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ه گیري مبتنی بر با روش هاي آستان  حذف نویز گوسی از سیگنال فوتوپلتیسموگراف
  تخریب بافت تحت فشار جلوگیري از تبدیل ویولت در
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  *مشهدواحد دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

  هندسی پزشکی ، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیکارشناسی ارشد م

  مدیرگروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

Email: hojjat.dustdar.n@gmail.com, a.younessi7@gmail.com , makhalilzadeh@yahoo.com, 

  چکیده 
نیز بر روي این سیگنال سوار شود که این امر مانع از  ممکن است نویزهاي دیگري PPGبا وجود فیلتر سازي مناسب سیگنال 

روش هاي در این مقاله به پیاده سازي . مانیتورینگ سیگنال شده و براي پیشگیري از تخریب بافت تحت فشار مناسب نباشد
براي این . تپرداخته شده اس ی از سیگنال فوتوپلتیسموگرافگوس دیسفآستانه گیري مبتنی بر تبدیل ویولت براي حذف نویز 

 و نتایج آزمایشات با تمامی روش هاي شده ارائه گیري آستانه جدید تکنیک یک نویز حذف مدل مشخصه بررسی منظور با
بهترین  α-trimآستانه اي  جدید با توجه به نتایج تکنیک. ستا شده مقایسه RMSو  SNRآستانه اي از نظر میزان  دیگر

بنابراین می توان از این  .داراست SNRو بیشترین مقدار  RMSها با کمترین مقدار  بازسازي سیگنال را نسبت به دیگر روش
  .استفاده کرد تا بهتر بتوان از تخریب بافت تحت فشار و ایجاد زخم بستر پیشگیري کرد PPGروش براي حذف نویز از سیگنال 

  
  فتوپلتیسموگرافیویز، حذف ن ،تخریب بافت تحت فشارآستانه گیري، تیدیل ویولت،  :هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
یکی از مشکالت بشر در زندگی امروزي عدم تحرك کافی و 

تماس پیوسته . هاي محدود می باشد ثابت ماندن در وضعیت
و تحت فشار نقاطی از بدن سبب عوارضی ناشی از عدم خون 

نواحی تحت فشار در اثر . گردد رسانی کافی به بافت می
اي سوخت و ساز دچار آسیب نرسیدن خون و مواد الزم بر

عالوه بر هزینه هاي قابل توجه براي  این امر. خواهند شد
ی پیشگیري و درمان منجر به مشکالت روانی و فیزیولوژیک

براي پیشگیري از تخریب . ددر افراد دچار این عارضه می شو
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بافت تحت فشار خارجی با استناد به مقاالت متعدد اندازه 
را پارامتر مستقیم و ) یان خونتغییرات جر( 1PPGگیري 

. [1]دیگر معرفی کرده اندبهتري نسبت به پارامترهاي 
تا فرکانس  DCداراي مولفه هاي فرکانسی  PPGسیگنال 

با وجود فیلتر سازي مناسب سیگنال . می باشد هرتز 30
PPG  ممکن است نویز هاي دیگري نیز بر روي این سیگنال

یتورینگ پیوسته مناسب سوار شود که این امر مانع از مان
سیگنال شده و براي پیشگیري از تخریب بافت تحت فشار 

بنابراین حذف نویز از این سیگنال در . مناسب نباشد
پیشگیري از تخریب بافت تحت فشار و ایجاد زخم بستر 

  .بسیار ضروري است
براي حذف نویز در گذشته  سال چند سریع هاي پیشرفت

 تبدیل روش معرفی به يپارامتر غیر روشهاي و تئوري
 در سابقه بی موفقیت ویولت.  گردد می بر خطی غیر ویولت
 این. آورد بوجود محاسبات بازده و فضاها پذیري تطبیق

 ضرایب انقباض در عادي غیر پذیري تطبیق بعلت موفقیت
 فقط که تخمین تابع از استفاده با .[2]است تجربی ویولت

