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طور نا خودآگاهانه ه که معموال ب ،است توسط فرد بیولوژیکی فعالیتبدست آوردن توانایی خودتنظیمی یک  روشی برايبیوفیدبک 

فرد  راديتواند تحت کنترل ا هاي الزم، می به فرد داده می شود به همراه آموزشهاي مناسبی که  توسط فیدبک فعالیتاین  .است
در این تحقیق پس از ساخت و پیاده سازي یک سیستم بیوفیدبک که با کاربرد آرامسازي تهیه شده است نحوه اثر . درآید

ي را با استفاده از بیوفیدبک و بدون بیوفیدبک بر روي تعدادي سوژه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، سوژه ها عمل آرامساز
براي این منظور ابتدا استرس اولیه از طریق انجام محاسبات در محدودیت زمانی ایجاد شد و سپس با . استفاده از آن انجام دادند

ومت دو سیگنال مقا. آرامسازي و آرامسازي به کاهش سطح فعالیت سمپاتیک اقدام می نمودند-استفاده از دو روش بیوفیدبک
 (HRV3)نرخ تغییرات ضربان قلب GSRاندازه گیري و عالوه بر دامنه ) 2PPG(و فتوپلتیسموگراف) 1GSR(الکتریکی پوست

نحوه تغییر پارامترهاي فیدبک شده که در . سوژه انجام شده است 5این تحقیق بر روي . بطور همزمان به فرد فیدبک شده است
نتایج نشان دهنده . اند میزان پیشرفت سوژه ها را طول یک دوره آزمایش نشان می دهنداینجا همان پارامترهاي کنترل نیز بوده 

بین ویژگیهاي  )P<0/05(آزمونهاي آماري انجام شده اختالف معنی دار. درصد موارد بوده است 80برتري روش بیوفیدبک در
 .مشاهده نشد این اختالف HRVدر مورد سیگنال . را نشان می دهد GSRاستخراج شده از سیگنال 

  

 
 
 
 
 

1 Galvanic Skin Response 
2 Photoelectric plethysmography 
3 Hear Rate Variability 

آرامسازي مبتنی بر مقاومت الکتریکی پوست و تغییرات -پیاده سازي یک سیستم بیو فیدبک
  نرخ ضربان قلب

ahmad_ghaffary@yahoo.com:1رایا نامه

  3، وحید سعادتیان2، محمد علی خلیل زاده1*احمد غفاري

استادیار .3   استادیار  و مدیرگروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی.2کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد    . 1

  گروه روانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
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  بیوفیدبک، مقاومت الکتریکی پوست، نرخ ضربان قلب  :هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
با توجه به اینکه اساس درمان بیماریهاي روانی بر درمان طبی  
و درمانهاي غیر دارویی استوار است و از آنجا که ) دارویی(

بیماران ترجیح می دهند به یک عامل خارجی چون دارو 
گی نداشته باشند به نظر می رسد درمانهاي غیر احساس وابست

در  ..دارویی در حس استقالل بعضی از بیماران ارزشمند است
در درمان  این رویکرد بیو فیدبک به عنوان یک روش مکمل

مورد استفاده قرار  بیماریهاي فیزیولوژیک و سایکوفیزیولوژیک
ی در توانایی خودتنظیمی براي ایجاد بیو فیدبک روش .می گیرد

مورد یک فعالیت خودکار می باشد که ما نسبت به آن معموالً 
این یادگیري از طریق تمرین و آموزش با . بی اطالع هستیم

  ).1381روشن (کمک مسیر فیدبک خارجی صورت می گیرد
در این پروژه با هدف گسترش استفاده از بیوفیدبک ساخت 

یکی مقاومت الکتر یک نمونه دستگاه بیوفیدبک مبتنی بر
دنبال  )HRV5(تغییرات نرخ ضربان قلبو  )GSR4(پوست

  .می شود
  روش کار2-

، GSRو  HRVدر این پروژه براي فیدبک کردن سیگنالهاي 
در . یک دستگاه بیوفیدبک آزمایشگاهی ساخته  شده است

حقیقت یکی از دستاورد هاي این پروژه ساخت این دستگاه با 
جود بود که در زمینه استفاده از امکانات بسیار عادي و مو

ساخت آن، نوآوریهایی نیز انجام شده تا در نهایت کیفیتی 
مطلوب جهت ثبت سیگنالها و نیز استخراج ویژگیها از آنها 

از جمله نوآوریها می توان به استفاده . براي فیدبک حاصل شود
اشاره  PPGاز متمرکز کننده هاي نوري براي ثبت سیگنال 

