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و تحلیل سیگنال نبض ی براي نمایش طراحی دستگاه:فناوري امروز براي تجربه دیروز
 طب سنتی ایرانی  بر پایه

  
  2*سیاوش سخاوي ،1وحیدرضا نفیسی

  
  ایرانتهران،  –سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران گروه مهندسی پزشکی، هیئت عملی  1

  ایرانتهران، – شریفاه صنعتی دانشگ، مهندسی پزشکی دانشجوي کارشناسی ارشد  2

  
وضعیت  ،ساعد قسمت در نبض ضربان تحلیل و المسه حس با است قادر گیري نبض فن متبحردر حکیم ،سنتی طب در-چکیده

 خود براي که ،نبض عمق و طول عرض، مانند هایی شاخص تشخیص، عمل براي وي .شناسائی نماید را فرد جسمی و روحی یک

 از آنجایی که حکیم بر اساس تجربه .کند می اعالم شاخصها این با بیماري متناسباز  اي مجموعه و قرار داده نظر مد را دارند تعاریفی
طراحی در این مقاله به بررسی   .می توان گفت که این کار به طور کیفی انجام می پذیرد ،ام می دهدتشخیص بیماري انج ،خود

  .  سیستمی براي اندازه گیري سیگنال نبض به روش طب سنتی ایرانی پرداخته خواهد شد
  

  "نبض شناسی "،"طب سنتی ایرانی" ،"حسگر هاي  نیرو "،"آرایه حسگر": -کلید واژه
 

 مقدمه -1

به ترتیب به  ،ي پزشکی در رویکرد به یک بیماريوزهدر ح 
 ،نگارياقدامات آزمایشگاهی و تصویر ،بالینی معاینه ،شرح حال
در گذشته  .شوددرمان و پیگیري بیمار پرداخته می ،تشخیص

نیز وضعیت به همین صورت بوده است، با این تفاوت که 
به  که امروزه کمک زیادي –امکانات آزمایشگاهی پیشرفته 

به  .وجود نداشته است –ها کرده اند تشخیص قطعی بیماري
ینات از اهمیت دو چندانی برخوردار اهمین علت شرح حال و مع

در طب سنتی نیز اوضاع به همین منوال بوده و  .بوده است
 ،)زکریاي رازي  نمحمد بزمان بخصوص  پس از ( شرح حال 

وجه دقیق به و ت...) دق و ،لمس ،مشاهده( معاینات بالینی 
تنها امکانات طبیببان جهت تشخیص  ،عالیم و نشانه هاي بیمار

   .])2[،]1([ها بوده استبیماري
-ي یک طبیب خوب را همین موارد میمردم مشخصه

ها مهارت کردند در این زمینهدانستند و طبیبان نیز سعی می
انواع نبضها  ،به عنوان مثال با دقت و تمرین ؛کافی کسب کنند

ها از آن بهره تشخیص بیماريدر کردند و از هم تفکیک میرا 

vr_nafisi@irost.org1  
siavashs2001@yahoo.com2  
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ها یا حاالت مزاجی افراد از آنها براي تشخیص بیماري. بردندمی
، معاینه پوست ناخن )سختی و زبري عضو ،سردي ،گرمی(لمس 

معاینه چشم  ،)سرعت رویش و ریزش ،شکنندگی ،باریکی( و مو
نبض،  ،)درار و مدفوعا(توجه به مواد دفع شده از بدن  ،انزبو 

 ،تفکرات، اعتقادات(توجه به مسایل روحی و روانی فرد  ،دق
   .بردندو بسیاري از موارد مشابه به خوبی بهره می) تخیالت

نه ادرار و مدفوع از مباحث ایدر این میان نبض شناسی و مع
   .مهم طب سنتی است

  نبض شناسی  -2
قباض نبض انبساط ریتمی یک شریان است که در اثر ان 

اگر  .]1[ شودقلب و افزایش حجم خون شریان ایجاد می 
به طور  ،کنیمتحلیل بخواهیم از دیدگاه بیومکانیکی مسئله را 