 بیشتر بهینه همگرایی سرعت داراي و هموار اي تکه بصورت
 عالی بسیار MSE خصوصیات است، تابع هاي طبقه از

 از زیادي دسته که اینست روش این برتري. می آید بدست
 داده نمایش ویولت فضاي در توانند می رفتار خوش توابع
 ضرایب بین یکسان بصورت را نویز ویولت تبدیل. شوند

 یکسان شپخ با  نویز دیگر بعبارت کند می توزیع ویولت
 روش این نرویا از. رفت خواهد بین از ویولت ضرایب بین
 آستانه ضرایب و برده ویولت فضاي به را نویزي سیگنال ابتدا

 سیگنال از نویز بازسازي براي سپس و کند می کوچک را
 نویز بدون سیگنال این از بعد. گیرد می ویولت عکس تبدیل

 
 
 
 

 
1 Photo Plethysmo Graph 

. شد خواهد توصیف ویولت فضاي در پراکنده نمایش توسط
بهینه  آستانه انتخاب نکته اصلی در پیاده سازي این روش

  .[3]است
روش هاي آستانه گیري هدف در این مقاله پیاده سازي 

ی از گوس دیسفمبتنی بر تبدیل ویولت براي حذف نویز 
 بررسی براي این منظور با. است سیگنال فوتوپلتیسموگراف

 جدید يگیر آستانه تکنیک یک نویز حذف مدل مشخصه
 تکنیک این در شده برداشته هاي گام با بیانو  شده ارائه

 هم دیگر نویز حذف هاي تکنیکبا  و ارائه سازي شبیه نتایج
  .ستا شده مقایسه

  

  تحلیل ویولت -2
 آمار از وسیعی ناحیه در که هستند ابزاري ها ویولت اساسا
 آنالیز ، تخمین وتوابع چگالی ، بازگشتی قوانین ، مدرن
 زمانی هاي سري کردن ومدل کردن پیشبینی ، عاملی
 کاربردهاي از رنجی با اساسی هاي داده بندي وطبقه ،آنالیز
 ها ویولت.  هستند ضروري بسیار مهندسی و علوم در وسیع
 و زمان ذر خوبی به که سازند می مدلینگ در هایی بلوك

 تغییرات سرعت با ها سیگنال.  شوند می متمرکز فرکانس
.  شوند معرفی کم خیلی ویولت ضرایب با انندتو می موضعی

 نمی وفرکانس زمان مدل که کند می بیان قطعیت عدم اصل
.  شود بیان فرکانس – زمان محدوده در همزمان بطور تواند

 ذاتی ماهیت بوسیله دقیق وبطور تطبیقی بصورت ها ویولت
  .[4]کنند می پخش را فرکانس و زمان خودشان

 قانون محدودیت با را خودش یتوانای تواند می ویولت
 ها داده وابسته رفتار در)  قطعیت عدم اصل(  هایسنبرگ

  .  است بودنشان سفید آنها مهم خصوصیت یک.  دهد نشان
 مقیاس تابع -١:  دارد نیاز اساسی تابع ٢ به ویولت تحلیل

)x(Ф  ،2- مادر ویولت تابع )x(ψ  .طبق  مقیاس تابع که
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 نشان مختلف) مقیاس( مجهول دو با معادله یک از 1رابطه 
  :   شود می داده
      

              )1(            



zk

k kxhx )2(2)(   

( که با نرمالیزاسیون  
R

dxx 1)(  ( تابع مقیاس بصورت

  :توصیف می شود  2رابطه

            )2(   


 
zk

k
k kxhx )2()1(2)( 1   

تابع ویولت با . ر هستندهمان ضرایب فیلتها  hضرایب . 
خصوصیات مطلوب می تواند ضرایب فیلتر مناسب تولید 