 
 
 
 
 

4 Galvanic Skin Response 
5  Hear Rate Variability 

استفاده از دیودهاي نوري با قدرت کرد که موجب شد حتی با 
مناسب براي ثبت و  PPGتابش پایین نیز یک سیگنال 

این دستگاه که براي نمایش . استخراج ویژگی حاصل شود
HRV  وGSR  طراحی شده است وضعیت سوژه ها را بصورت

همچنین داده . میله ایی بر روي صفحه مانیتور نمایش می دهد
بلیت ذخیره بر روي کامپیوتر، هاي ثبت شده توسط دستگاه  قا

را دارد، که می توان از آن براي پردازشهاي  TEXTبصورت 
Offline،Online  و نیز بررسی وضعیت بهبود سوژه ها

از دیگر مزایاي این دستگاه می توان به هزینه . استفاده کرد
ساخت پایین آن اشاره کرد که نسبت به انواع خارجی بسیار 

یز کیفیت داده هاي ثبت شده توسط آن کم هزینه تر بوده و ن
بیت بر نمونه خواهد  10بطور دلخواه قابل تنظیم تا 

 ).1شکل(بود

  
 سخت افزار ساخته شده در این پروژه): 1(شکل

 
در کامپیوتر داده ها بصورت میله ایی به سوژه ها نمایش داده 

آنها را  HRVو  GSRبراي قابل فهم تر بودن مقدار .می شوند
نگاشته شده اند، و از سوژه خواسته  100تا  0ي بین به اعداد

با توجه  HRVدر مورد . می شود تا این مقادیر را کاهش دهد
به اینکه می بایست بصورت ریتمهاي سینوسی منظم تبدیل 
شود نمودار میله اي زیاد قابل فهم براي سوژه ها نبوده لذا 

-4( در شکل.  بصورت گراف براي سوژه ها نمایش داده شدند
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بر روي صفحه کامپیوتر  GSRنحوه نمایش داده هاي ) 22
 )2شکل(دیده می شود

  
  به سوژه GSRنمودار میله اي براي فیدبک ): 2(شکل

  این تحقیق مورد استفاده درآزمایش 2-1)
آزمایش این تحقیق بر اساس انجام محاسبات ریاضی به صورت 

- شـده  ایجـاد  visual basic 7افـزار  ذهنی بوده و توسط نرم
هاي مختلف بـر روي  طرح نهایی آن پس از انجام آزمایش. است

   .است سازي شدهپیاده ،سوژه و فیدبک نتایج
در این آزمایش سوژه بر روي صندلی، روبـروي صـفحه نمـایش    

سـانتیمتري آن قـرار گرفتـه و یـک عـدد       40رایانه در فاصـله  
 گیـرد و در حـین انجـام   هاي وي قرار میهدفون بر روي گوش

شکل . شودهاي زیستی مورد نظر از او ثبت میآزمایش سیگنال
نمایی از صفحه نمایش آزمایش در طرح اولیه را نشان ) 3-11(

در آزمایش، ابتدا در مرحله آموزش به منظور آشـنایی  . دهدمی
گیـري توانـایی هـر    سوژه با محیط آزمایش و همچنـین انـدازه  

 3زمانی، هر سوژه به  سوژه براي پاسخ به عبارات ریاضی از نظر
عبارت براي ایجـاد   10پس از آن . هددعبارت ریاضی پاسخ می

که در این حالت سوژه زمان کـافی   شودظاهر می) استرس کم(
اســترس (مرحلــه دوم .بــراي پاســخ گــویی بــه ســواالت را دارد

اما با زمان کمتر بـراي پاسـخ گـویی    عبارت   10شامل) متوسط
عبارت مـی   10نیز شامل  )زیاد استرس(مرحله سوم . می باشد

باشد که زمان پاسخ گویی بسیار کوتاه بوده و در سـوژه ایجـاد   
   ).1387عارفی (استرس بسیار زیادي می کند

پس از هر مرحله قسمت آزمایش، سوژه بـه قسـمت اسـتراحت    
در این قسمت سوژه به مدت یک دقیقه به حالت . شودوارد می

-بخشی پخـش مـی  آرامش رود و از هدفون آهنگاستراحت می
 .شود

-زاي زیـر مـی  به این ترتیب طرح نهایی داراي عوامـل اسـترس  
  : باشد

  دهیمحدودیت زمانی جهت پاسخ-1
   Beepتغییر فرکانس صداي -2
  جستجو پاسخ در بین اعداد بهم ریخته-3
 

