اشعه  یبردارعکس، استتوسکوپ

 نگیتوریمانا در نظر گرفتن . بلتراسوند و اکوکاردیوگرافیا
های در پاسخ به لرزش دشدهیتول( HSهای صدای قلب )سیگنال

های مربوط، واضح است که سمع صدای قلبی با انداممکانیکی در 
ن کافی در ای یتجربهو کمک استتوسکوپ در کنار داشتن مهارت 

 هایمقدماتی مفیدی در تشخیص ناهنجاریابزار  دتوانزمینه، می
 نیترمهم(، یکی از PCG) وگرامیفنوکارد .]1[ قلبی باشد

ی قلب مکانیکهای بیولوژیکی ثبت شده ناشی از فعالیت سیگنال
 در تحلیل .است یامؤلفهای ماهیت غیر ایستان و چند است که دار

روی استخراج اطالعات با  ،قلبی، بیشتر تحقیقات یهایناهنجار
 .]2[حلیل فرکانس محلی متمرکز شده استروش ت

 PCGی هاگنالیسبیشتر به بررسی و مطالعه  ،تحقیقات اخیردر 
مختلف در راستای فهم عملکرد قلب  یهاکیتکنقلب با استفاده از 

 .]6] ،] 5[ ،]4[ه شده استمختلف پرداخت یهاحالتدر 
، حوزه تبدیل هایی در حوزه آشوبپیشین از آنالیزدر تحقیقات 

 کمتر AR AutoRegressive)( ویاتورگرس و مدلوالش 
استفاده شده است. همچنین در تحقیقات پیشین بیشترین تفکیک 

 میان پنج آریتمی مختلف بوده است.
 یبندطبقههدف از این مقاله ارائه یک سیستم هوشمند نوین در 

ه پای بر و فرد سالم در نه کالسهشت نوع از آریتمی های قلبی 
در این تحقیق ابتدا  ( است.PCG) وگرامیفنوکارد هایسیگنال

گردیده است. سپس هایی بر روی سیگنال اعمال پیش پردازش
فرکانس، والش و آشوب -هایی در حوزه زمان، فرکانس، زمانویژگی

ه های بهینمربوط به انتخاب ویژگیاستخراج شده است. گام سوم 
. در نهایت با استفاده از ماشین بردار پشتیبان به تفکیک باشدمی

ایم. پروتکل نحوه اجرای این های مختلف پرداختهمیان کالس
 شود.مشاهده می (1)پروژه در شکل 

 دیاگرام مراحل تحقیق: بلوک 5 شکل

جمع آوری 
سیگنال

پیش 
پردازش

ستخراج ا
یویژگ

انتخاب 
ویژگی طبقه بندی
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 مواد و روش کار -.

 (HS) صدای قلب یهاگنالیس-5-.
های صدای قلب شامل چهار صدای اصلی از قبیل دو سیگنال

 (S1,S2)قلبی صدای برجسته موسوم به اولین و دومین صدای 
مین صدای قلبی و دو صدای ضعیف موسوم به سومین و چهار

(S3,S4) باشدیم. S1  وS2 قا  یدق، در پایان انقباض دهلیزی و 
 ندر شروع انقباض بطنی تولید شده و شامل اطالعات بسته شد

د و این دو صدا همواره در یک نباشهای ریوی و آئورتی میدریچه
مربوط به خاتمه پر شدن  S4و  S3است. فرد نرمال قابل شنیدن 

و  های بسیار کماین دو صدا با دامنه هستند؛دهلیز  بطن و انقباض
های شوند. اغلب ناهنجاریفرکانسی پایین ظاهر می یهامؤلفه

ظاهر  S2و  S1قلبی با اشکال لوزی شکل و مثلثی بین دو صدای 
 شوند.می

 یبندطبقه گروه نهالگوهای استفاده شده در این تحقیق به 
تنگی  (،PS)تنگی دریچه پولمونر، : صدای نرمالشوندمی

، نارسایی (MS)میترال، تنگی (AR)نارسایی آئورت ،(AS)آئورت
، نقص دیواره بین (VSD)، نقص دیواره بین بطنی(MR)میترال

. مشخصه فرکانسی برخی (PF)مالش پریکاردو  (ASD)دهلیزی
 ( آمده است.1های صدای قلب در جدول )از سیگنال

 
 صدای قلب هایسیگنالفرکانسی  هایمشخصه :1جدول 

باشد. آوری داده میمربوط به جمعاین پژوهش، بخش نخست 
به دو صورت انجام  هادادهآوری جمع ،در تحقیقات معموال 

ها سیگنال یگردآور -2ثبت سیگنال توسط محقق  -1پذیرد. می
ها از انواع بیماری PCGاز مراجع معتبر. در این تحقیق سیگنال 

ی معتبر دنیا مانند هادانشگاه موجود در اطالعاتیهای پایگاه طریق
 .آوری شده استگرد میشیگان و کالج پزشکی بیمارستان لندن

 
 :پردازششیپ-.-.