همانند خط  ،می توان گفت که سیستم انتقال خون ،مختصر
هاي الکتریکی عمل می کند و می توان آن را  تمسیسدر انتقال 

اصالح  کسلمدل ویند( صورت الکتریکی مدل کردهمان  به
خاصیت : خط انتقال داراي چند پارامتر مهم است .]5-3[ )شده

به  .تی خط و سرعت انتشار موج در خطممقاو ،خازنی ،سلفی
همین ترتیب، این ویژگی ها در سیستم انتقال خون نیز وجود 

) که در عروق خون می باشد(سیال  کوزیتهسمیزان وی: دارد
براي حرکت کردن میزان اینرسی سیال  ،عامل  مقاومتی

سیستم   عامل خازنی عروق خاصیت سلفی و میزان االستیسیته
انتقال خون را تشکیل می دهد  و سرعت انتشار پالس هاي 

وجود پدیده   نقاط بدن، نشان دهندهدیگر خونی از قلب به 
مقدار  ،1در شکل  .سرعت انتشار  در عروق خونی می باشد

ده ظرفیت  االستیسیته  به ترتیب نماین Cadو  Capخازن هاي 
 Pvمقاومت محیطی مسیر، Raعروق بزرگ و عروق کوچک، 

اینرسی خون است  نماینده Lفشار ثابت ناشی از سیاهرگ و 
]3[ .  

 
 ]3[اصالح شده  مدل ویندکسل 1شکل 

باعث  ،تغییرات فشار خروجی قلب  ،در سیستم انتقال خون
. ر تمام سیستم انتقال خون می شودد تغییر شعاع دیواره رگ

برابر با سرعت انتشار فشار  ،سرعت انتشار این تغییرات شعاع
که این سرعت انتشار به پارامتر هاي سیستم انتقال (است 

می توان ادعا کرد که نبض حس شده در زیر ). ستوابسته ا
طبق . انگشتان دست حکیم، همین تغییرات شعاع عروق است

توان گفت که نبض حس شده در زیر  این استدالل  می
تغییرات فشار  متناسب با برون ده قلب و نحوه ،انگشتان دست

به  در این زمینه براي مطالعه بیشتر .)5و  4شکل ( قلب است
  .مراجعه شود ]5-3[جع امر

  

 
که می توان نبض را  االستیک انتشار موج فشار در طول یک محفظه 2شکل 

  ]4[ین مدل کردچن

  خصوصیات مختلفی در نظر ،در طب سنتی براي نبض
این اجناس .گفته می شود "جنس "می گیرند که به آنها

  :]2[ عبارتند از
  میزان انقباض فضایی نبض 
  شدت نبض 
 مدت زمان حرکت نبض 
 سکون نبض فاصله 
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 قوام نبض 
  حجم درون عروقی 
  حرارت نبض 
 هماهنگی نبض 
 نوع ناهماهنگی نبض 
 حرکت نبض وزن 
توان  یو م کته مهمی که در نبض گیري باید رعایت شودن

، محل قرار فوق الذکر دریافت کرداز بعضی از جنس هاي 
تعداد انگشتان  .ض بیمار استگرفتن انگشتان حکیم بر روي نب

انگشت  4مورد استفاده در طب سنتی ایرانی براي نبض گیري، 
در محل ی که از آنجای .)3شکل ( است) همه به جز شست(

 ،نبض داراي بیشترین ضربان نسبی است ،مشخصی از مچ دست
در همین جا می  .حکیم باید در پیدا کردن این محل توانا باشد

توان به تفاوت بین نبض گیري هندي و چینی با نبض گیري 
برخالف نبض گیري ایرانی ، در نبض گیري : ایرانی اشاره کرد

نبض گیري استفاده می انگشت براي  3هندي و چینی ، از 
همین مسئله متذکر آن است که فضاي ویژگی در نبض . شود 