یک سیتم ویولت مجموعه اي نا محدود از تغییر . کند 
هستند که بصورت  x(ψ(و  Ф)x(مقیاس و انتقال از توابع 

  : تعریف می شوند  3رابطه 
)3(  

            zkj ,    )2(2)( 2/
, kxx jj
kj    

           zkj ,     )2(2)( 2/
, kxx jj
kj    

رها نشان می دهد که بعضی شرایط اضافی روي ضرایب فیلت
zkj ویولت مادرتابع  , )(, xkj  یک تابع متعامد از

)(2 RLطول انتگرال مربع آنها در دسته توابعی که (است
  ) .محور حقیقی محدود باشد 

Daubechies  امکان ساختن رشته هایی با طول محدود از
. [5]ضرایب فیلتر براي براوردن همه شرایط بوجود می آورد

بطور خالصه می توان نتیجه گرفت که تابع مقیاس و ویولت 
. فرکانس متمرکز می شوند  –مادر بخوبی در صفحه مکان 

یک کران پایین روي  اصل عدم قطعیت هایزنبرگ
فرکانس قرار می دهد که باعث حاصلضرب واریانس مکان و 

می شود در کنار حذف فرکانس هاي باال سیگنال هموارتر 
اگر محوشدگی بصورت نمایی باشد تابع در زمانهاي نا . شود 

محو شدن فرکانس هاي پایین . محدود قابل تشخیص است 
مادر  یولتیک و. ارد لت مادر رابطه دوبا زمانهاي تالقی وي

  :گر ا نقطه تالقی است Nداراي 
    )4(               NP0            

R

p dxxx 0)(  

تفکر در تمرکز فرکانسی در قسمت هاي هموارسازي و زمان 
توانیم هاي تالقی ما را به این نتیجه می رساند که می 

  . [7-5]بگوییم که کی و کجا تبدیل فوریه وجود دارد 

  مدل بازسازي و تجزیه ویولت 1شکل 
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ر سطحی با توجه به اصل ویولت متعامد د ٣ یک تجزیه
 ٣در هر جزئیات ضرایب  توضیح داده شده که ١شکل 
 پایین ترین سطح تجزیهقرار دارد و  3Dو  2Dو 1Dسطح

تقریبا با خود سیگنال شباهت 3A ایبضر.  است3Aدر 
 ضرایب بین یکسان بصورت را نویز ویولت تبدیل .دارند 
 یکسان پخش با  نویز دیگر بعبارت کند می توزیع ویولت

 روش این نرویا از.  رفت خواهد بین از ویولت ضرایب بین
 آستانه ضرایب و برده ویولت فضاي به را ينویز سیگنال ابتدا

 سیگنال از نویز بازسازي براي سپس و کند می کوچک را
 بدون سیگنال این از بعد.  گیرد می ویولت عکس تبدیل

 خواهد توصیف ویولت فضاي در پراکنده نمایش توسط نویز
 ضرایب از کمی تعداد در سیگنال که صورت بدین شد

 توزیع کوچکتر ضرایب در نویز و شده متمرکز بزرگتر
 روش ؟ است آستانه مقدار انتخاب سوال اکنون. شود می

 جان و دونو .دارد وجود آستانه انتخاب براي زیادي هاي
 برايکه  دادند پیشنهادگیري  آستانه روش چندین استون
 این روش ها عبارتند از. کرد می عمل عالی بسیار نویز حذف

minimax , sureshrink , universal threshold.[8]  
 مدل حذف نویز -3

نویز به ضرایب ویولت  I.I.Dتبدیل  از قبل به تبدیل ویولت و
این راه حل سازنده از تئوري حذف نویز از طریق . اشاره شد 

در تکنیک آستانه گیري کلی . آستانه سازي بیان شده است 
kjضرایب  نویز و I.I.Dرابطه بین  ,  است  5ه رابطبصورت :       