  هاي تحقیق سوژه2-2)
با توجه به اینکه در این تحقیق با حاالت روحی افراد سر و کـار  

ریم، نیاز است که سوژه از نظر میزان استرس عمومی در حـد  دا
قابل قبولی باشـد، تـا بتـوان سـطح اسـترس مـورد نظـر را بـا         

به منظور نائل شدن به ایـن هـدف،   . اطمینان در فرد ایجاد کرد
ــروف ــرکــه  6STAIاز پرسشــنامه مع و  7توســط اســپیل برگ

. اسـتفاده شـد  ، تـدوین شـده اسـت    1977همکارانش در سال 
ون مذکور داراي چهل عبارت است که احساس اضـطراب را  آزم

-مـی )  Tفـرم  ( "ویژگـی "و ) Sفـرم  ( "حالـت "به دو صورت 
  . سنجد
سال به  14دقیقه است و در افراد  10تا  5بین  دهیپاسخزمان 

باید بـه سـوژه    دهیپاسخدر زمان  همچنین .باال قابل اجرا است
در هـر   تیـازدهی ام.متذکر شویم که به همه عبارات پاسخ دهـد 

 80ســالمت کامــل و  20باشــد کــه مــی 80تــا  20فــرم بــین 
-مـی  160تـا   40اضطراب کامل است و نمره کل مقیاس بـین  

  .باشد

 
 
 
 
 

6.State-Ttrait Anxiety Inventory 
7.Spielberger 



4th Iranian Conference on eHealth and ICT Application in Medical Sciences  
  

  
59 

  

چهارمین کنفرانس سالمت الکترونیک و 
  در پزشکی ایران ICTکاربردهاي 

  
28- 29  

  1389 بهمن
17 – 18  

Jan 2011  
  

 

اسـتفاده   از فراینـدهاي ذهنـی   با توجه به اینکه در این تحقیق
توانـد باعـث   هاي روحی میابتالي سوژه به بیماري می شود لذا

به این منظـور در فـرم اطالعـات    . اختالل در روند آزمایش شود
شـود و در صـورت   فردي هر سوژه، از او در این مورد سؤال مـی 

کلیـه  . کنـد ها در آزمایش شـرکت مـی  عدم ابتال به این بیماري
نهایتـا پـس   . قرار دارد 1هاي مربوط به آزمایش در پیوست فرم

از حذف سوژه هاي نامعتبر در ایـن تحقیـق، از سـیگنال هـاي     
 29تـا   25در رنـج سـنی   ) زن 2مـرد و   3(سـوژه   5ثبت شده 

. سال جهت ادامـه کـار اسـتفاده شـد     27سال با میانگین سنی 
قبل از آزمایش در مورد نحوه ثبت و اینکـه در هنگـام ثبـت از    

ي خود مـی بایسـت   چه استراتژي براي بهبود وضعیت سیگنالها
از طریـق  (استفاده کنند به سوژه ها اطالع رسانی انجام می شد،

و سـوژه هـا بـا    ) فرمهایی که براي این منظور تهیه شده بودنـد 
. رضایت و آگاهی کامل در این آزمایشات شـرکت مـی نمودنـد   

امتیازاتی که سوژه ها در آزمون اسپیل برگر بدسـت آورده انـد   
 .استلیست شده   3-3در جدول 

  نمرات سوژه ها در آزمون اسپیل برگر): 1(جدول 
  مجموع   Tفرم   S فرم  

  65  34  31  1سوژه 

  71  36  35   2سوژه 

  79  36  43   3سوژه 

  53  26  27  4سوژه 

  63  33  30  5سوژه 

 
ثبت گرفته شده  ،از دو گروه کنترل و آزمایش پروتکل ثبتدر

به  همچنینو بار در آزمایش شرکت کرده  سه هر سوژه . است
منظور کم کردن عوامل مداخله ایی هر فرد به عنوان شاهد 

  .گرفته استخودش مورد استفاده قرار 
  

  نتایج3-
براي بررسی میزان صحت کارکرد این دستگاه دادگان ثبت 

 Flex Compشده با این دستگاه  با دستگاه بیوفیدبک 
میزان . موجود در گروه مهندسی پزشکی مقایسه شد

ثبت شده این  HRVبراي سیگنال   حاسبه شدههمبستگی م
برابر  GSRاست و براي سیگنال 8984/0داده ها برابر 

 .است/.9633
را که از  GSRنمودار داده هاي سیگنال ) 4(و)3(در شکلهاي

  .یک سوژه ثبت شده است بطور نمونه دیده می شود

  
مربوط به یک سوژه در سه حالت آزمایش  GSRداده هاي):3(شکل

  تمتفاو
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منحنی باال :در یک سوژه بصورت نمونه GSRتغییرات منحنی ):4(شکل
هنگام   GSRهنگام آرامسازي و منحنی پایین تغییرات GSRتغییرات 