  .گیري ایرانی باالتر از دو تاي دیگر می باشد

 
  ]1[ نحوه ي قرار گرفتن انشگتان حکیم بر روي نبض  3شکل 

وضعیت فیزیکی روانی فرد بیمار و حکیم نیز بر  ،عالوه براین
و مالحظات  العمل هادستور  .یري تاثیر می گذاردروي نبض گ

  ]).1[و]2[ (. زیادي در این زمینه بیان گردیده است
، سه ویژگی طول اساس طراحی در این مقاله ، اندازه گیري 

) جدا از تعریف طب سنتی( از نظر فیزیکی. عرض و ارتفاع است
زیر انگشتان  طول نبض، توزیع قوت نبض در راستاي ساعد،

عمود بر ، توزیع قدرت نبض در راستاي عرض نبض دست؛

راستاي ساعد و عمق نبض ، میزان قوت نبض در هنگام فشار 
  .  استنباض انگشتان دادن توسط 

  بازبینی مقاالت  -3
قبل از بحث در مورد طراحی، شایان ذکر است که مقاالت 
متعددي در زمینه نبض گیري چینی و هندي در مجالت علمی 

دو  در اینجا به .فضاي اینترنت یافت می شود معتبر و همچنین
فعالیت هاي پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده در این  مورد

  .زمینه اشاره می کنیم
ایجاد کردن اندیس هاي دسته "عنوان با  )]6[(در مقاله اي

گانه  13،شکل موج هاي   "بندي براي تشخیص پالس چینی 
شکل موج نبض طب سنتی چینی مربوط به ریتم آورده شده و 

) یکی در مبدا و دیگري شیفت یافته ( با مجموع دو توزیع گاما 
   ). 4شکل( غیر هاي مختلف مدل شده است با مت

در مرحله ي بعد ، متغیر هاي مدل در هر کدام از شکل 
  ..تخمین زده می شوندگانه ،  13موج هاي 

 
   ]6[و توزیعتخمین شکل سیگنال نبض توسط د 4شکل 

 :عبارت است از تخمین  رابطه 
 )1( 

حالت نبض،  13بر اساس این مدل ، براي هر کدام از 
پارامتر هاي مجهول تخمین زده شده و با دادن تغییراتی در 

، به عنوان شاخص هاي  ) نسبت گرفتن واعمال طول موج(آنها
  .کالس هاي دسته بندي در نظر گرفته می شوند 

بر اساس الگوریتم حداقل کردن تفاوت بین رابطه  سسپ
براي ورودي هاي دسته بندي  ، پارامتر ها با نمودار اصلی) 1(



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  
  

 
141 

بدست آوردن با  .(تخمین زده می شوند نشده
 بدست آمده واز روي پارامتر هاي شاخص هاي دسته بندي 

  .پارامتر طول موج ، دسته بندي نهایی انجام می شود
روش  نانتهاي این مقاله ادعا شده است که نه تنها ایدر 

دسته بندي به تجربه ي نبض گیر بستگی ندارد بلکه در بعضی 
از موارد ، این روش جدید دسته بندي بر اساس پارامتر هاي 
توزیع ، بهتر از این افراد نتیجه می دهد و می تواند در تشخیص 

  .بیماري ها، بهتر عمل کند 
به ادوات ثبت  مختصر بررسی ، فقط اشاره ايدر مقاله مورد 

شکل موج ها به صورت غیر تهاجمی و به وسیله ي : شده است 
-یک ساختار ساعت. یک حسگر فشار اندازه گیري می شود

مچی مانند براي ثابت نگه داشتن  حسگر بر روي شریان ساعد 
به کار گرفته شده و به وسیله ي یک کاف فشار خون که اطراف 

مچی مانند بسته شده فشار براي پایین نگه - ساعت ساختار
، شکل موج هاي ترتیببدین . داشتن حسگر استفاده می گردد 

نبض چینی گرفته شده و با استفاده از یک مبدل آنالوگ به 
  . دیجیتال  به یک کامپیوتر شخصی فرستاده می شود 

گیري این گونه اعالم گردیده  در انتهاي این مقاله نتیجه
تشخیص  بیماري از طریق بررسی  نبض  چینی، می  ": است