                                                         )5(         
           asn   0)log(2max ,  nP kj   

jandkjj 21)1(0   
معادله باالویژگی مدل حذف نویز از روش آستانه گیري را   

ن می تواند نشان دهد که انتخاب آ. مشخص می کند 
به مقدار  MSEآستانه گیري باعث نزدیک شدن نرخ  تکنیک

بهینه در رنج زیادي از سیگنال هاي هموار شده و سیگنال را 

بسیار خوب و بدون در نظر گرفتن نمونه هاي آن بازسازي 
به هر حال واضح است که تکنیک آستانه گیري در . میکند

بسیار هموار می کند ولی بیشتر را عین اینکه سیگنال 
با . اجزاي سیگنال را در فرایند پردازش از بین می برد

log(2(جایگزینی  nt j   وقتی کهa  شد با ٢کمتر از
  :خواهد بود  6رابطه مشخصه مدل حذف نویز بصورت 

)6(asn   0)log(2max , nP kj   
jandkjj 21)1(0   

مقدار آستانه از آستانه کلی پایینتر باشد در رابطه مقـدار   اگر
jt ــی   از را ــت مــ ــه دســ ــرو بــ ــاوي روبــ ــه نامســ بطــ

log(2(آید nt j .    با بوجود آوردن وابسـتگی بـین سـطح
بین بـردن ضـرایب مهـم کـه اجتنـاب       زیر باندي و آستانه از

  .[8]ناپذیر بود دیگر الزم نیست 

و محاسبه  ریتم حذف نویز سیگنالالگو -3-1
  α.trimآستانه بهینه 

در تئوري بازگشت غیر پارامتري ، بازیابی سیگنال نامعلوم 
F(x) ، جایگاه  از نویز به شرط تساوي فضاهاXN  با استفاده

بعد از اضافه شدن  Fتابع . اندازه گیري می شود  MSEاز 
 :نویز بصورت زیر بیان می شود 

                      ni ,,2,1          iixfy  )(  
...)0,(نویز سفید گوسی باشد با  εوقتی که  2Ndii  و

)(نمونه هاي  ixF  مشخص خواهد ، تابع سیگنال اصلی
  :خواهیم داشت  MSEبراي  و بود

)7(             












 

n

i
ii xfxf

n
ffMSE

1

2

)()(1),(
  

ه از مدل حذف نویز نگه داشتن خطا با امکان فرض اولی
کمتر هست که بازسازي سیگنال مشابه سیگنال اصلی انجام 

مقدار باالتر براي خطا همواره میانگین انحراف معیار . شود 

3 
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وب سیگنال بازسازي شده از سیگنال اصلی است که این خ
نگهداري خطا با امکان کمتر و طراحی یک آستانه . نیست 

بوجود خواهد  ه سطح سازگاري فضایی از ویولتوابسته ب
و در زمان مشابه مشخصه مدل حذف نویز را نگه می  آورد
  . دارد

برتري . است L – filterیک مورد خاص از  α-trimفیلتر 
عمده این روش تغییرپذیري در سطح آستانه است معادله 
. این فیلتر ممکن است براي هر سطح آستانه استفاده شود 

و واریانس نویز می توان  SNRان دادن وابستگی براي نش
  .را قرار داد α مقدار

 α -trimبا روش  بهینه  بدست آوردن آستانهبراي  8رابطه 
  .استفاده می شود

)8(

 
  .[8]ربوط به ضرایب جزییات ویولت استم  c(k)که 

T رابطه مقدار آستانه در حالت اولیه که بعد از گذاشتن در 
   .ا بدست می آوریممقدار بهینه آن ر 8

Sigma  انحراف معیار نویزسفید گوسی جمع شده که
شده توسط دونو و جانسون براساس رابطه تجربی ارایه 