باشد. اهمیت این بخش می پردازششیپبخش دوم مربوط به       
صحیح انجام نپذیرد،  صورتبه پردازششیپدر این است که اگر 

و  دخواهد شسیگنال مطلوبی به بخش استخراج ویژگی منتقل ن

احل خواهد بود. مر قبولرقابلیغو  معنانتیجه تحقیق بی بنابراین
 باشد:زیر می صورتبهدر این تحقیق  پردازششیپ
ها از دادهها : با توجه به اینکه دادهفرمت  یسازکسانی-2-2-1

باشد. ها نیز متفاوت می، فرمت صوتاندشدهمختلفی دریافت منابع 
صوتی به یک فرمت واحد تبدیل های بنابراین باید همه فرمت

باشد. فرمت می WAVگردد. در این تحقیق فرمت مورد استفاده،
 به فرمت http://media.io از طریق سایت هادادهتمامی 

WAV تبدیل گردید. 
صوت  بعد از فراخوانی: یبردارنمونهنرخ  یسازکسانی -2-2-2

سیگنال  y شود کهظاهر می fs و y ریمتغ، در خروجی دو قلب
نمونه صدای قلب در باشد. آن می یبردارنمونهنرخ  fs صوت و

ین در ا د.دارمتفاوت  یبردارنمونهمختلف نرخ  اطالعاتیهای پایگاه
نرخ  x=resample(sig,fsnew,fs)  با استفاده از دستور کار

نمودیم.  یسازکسانی 2112ها را با نرخ دادههمه  یبردارنمونه
ها فراخوانی شده نیز متفاوت بودند لذا طول همچنین طول سیگنال

 .ه شدقرار داد 35152برابر هاگنالتمام سی
 این یبر رو: قبل از انجام هرگونه پردازش  یلترگذاریف -2-2-3

بط که صداهای ض باشد. چراها نیاز به فیلترکردن اولیه میسیگنال
 باشد. نویزهاینبوده و همراه با نویز میهای تمیزی شده غالبا  صدا
توان به دو دسته نویزهای فرکانس پایین مانند موجود را می

صداهای محیطی و نویزهای فرکانس باال مانند صدایی که از مالش 
گوشی روی قفسه صدری بیمار تولید شده و یا بعضا  صداهایی که 

 آمده وجوددر اثر تنفس عمیق بیمار حین ضبط کردن صدا به 
بر  باشد که عالوهتقسیم نمود. لذا نیاز به استفاده از فیلتری می

 S1اصلی فرکانسی موجود در  یهامؤلفهحذف اینگونه از نویزها به 
لطمه وارد نیاورد. بازه فرکانسی در صداهای قلب معموال  بین  S2و 

باشد. برای حفظ این محدوده فرکانسی و هرتز می 453تا  33
با  گذرزها و تضعیف صداهای اضافی از فیلتر میانحذف سایر نوی

هرتز و فرکانس قطع باالی  23مرتبه باال با فرکانس قطع پایین 
 شده است.استفاده هرتز  533

 استخراج ویژگی -3-.
ین ا قسمت نیترمهمپردازیم. ویژگی می در بخش سوم به استخراج

 ازا ر هایژگیوبایست بهترین می .باشدخراج ویژگی می، استکار
 مایزت ی مختلف،هابتوان بین آریتمیتا کرد استخراج صدای قلب 

، فرکانس، هایی در حوزه زمانقائل شد. در این تحقیق ویژگی
 فرکانس و آشوب  استخراج گردیده است.-زمان
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میانگین ،  یهایژگیو ،حوزه زمان : در حوزه زمان از سیگنال
 واریانس و چولگی استخراج شده است.

مان ه زاز حوزستفاده از تبدیل فوریه سیگنال حوزه فرکانس : با ا
عالوه بر  در این حوزه .شده استفرکانس انتقال داده  حوزه به

، انحراف معیار فرکانس، میانگین نمحاسبه چگالی طیف توا
که  استخراج گردیده استنیز  LH، ویژگی نوینی به نام فرکانس

 در ادامه شرح داده خواهد شد.