تغییرات . تواند نقشی موثر بر روي ارزیابی بیمار بازي کند
ل موج هاي فرد ، بر روي شکط بدن فردیپاتالوژیکی در شرا

اتصال سیگنال پالس به کامپیوتر این فرصت را . دیده می شود
خیص  در اختیار می گذارد تا بتوان سیستمی خودکار براي تش

   ".شرایط بیمار ایجاد شود
در مقاله اي از دانشجویی  هندي، نحوه ي بستن سیستم  

به منطور ثبت سیگنال نبض به روش طب سنتی  اندازه گیري
مدار ثبت بدین ترتیب است که ]. 7[مطرح شده است  هندي

نقطه از مچ قرار داده شده و سپس  3سه حسگر فشار بروي 
ق کارت آنالوگ به یدازش از طرسیگنال ها  بعد از پیش پر

ده و همزمان با هم بررسی می دیجیتال به کامپیوتر فرستاده ش
حسگر فشاري که در ابتدا مورد استفاده قرار گرفته بود، . شوند

بود ولی به    Sensym Productsحسگر فشار از شرکت  
دلیل عدم توانایی در ثبت پیچیدگی هاي سیگنال ، حسگر 

 milivolt output medium pressure"نام  فشاري به
sensor"  از شرکتmouser electronics  استفاده کردند

 7تا 0که دیافراگمی در میان آن بوده و داراي محدوده ي 
سیگنال اخذ شده توسط این حسگر ها، . استمیلیمتر جیوه 

 NIسپس ، بوسیله ي یک کارت دریافت چند عملکردي با نام 
USB-6210 داده ها با . خصی متصل می شود به کامپیوتر ش

که به طور قابل قبولی از شرط نایکویست ( هرتز  500سرعت 
در زمان از پیش تعیین شده نمونه برداري می ) بیشتر است 

نیز می توان آهنگ  LABVIEWبا استفاده از نرم افزار . شود 
کمترین مقدار سیگنالی که می تواند . نمونه برداري را تغییر داد

  .اندازه گیري شود، به رزولوشن دیجیتال کننده بستگی دارد
حسگر استرین گیج : در مورد حسگر در مقاله امده است که

این حسگر داراي دیافراگمی . سانتیمتر است 1در  1داراي ابعاد 
قابل انعطاف است که با تغییر این دیافرگرام، مقدار استرین گیج 
تغییر کرده و از آنجایی که این استرین گیج در پلی قرار داده 
شده است ، خروجی الکتریکی پل متناسب با تغییرات مقاومت 

  . استرین گیج و در نتیجه فشار خواهد بود
تقویت کننده  س از این مرحله ، خروجی پل به یکپ

صنعتی متصل شده و خروجی از طریق یک مقاومت متغیر 
. شده تا دستگاه از این طریق کالیبره شود اهمی تنظیم 500

بعد از شیلد کردن درست مدار الکترونیکی می توان نویز مدار را 
  . کاهش داد

براي بررسی عمق پالس ، نیز فشار هاي مختلفی را اعمال 
کرده و با توجه به تغییرات قوت پالس، درجه ي عمق پالس را 

ده نیاز به بررسی ولی به گفته آنها،  این مشاه. تعیین کردند
  ).5شکل (بیشتري دارد 
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  ]7[نبض گرفته شده در اثر فشار مشخص توسط یک سنسور  5شکل 

  

 
نبض گرفته شده توسط سه سنسور براي دست راست و دست  6شکل 

  ]7[چپ

شکل موج با رنگ هاي  3شاهده می شود که ،م 6در شکل
ه نمایش گذاشته شده که هر کدام از این رنگ ها متفات ب

عالوه بر . ظر با حسگر هاي قرار گرفته روي مچ دست است امتن
، فیلم هایی از نحوه ])8[و]7([مقاالت ارائه شده توسط این فرد 

ي ثبت و توضیحات بیشتر در مورد طب سنتی هندي بر روي 
ه صحه ي اینترنتی وي براي استفاده ي عموم قرار گرفت