  : تعریف میشود  9بصورت رابطه 

)9(lk ,,2,1          
6745.0

xmedian
k   

Alpha سیگنال  پارامتر تنظیمی براي بهبود حذف نویز  
N ح تجزیهتعداد سطو  
 

بنابراین الگوریتم حذف نویز از سیگنال به صورت زیر بیان 
 .می شود

 
یک سطح  تبدیل سیگنال به فضاي وبولت با انتخاب –1 

 , coiflets , daublets( تجزیه بر اساس یکی از توابع متعامد

symmlets (  

با استفاده از انحراف  سطحتخمین زدن نویز در هر  – 2
  گیننمطلق میا

   α -trimاسبه آستانه با روش مح -3
  براي بدست آوردن ضرایب ویولتsoftبکا ربردن آستانه  – 4
t

t txxx ))(sgn()(   
  بازسازي سیگنال با استفاده از تبدیل عکس ویولت – 5
 نتایج -4

ثبـت   PPGداده هاي موجود در این تحقیـق سـیگنال هـاي    
ت بـا  است که با اعمال فشار هاي مختلف به باف  [1] شده در

بـر روي داده  . هدف ارزیابی بافت تحت فشار ثبت شده است
هاي موجود الگوریتم هاي مختلف آستانه گذاري مبتنـی بـر   

  .تبدیل ویولت براي حذف نویز را پیاده می نماییم

و    Daubechiesدر الگوریتم ها از تابع پایه متعامد 
symmlets  ارزیابی نتایج با .نقطه تالقی استفاده شد ٨با 

، شامل  پیاده سازي الگوریتم هاي مختلف آستانه گذاري
Minmax ، Stein's Unbiased Risk)sure( ،universal  و

 SNRمقایسه از لحاظ و  α -trim همچنین روش پیشنهادي
 . خطا انجام شد RMSو 

نتایج آزمایشات با تمامی روش هاي آستانه اي از نظر میزان 
SNR  وRMS  نیک هاي مختلف مقایسه تکو  ٢در شکل

  .استشده نشان داده  ٣در شکل آستانه اي 
حذف نویز مختلف در تکنیک هاي   SNRمقایسه  1جدول 

  .می دهد نشان  PPGبر روي سیگنالهاي را 
 

  در تکنیک هاي مختلف حذف نویز SNRمقادیر : 1جدول 
α trim Minimax Sure Universal PPG 
29.14 27.11 26.2 26  1 
28.36 27.63 27 26.4 2 
29.2 27.27 26.7 26.7 3 
28.42 27.4 26.8 25.7 4 
30.9 28.4 27.7 26.6 5 

 



  

چهارمین کنفرانس سالمت الکترونیک و 
  در پزشکی ایران ICTکاربردهاي 

  
28- 29  

  1389 بهمن
17 – 18  

Jan 2011  
  

 

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

  
40 

 تکنیک مشاهده می شود 1و جدول  2همانطور که در شکل 
بهترین بازسازي سیگنال را نسبت به  α-trim آستانه اي

و بیشترین مقدار  RMSبا کمترین مقدار دیگر روش ها 
SNR قایسه م 3و  2در جدول  .داردSNR اساس استفاده  بر

و بر اساس استفاده از تعداد سطوح  از توابع متعامد مختلف
بهترین نتایج  .آمده است α-trimمختلف تجزیه براي روش 

بدست   sym8استفاده از تابع متعامد  سطح تجزیه و 2براي 
 20 , 10قابل ذکر است که نتایج در سطح نویز . آمده است

  .انجام شده است %
 گیري و نتیجه بحث -5

یکی از مشکالت بشر در زندگی امروزي عدم تحرك کافی و 
تماس پیوسته . هاي محدود می باشد ثابت ماندن در وضعیت

همچون زخم و تحت فشار نقاطی از بدن سبب عوارضی 
از  پیشگیري از تخریب بافت تحت فشاربراي  .گردد میبستر 

ود فیلتر با وج .سیگنال فتوپلتیسموگراف استفاده می شود
ممکن است نویز هاي دیگري  PPGسازي مناسب سیگنال 