 

 
 PCG سیگنال نمودار زمان و فرکانس: 2شکل 

LH :LH  برابر است با نسبت توان پایین به توان باال. با توجه
 2333 نمونهکنیم که از مختلف مشاهده می یهاگنالیس FFTبه 

بازه به این صورت  3. بنابراین برابر صفر است FFTتا انتها نمودار 
کدام  که هر 2333تا  1 و1433تا  1، 633تا  1 کنیم :انتخاب می

اال ب و نسبت توان پایین را به توانکنیم را به دو قسمت تقسیم می

که است  LH1بیانگر  3شکل. شودیمآورده  به دستبرای هر بازه 
 است. آمدهدستبه 633تا  1در بازه 

 
 LH1: نمودار 3شکل 

 است. آمدهدستبه 1433تا  1است که در بازه  LH2بیانگر  4شکل

 
 LH2: نمودار 4شکل 

 است. آمدهدستبه 2333تا  1که در بازه  LH3بیانگر 5شکل

 LH3: نمودار 5شکل 

هادامارد تبدیلی غیر سینوسی و متعامد  -حوزه والش : تبدیل والش
 کند و این کارمتعامد تجزیه می یامجموعهرا به است که سیگنال 

مربعی شکل است که والش نامیده در حد مطلوب و دارای توابعی 
نیاز ندارد و حقیقی  یاکننده شود. این تبدیل هیچ ضربمی
باشد. توابع می -1+ یا1ابع والش یا هادامارد باشد زیرا دامنه تومی

خصوصیت  نیترمهمد. دارن -1+ و1والش شکل مربعی با مقادیر
توابع والش توالی است که عبارت است از تعداد دفعات عبور از صفر 
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در واحد زمان. هر تابع والش توالی دارای مقدار توالی 
الش میانگین، و.در این تحقیق از حوزه باشدیم یفردمنحصربه

 .واریانس و انرژی استخراج گردیده است

 یک فرد بیمار PCGتبدیل والش -Bیک فرد سالم    PCGتبدیل والش  -A: 6شکل 

 
فرکانس: تبدیل ویولت یکی از پرکاربردترین تبدیالت -حوزه زمان

پردازش سیگنال و تصویر  ژهیوبهریاضی در حوزه پردازشی و 
ای این تبدیل ج با توجه به ماهیت آنالیز چند رزولوشنی، .باشدیم

 بعضا های پردازشی باز کرده است و خود را در بسیاری از کاربرد
 پژوهش از تابع مادر نماید. در اینتوانمندترین ابزار رخ می عنوانبه

استفاده گردید و تجزیه را تا دو مرحله  (db2)2ز یویولت دابیچ
. در نهایت از هر خروجی میانگین، واریانس و انرژی میادادهانجام 

 .ه استاستخراج گردید

 

 
 تجزیه تبدیل ویولت سیگنال در دو مرحله :5شکل 

 
 یک فرد سالم PCGتبدیل ویولت : 2شکل 
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یک فرد بیمار PCGتبدیل ویولت  :1شکل 

های مناسب برای استخراج یکی از حوزهآشوب، حوزه آشوب : 
های مورد پویا و غیرخطی است. از جمله روش هایمشخصه

که از بارزترین استفاده در این مطالعه ابعاد فرکتال هستند 
های آشوبی به شمار های آشوب گونه در تحلیل سیگنالویژگی

روند. ابعاد فرکتال از نظر هندسی ، بستر جذب یک سیستم را می
تا حدود زیادی  هاآنکنند. سرعت محاسباتی می مطالعهقابل

این ابعاد را محاسبه نمود. در این  توانیمباالست. به طرق مختلف 
 های هیگوچی، پتروسین،تحقیق برای محاسبه بعد فرکتال از روش

 کتز و سوکیک استفاده شده است.
های زمانی الزم است که مدلی از : جهت پردازش سریARمدل 

نی آینده بیاشیم تا بتوانیم عملیاتی چون پیشها داشته باین سری
آن را بر اساس آن مدل انجام دهیم. در مدل  بندیسری و یا دسته

AR تابعی صورتبه توانیمشود مقدار کنونی سری را فرض می 
از مقادیر گذشته سری به دست  یاپنجره( از  یرخطیغ)خطی یا 

پارامترهایی است و بر اساس  شودیمآورد. بنابراین مدلی که ارائه 
ایم که مدل هر ده. فرض نموباشندیمضرایب مدل  ،این پارامترها

 بنابراین ضرایب هم متفاوت بیماری با بیماری دیگر متفاوت است.
ضریب برای هر سیگنال  2با  ARخواهد بود. در این تحقیق مدل 

ویژگی مورد استفاده قرار  عنوانبهو ضرایب  شودیمتخمین زده 
 اند.گرفته

 انتخاب ویژگی -4-.