  ]. 9[است
در مقاله ي وي عالوه بر معرفی سیستم ثبت ، به متفاوت 
بودن شکل موج نبض روي دست راست و چپ و همچنین 
متغیر بودن شکل موج ها در بازه ي سنی مختلف اشاره شده 

است که این خود تصدیق روش هاي طب سنتی بر پایه افتراقی  
  .  می تواند باشد

اي اندازه گیري نبض مورد حسگر هاي زیادي می توانند بر
این حسگر ها نام ] 10[در یکی از مقاالت . استفاده قرار بگیرند

  :برده شده است
  حسگر هاي استرین گیج که شامل الگویی از استرین گیج

نیروي اعمال شده . در بر روي ساختاري قابل تغییر است

به حسگر، باعث ایجاد تنش می شود که این توسط حسگر 
 یاسترین گیج هاي سلیکونی و فویل. شود میاندازه گیري 

می توانند در بعضی از کاربرد هاي رباتیک پزشکی استفاده 
 . ه است شد

 که شامل کریستال هاي  حسگر هاي پیزوالکتریک
پیزوالکتریک بسیار نازك است که در اثر اعمال فشار 

 . دینامیک ولتاژ آنالوگ تولید می کند

 یابی میزان تغییر شکل  حسگر هاي نوري که بر اساس ارز
یا بر اساس تغییر شدت نور در فیبر هاي نوري و یا از 

این حسگر ها داراي .  Fiber Bragg  Gratingتغییر 
این خاصیت هستند که نسبت به میدان هاي مغناطیسی 

 .غیر حساس می باشند

 مقاومتی  مانند - حسگر هاي پیزوFSR )Interlink 

Electronics ,Camarillo ,CA,US (و حسگر  Flexiforce 

)Tekscan Inc ,Boston,MA,US (  که مقاومت هاي آنها
این حسگر هاي داراي میزان . اعمال فشار تغییر می کند 

دقت کمتري نسبت به حسگر هاي دیگر هستند ولی 
ضخامت هاي بسیار کم آنها آنها را قادر می سازد تا بتوانند 

 Tactileل در مستقیما در تماس با انسان ، به طور مثا

Sensing  قرار بگیرند ،. 

  طراحی-4
دلیل اصلی استفاده .استفاده کردیم FSRما در این طرح، از  

از این حسگر، مشابهت بین عملکرد آن با عملکرد انگشتان 
این است که با اعمال نیرو ،   خصوصیت این حسگر است؛

این  ]11[مقاومت آن تغییر کرده و بر اساس مدارك تکنیکی
. )7شکل(عکس حاکم است رابطه بین این دو تقریبا حسگر،

همین ویژگی باعث می شود که بتوان به راحتی آن را در مدار 
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قسمت مقاومت غیر  و در op-ampتقویت ساخته شده با 
  . فیدبک قرار داد

 
به صورت  رابطه بین مقاومت حسگر با نیروي اعمالی بر آننمودار 7شکل 

  ]11[ ش لگاریتمینمای

از آنجایی که عموما حسگر ها داراي نویز پذیري هستند و 
همچنین، ما فقط به مولفه هاي فرکانس پایین تغییرات 

اول تقویت ، فیلتري پایین  از مرحله شتیم، پسدات نیاز ممقاو
و  براي تعیین مقدار فرکانس قطع همچنین. گذر گذاشتیم

ه سخت افزار هاي جانبی ، بهمچنین آشنایی بیشتر با سیگنال
 Advantechاز شرکت  USB-4711از دستگاه . متوسل شدیم

مبدل :  کاربردي استاین دستگاه چند .  ]12[استفاده نمودیم
، شمارنده دیجیتال ، خروجی آنالوگ  )A/D(آنالوگ به دیجیتال

ز مبدل آنالوگ اما در  طراحی خود فقط . و خروجی دیجیتال 
این  A/Dمبدل  از ویژگی هاي.  ه نمودیمبه دیجیتال آن استفاد