 آرامسازي و خطوط برازش شده به آنها-بیوفیدبک

  
را بر روي  HRVنتایج حاصل از تغییرات سیگنال ) 5(در شکل

و ریلکسیشن مشاهده آرامسازي -سوژه ها در هنگام بیوفیدبک
  .می کنید

  

  
شکل -شکل باال هنگام انجام بیوفیدبک: HRVنمونه سیگنال ):5(شکل

  پایین هنگام انجام آرامسازي
  
  

میانگین، انحراف معیار و واریانس خطاي محاسبه شده براي 
  .آورده شده است) 3(و) 2(این دو در جداول 

شیب و استخراج  Paired T-Testبا استفاده از آزمون 
که نشاندهنده نرخ  GSRمنحنیهاي برازش شده به دادهاي 

 P=0.04آرامسازي سوژه است پرداخته شد که در اینحالت 
  .بدست آمد

  
  

محاسبه میانگین، انحراف معیار و واریانس بر روي خطاي داده ): 2(جدول 
  HRVهاي 

    میانگین  انحراف معیار  واریانس

  خطا  3.515  2.1087  4.4465

  
یانگین، انحراف معیار و واریانس خطاي بین داده هاي سیگنال م):3(جدول

  توسط دو دستگاه GSRثبت شده 
    میانگین  انحراف معیار  واریانس

  خطا  0.0559  0.0663  0.0044

  
که نشاندهنده  HRVویژگیهاي مورد استفاده براي سیگنال 

میزان سینوسی بودن این سیگنال هستند تعداد دره ها و قله 
ن طول آنها می باشد که پس از محاسبه آن و همچنیها و 

بدست  P=0.259و  P=0.212انجام آزمون آماري براي آنها 
  .آمده است

  
  بحث ، نتیجه گیري و پیشنهادات  4-

در مقایسه با کارهاي انجام شده قبلی این پروژه روش دیگري 
را براي بررسی وضعیت بهبود سوژه ها مورد استفاده قرار داده 

ارهاي قبلی بررسی میزان پیشرفت بیماران به در ک. است
صورت خود اظهاري آنها پس مدت زمان مشخصی استفاده از 

سوژه ها %  73.3در آن تحقیقات . ابزارهاي ریلکسیشن است
% 77.8بیوفیدبک را مفید دانسته اند،  HRVاستفاده از ابزار 

  اندآنرا از یوگا سودمند تر اعالم نموده % 75آنرا از مدیتیشن و 
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در این تحقیق از کمترین تعداد سوژه هاي ممکن براي استفاده 
در آزمون استفاده شده است که این خود می تواند بر مقادیر 
. داده هاي حاصل شده از نتایج آزمون تاثیر بسیاري بگذارد

موارد سوژه ها توانسته بودند هم % 80همانطور که ذکر شد در 
GSR   و همHRV ندخود را بهبود ببخش.  

تمرکز کرده و در عین حال از  GSRکه سوژه هایی که برروي 
HRV  به عنوان پارامتر کمکی بهره می برده اند، توانستند هم
GSR  و همHRV  رابطور مناسبی کاهش دهند اما در حالتی

در نظر گرفته بود این اتفاق  HRVکه سوژه پارامتر اصلی را 
یش میزان آرامش را در نما GSRاین موضوع برتري . نیافتاد

فرد نشان می دهد و تایید بر این موضوع است که در بحث  
البته تنظیم ریتم تنفس که . آرامسازي پارامتر بهتري است

منجر به تنظیم ریتم قلبی می شود در هنگامیکه سوژه به 
  .آرامش عمیق دست یابد محقق می شود

در کارهاي آتی می توان از روشهاي مختلف نمایش اطالعات 
در فیدبک استفاده نمود به این طریق مشخص شود که چه 
سیستمی براي پاداش دادن و تشویق سوژه ها در آرامسازي 

  .مناسب تر است
استفاده از چند سیگنال مختلف و بصورت انتخابی فیدبک 

 GSRمثال در یک بازه خاص ابتدا سیگنال (کردن آنها به سوژه
اسب نداشت از فیدبک شود و در صورتیکه سوژه پیشرفت من

HRV  براي فیدبک استفاده شود تاGSR  بهینه شده و
با توجه به وضعیت وي، نیز می ) فیدبک شود GSRمجددا 

  .تواند روشی براي باال بردن اثرات بیوفیدبک باشد
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