 .شده است ها پرداختهویژگیدر بخش چهارم به انتخاب بهترین 
 sequential feature selectionدر این تحقیق از روش 

(SFS)  .روش برای انتخاب ویژگی استفاده شده استSFS  یک ،

روش جستجوی پایین به باال است که هر یک ویژگی جدید در هر 
شود. در هر مرحله ویژگی میزمان به مجموعه ویژگی اضافه 

افه شدن به مجموعه ویژگی که با اض ن ویژگی استآمنتخب 
ویژگی در ابتدا خالی ، تابع هدف را ماکزیمم کند. مجموعه برگزیده

تابع  هماندیباقهای که ویژگی ابدییمیتم وقتی پایان . الگوراست
   .برسیم موردنظرهدف را بدتر کنند یا به تعداد دلخواه ویژگی 

 بندی طبقه-4-.
های مختلف از بندی بین کالسطبقهدر بخش پایانی برای 

 استفاده شده است. ماشین بردار پشتیبانبندی کننده طبقه
 جدیدی نسبتا  هایروش ازجمله( SVMماشین بردار پشتیبان )

 هایروش به نسبت خوبی کارایی اخیر هایسال در که است
 هایشبکه ازجمله، بندیطبقه برای ترقدیمی
  کننده بندیدسته نشان داده است. مبنای کاری پرسپترون عصبی

SVM، ها است و در تقسیم خطی داده هابندی خطی دادهستهد
کنیم خطی را انتخاب کنیم که حاشیه اطمینان بیشتری سعی می

ها برای داده ینهخط به پیدا کردنه و حل معادلبرای داشته باشد. 
حل مسائل  شدهشناختههای روشاز که  QP هایروش از

 .]3[،  ]5]گردداستفاده میدار هستند محدودیت
 گیری:نتیجه-3

ویژگی استخراج گردیده است.  35در این تحقیق از هر سیگنال 
تعدادی ویژگی پیشنهاد  SFSروش در مرحله انتخاب ویژگی 

شد  دادهها در تعداد ویژگیدهد و با استفاده از تجربه تغییراتی می
 شکل توجه بهنمایش داده شده است. با  (13)که نتایج در شکل 
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Decomposition at level 2 : s = a2 + d2 + d1 .
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ویژگی منتخب به بهترین نتیجه  13گیریم که با نتیجه می (13)
 باشد:ویژگی منتخب به شرح ذیل می دهخواهیم رسید. 

بعد فرکتال  -3پتروسین بعد فرکتال -2بعد فرکتال هیگوچی -1
، (5)با توجه به شکل -D3  5انرژی  (5)با توجه به شکل -4کتز 

واریانس در  -A3  5، واریانس (5)با توجه به شکل -A3 6انرژی
 انرژی والش -LH1  13 -1تبدیل فوریه  چولگی -2حوزه زمان 

 
 SFSاستخراج شده توسط روش  هایویژگیتعداد  :51شکل 

 یبنددسته یبرا هاگنالیساز  یکم بودن برخ لیپروژه به دل نیدر ا
  leave one outبه دودسته آموزش و تست ، از روش  هاتاید

(LOO)دهکنن یبندطبقهاز  یبندطبقه ی. برادیاستفاده گرد 
SVM  با تابع کرنلquadratic تیدرنها .استفاده شده است 

 %133بودن  ی) اختصاص%11.25 کننده یبندطبقهصحت  زانیم
 .آمد به دست( %24.3 تیو حساس

 : یریگجهینتمقایسه و -4
نوع از  2در این مقاله سیستم هوشمندی جهت تشخیص 

ده طراحی ش فنوکاردیوگرام های قلبی بر مبنای سیگنالآریتمی
تفاده اسنوینی بر مبنای ریاضیات  یهایژگیودر این مقاله از  است.
و  %133) اختصاصی بودن %11.25تفکیک میزان  که گردید

ها بوده است. کارایی ویژگی دهندهنشان( %24.3حساسیت 
درصد  11که  [8]مرجع مقایسه با در  آمدهدستبههمچنین نتایج 

  .رصد بوده کار ما بهبود پیدا کرده استد 26که  [9]مرجع و 
های مشابه متمایز دو ویژگی دیگر، این تحقیق را از سایر کار

نوع آریتمی مختلف با درصد تفکیک باال،  2استخراج  -1سازد.می
تنها با  -2باشد. که این تعداد در مقاالت مشابه پنج آریتمی می

میان بیماران  %133توان با میزان تفکیک می LHیک ویژگی 
 شد. قلبی و افراد سالم تفاوت قائل
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