بیت  12،  در ثانیه کیلو نمونه 150تگاه نرخ نمونه برداري دس
. دقت  و تنظیم نرم افزاري محدوده  ولتاژ نمونه برداري است

از سیگنال نبض  که با این دستگاه اندازه  نمونه اي 8شکل 
  .گیري شده است نشان می دهد

 
  شکل موج نبض ذخیره شده در یکی از ثبت ها   8شکل 

 10شکل در شرایط فیلتر پایین گذر نرم افزاري در حدود 
هرتز  0.1هرتز و فیلتر باالگذر سخت افزاري با فرکانس قطع 

داده  ،]16-13[مقاالت با مقایسه یا شکل هاي موجود در . است
  . هاي ثبت شده مناسب به نظر می رسند 

، می بایست حسگر ها را طوري بر روي در مرحله بعد 
 دست قرار بدهیم که بتوان ویژگی هاي خواسته شده را اندازه

چاپی اي طراحی نمودیم مدار براي این منظور، برد . گیري نمود
که حسگر ها بر روي آن قرار گرفته و فواصل آنها از یکدیگر در 
دو بعد طوري باشد که بتوان طول و عرض نبض از خروجی 

نمونه اي از شماتیک این برد .نال این حسگر ها نتیجه شودسیگ
  .آمده است  9چاپی در شکلمدار 

 
   نمایی از مدار چاپی طراحی شده براي ثبت سیگنال 9شکل 

. مسئله ي دیگر ، محل تعبیه کردن این برد چاپی است
کت حسگر ها در هنگام اعمال نیرو نباید حرکت نمایند ، حر

همچنین ، . تشآنها مستقیما بر روي نتایج تاثیر خواهد گذا
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براي بدست آوردن مقدار عمق نبض ، می بایست  از وسیله اي 
. فشار الزم را بر روي نبض اعمال نماید داستفاده شود که بتوان

خود  بورد چاپیبا توجه به این دو مشکل ، تصمیم گرفتیم که 
  .ستفاده نماییماار خون دستگاه اندازه گیري فشرا بر روي 

انتخاب بورد چاپی در ابعاد با کنترل فشار کاف از خارج، 
، توانستیم تا فشار سنج کاف فشار سنج و قرار دادن آن در زیر 

دستگاه طراحی را . حدودي نیاز هاي خود را بر آورده کنیم
تست کرده و توانستیم با دو سنسور ، به نتایج مطلوبی 

ی که در حین تست به آن برخورد یکی از مشکالت.برسیم
. نمودیم ، تاثیر تغییرات بورد بر روي اندازه گیري حسگر ها بود

نیاز است که در طراحی هاي آینده این مسئله را در نظر 
  . بگیریم

پیشنهاداتی که براي مراحل آتی این کار  می توان در نظر 
گرفت، طراحی واسط ها ي کاربري و کوچک کردن ابعاد این 

از طرفی، مدار هاي واسطه اي که در طرح اولیه . گاه است دست
می تواند بوسیله ي  ،نیاز بود بوسیله کاربر تنظیم شود

  . د میکروکنترلر و یا توسط یک مادر بورد خارجی کنترل شو
  
  

  نتیجه گیري -5
کمی سازي طب سنتی ایرانی ، یکی از زمینه هاي دست 

تانسیل فعالیت  نخورده اي است که به نظر می آید داراي پ
علم نبض گیري در  گذشته داراي این . بسیار باالیی است

بوده است که بتواند بیماري هاي مختلف را بر اساس  قابلیت
ی ضربات نبض و نیز ویژگیهاي دیگر ینحوه ي توزیع فضا

با استفاده از این پارامتر ها و پیاده سازي آنها در  .تشخیص دهد
شکلی جدید به روش هاي ان تو سیستم هاي مهندسی شده،می

تشخیص بیماري داده و از تجربه قدیم براي تکنولوژي امروز 
   .استفاده نماییم

  سپاسگذاري - 6
فعالیت انجام شده این طرح بر اساس طرح پژوهشی 

طراحی و ساخت دستگاه نبض نگار براي استفاده در طب "
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