نیز بر روي این سیگنال سوار شود که این امر مانع از 
مانیتورینگ پیوسته مناسب سیگنال شده و براي پیشگیري 

براي حذف نویز از  .از تخریب بافت تحت فشار مناسب نباشد
ه روش هاي آستانه گذاري مبتنی بر تبدیل ویولت استفاد

   .می شود
روش هاي آستانه گیري مبتنی در این مقاله با پیاده سازي 

ی از سیگنال گوس دیسفحذف نویز  هبر تبدیل ویولت ب
به براي این منظور . پرداخته شده است فوتوپلتیسموگراف

و تکنیک  α -trim جدید گیري آستانه تکنیکپیاده سازي 
 Minmax ، Stein's Unbiasedآستانه گذاري هاي 

Risk)sure( و universal نویز حذف مدل مشخصه بررسی با 
 و ارائه جدید گیري آستانه تکنیک سازي شبیه نتایجاقدام و 

  .ستا شده مقایسه هم دیگر نویز حذف هاي تکنیکبا 
Minimax یک کردن کمینه با آستانه زدن تخمین از قبل 

 تخمین از حاصل خطاهاي ریسک باال کران در ثابت جمله

 ولی دهد نمی خوبی تخمین روش این.  کند می کم را تابع
 یک Sureshrink.  دارد برتري خوب پیشگویی یک ارائه در

 کند می ایجاد ویولت در j سطح هر براي Tj مقدار با آستانه
 که اینست استون جان و دونو نظر از روش این اشکال. 

 در نویز یابد می افزایش پراکنده بصورت ویولت ضرایب وقتی
.  میشود داده نشان)  کمتر ضرایب( کمتري صاتمخت

 دونو توسط sure قاعده اساس بر هیبرید آستانه تکنیک
 sure نگاه از متفاوت ابداع یک که شد پیشنهاد استون وجان

 را sureshrink روش نباشند پراکنده خیلی ضرایب اگر بود
 – Lیک مورد خاص از  α-trimفیلتر  . کنیم می استفاده

filter برتري عمده این روش تغییرپذیري در سطح . ت اس
آستانه است معادله این فیلتر ممکن است براي هر سطح 

و  SNRبراي نشان دادن وابستگی . آستانه استفاده شود 
  .را قرار داد  α واریانس نویز می توان مقدار

بخاطرتغییرپذیري در سطح آستانه می تواند  α-trimآستانه 
استفاده شود و با تخمین باالتري براي هر سطح آستانه 

نسبت به دیگر روشهاي آستانه گیري نویز موجود در 
نشان می دهد که روش نتایج . سیگنال را حذف کند

بهترین بازسازي سیگنال را نسبت به دیگر پیشنهادي مقاله 
 SNRو بیشترین مقدار  RMSروش ها با کمترین مقدار 

ستفاده از توابع اساس ا بر SNRهمچنین با بررسی  .دارد
و بر اساس استفاده از تعداد سطوح مختلف  متعامد مختلف

سطح تجزیه  2بهترین نتایج با تعداد  α-trimتجزیه در روش 
براي سیگنال  SNR=28.63با مقدار   sym8و تابع متعامد 

PPG  به دست آمد که این امر بهبود نتایج این روش را
  .نسبت به تکنیک هاي دیگر نشان می دهد

 باعث هدف تابع یک بعنوان چند هر گیري آستانه تکنیک
 یک به را همگرایی صعود نرخ آن ولی میشود کردن هموار
 و سبک یک تکنیک این.  کند می بهینه لگاریتمی خطاي

 انجام MSE براي میزان بایاس و واریانس بین سنگینی
 به چون ، نیست بهینه سنگینی و سبک این البته.  دهد می

5 
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 مربع.  کند می توجه بایاس سرتاسر در یانسوار کاهش
 پایان در و است بایاس به نسبت دامنه مرتبه از بیشتر بایاس

 بوجود MSE در لگایتمی خطاي یک آن گفت توان می
 ویولت سري در جمالت از زیادي تعداد همچنین.  آورد می

 آن بعدي مقدار به نسبت آستانه باالتر مقدار دادن قرار با
 کند می سابای زننده تخمین تابع اینرو از.  دشون می حذف

  . دهد نمی تغییر را بازگشتی تابع در تغییرات وابستگی ولی
 ضرایب پراکندگی کاهش توسط تحریک نویسندگان بعضی
 مقیاس.  دهند می پیشنهاد را پایین به باال سطوح از ویولت
 بهتر MSE کلی گیري آستانه به نسبت Tj آستانه به وابسته

   .دهد می هارائ
  
  
  

  عمراج
 "، محمدعلی خلیل زاده، محمدامین یونسی هروي، هادي اکبري ]1[

طراحی و ساخت سیستم مراقبت از خون رسانی بافت تحت فشار 
کنفرانس مهندسی  هفدهمیناالت ق، مجموعه م" به روش نوري

 .1389پزشکی ایران، آبان 
[2] L.pasti,b.walczak,p.l.massart,p.reschiglian, “optimization of 

signal denoisisng in descrete wavelet 
transform,”Elsevier,’’chemometrics and intelligent 
laboratory system 48 ,(1999),21-34 

[3] Stephane mallet,’’a wavelet tour of signal processing’’, 
academic press.442-444,1999 

[4] Feng liu,xiao e.ruan,’’wavelet-based diffusion approaches for 
signal denoising’’,Elsevier,signal processing 87,1138-
1146,2007 

[5] C.S. Burrus, R.A. Gopinath, H. Guo, Introduction to 
Wavelets and Wavelet Transform, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, NJ, 1998. 

[6]  R. Rao, A. Bopardikar, Wavelet Transforms, Introduction to 
Theory and Applications, Addison–Wesley, Reading, MA, 
1998. 

[7] I. Daubechies, Orthonormal basis of compactly supported 
wavelets, Commun. Pure Appl. Math. 41 (1988) 909–996. 

[8] Ergun ercelebi,’’electrocardiogram signals denoising using 
lifting-based discrete wavelet transform’’,Elsevier,computer 
in biology and medicine 34,479-493,2004 



  

چهارمین کنفرانس سالمت الکترونیک و 
  در پزشکی ایران ICTکاربردهاي 

  
28- 29  

  1389 بهمن
17 – 18  

Jan 2011  
  

 

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

  
42 

 

  
  

0 20 40 60 80 100
0

1

2

3

4

5

6

7

8
x 10

4

noise level in %

rm
s

 

 
� -trim
universal
sure
minimaxi

0 20 40 60 80 100
5

10

15

20

25

30

noise level in %

sn
r i

n 
db

 

 
� -trim
universal
sure
minimaxi

  
  خطا در روشهاي آستانه گیري مختلف با سطوح نویز مختلف RMSو  SNRمقایسه :  2شکل                        
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   α-trimف نویز شده از دیگر تکنیک ها با روش مقایسه سیگنال حذ:  3شکل                                 

  

Coif5  Coif4  Dub10  Dub8  Dub6  Sym8  Sym6  Sym5  Sym4 سطح نویز  
28.2  28.2  28.4  27.22  28.23  28.63  27.37  27.97  27.13 10% 
24.8  24.7  22.88  22.76  22.84  25.52  23.64  23.84  23.97  20%  

  زسطح نوی  سطح 1  سطح 2  سطح 3  سطح 4  سطح 5
23.68  24.40  25.41  28.63  27.12  10% 
20.49  22.71  22.85  25.52  23.05  20%  

  براساس استفاده از توابع متعامد مختلف SNRمقایسه  2جدول 

  بر اساس استفاده از تعداد سطوح مختلف تجزیه SNRمقایسه  3جدول 


