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   دهیچک

از مشکالت    یار یبس  یشهیر  تواندیو م  باشدی م  شرفتیاقشار جامعه به شدت در حال پ  یاست که در همه  یاز مشکالت جوامع کنون   یکیاسترس  

  کهیی از آنچه که به آن عادت داشته است بر او وارد شود. از آنجا  شتریب  یدهد که فشار  یدر فرد رخ م  یباشد. استرس زمان  یو جسمان  یروان  یروح

م  یعامل  ترساس تاث  تواندی است که  به شدت تحت  را  افراد  لذا تشخ  ریعملکرد  بررس  صیقرار دهد،  افراد حرفه   یو  مقوله   یااسترس در  با    یا به 

تشخ  لیتبد  تیاهم لذا  است،  م  صیشده  آن  موقع  آس  تواندیبه  جلوگب  یجد   یها ب یاز  افراد  روش   یر یه  از جمله  آورد.  عمل   صیتشخ  یهابه 

استفاد س  هاسترس  اباشدیم  یات یح  یهاگنال ی از  در  س  نی.  از  و عضله    یاتیح  گنال یپژوهش  الکتروما  ایعصب  تشخ  یوگرافی همان  منظور    ص ی به 

قبل از استرس و در زمان استرس و با   تینفر از افراد را در دو موقع 5تعداد  یادوزنقه یعضله گنال یمنظور س نیا یاسترس استفاده شده است. برا 

از   مقاد  ،یاضیر  یپارامترهااستفاده  به  توجه  مع  ری با  بررس  اری و  و  بررس  ی ها  مورد  مختلف  افراد  در  پ  ی آنها  روش  گرفت.    زان ی م  یشنهاد یقرار 
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Abstract  
Stress is one of the problems of today's societies that is rapidly developing in 

all aspects of life and can be the root of many psychological and physical 

problems. Stress occurs when a person exerts more pressure than he or she is 

accustomed to. Since stress is a factor that can severely affect the performance 

of individuals. Therefore, the diagnosis and evaluation of stress in 

professionals has become an important category. Early detection can prevent 

serious harm to people. One of the ways to diagnose stress is to use vital 

signals. In this study, vital nerve and muscle signal or electromyography was 

used to diagnose stress. For this purpose, the biceps muscle signal of 5 people 

in two positions before stress and during stress are analyzed by using 

mathematical parameters according to the values of the criteria and their 

evaluation in different people. The proposed method shows the signal 

correlation rate of 0.0970. 
Keywords: Stress, EMG, Discrete Wavelet Transform, Feature Extraction. 
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 مقدمه   -  1

از واکنش  عاطفی که در های فیزیکی، ذهنی و  استرس عبارت است 

شوند. به  ی زندگی فرد تجربه می ی تغییرات و نیازهای روزمره نتیجه

دهد که فشاری بیشتر از آنچه تعریفی، استرس زمانی در فرد رخ می

 که به آن عادت داشته است بر او وارد شود. 

 [.1به طور عمومی میتوان استرس را به دو دسته تقسیم کرد]

تواند یک انگیزش دهنده  استرس میاسترس مثبت: این دسته از    -1

با   گاهی  استرس  نوع  این  از  شود.  فرد  توان  رفتن  باال  باعث  و  باشد 

می یاد  نیز  مفید  استرس  ایجاد  عنوان  فرد  بر  زمانی  اغلب  و  شود 

می می قرار  برانگیزی  چالش  شرایط  در  گونهشود که  به  ای که  گیرد 

ها  ها و مسئولیتقادر به کنترل شرایط بوجود آمده است. غالبا چالش 

می افراد  در  هیجان  حس  ایجاد  نوع  باعث  یک  مفید  استرس  شود. 

باشد زیرا انگیزش دهنده و الهام بخش انسان در سالم از استرس می

و  فعالیت مثبت  احساسات  ایجاد  باعث  نتیجه  در  است،  رزومره  های 

ای از استرس است که برای  شود. استرس مثبت گونهشور و شوق می 

 و پیروزی الزم و ضروری است.  موفقیت  

بروز می -2 استرس در شرایطی  از  این دسته  منفی:  کند که استرس 

آن   به  که  باشد  فرد  روحی  جسمی  توان  حد  از  بیشتر  اضطراب، 

گویند. این نوع از استرس همه گیرترین نوع  استرس بد یا کاهنده می 

می  حالت استرس  باعث  و  عصبانیت،  باشد  جمله  از  منفی  های 

بیماری اضطر  و  عضالنی،افسردگی  خستگی،دردهای  دیگر  اب،  های 

شوند، شادی و  شود. هنگامی که افراد با استرس منفی مواجه می می

می  تغییرات جدی  آنها دستخوش  و  موفقیت  روحی  و عملکرد  شوند 

 یابد.  جسمانی فرد کاهش می 

بنابراین   است،  مهمی  بسیار  عامل  استرس  روزمره  عملکردهای  در 

توانایی در تشخیص میزان استرس، نوع استرس و مهار آن موضوع با  

رخ   زمانی  افراد  در  استرس  دارد.  بررسی  به  نیاز  که  است  اهمیتی 

دهد که بین مطالبات محیط از فرد و تصورات او از توانایی خود در  می

زمانی   ایجاد شود، مخصوصا  ناهماهنگی  مطالبات  این  برآورده کردن 

برای آن  فرجام  با    که  امر  این  بطوریکه  باشد،  اهمیت  با  بسیار  فرد 

 [. 2شود]سطوحی از اضطراب و عصبانیت پاسخ داده می

با توجه به اهمیت موضوع ذکر شده، تحقیق حاضر انجام بررسی هایی  

زمینه نوار  در  از  استفاده  با  افراد  استرس  اندازه گیری  و  ی تشخیص 

باشد. طبق  روزمره  میها در زمان فعالیت های  ای آن ی ذوزنقه عضله

رسیده   اثبات  به  موضوع  این  شده،  انجام  فیزیولوژیکی  های  بررسی 

را می استرس  بیوسیگنال است که  از  استفاده  با  نوار  توان  نظیر  هایی 

عضله، نوار مغز، نوار قلب، رسانایی پوست،فشار خون، تنفس و سطح  

کرد] گیری  اندازه  کورتیزول  یا3هورمون  الکترومایوگرافی  نوار    [. 

های   آنالیز سیگنال  و  ثبت  بسط،  زمینه ی  در  تجربی  روشی  عضله، 

می  عضله  بوسیله الکتریکی  عضله  الکتریکی  های  سیگنال  ی  باشد. 

  [. 4گیرند]های فیزیولوژیکی در غشا فیبر عضالنی شکل می دگرگونی 

ای از افراد را  ای  عده ی ذوزنقه ما در این پژوهش امواج مربوط عضله

عالیت روزانه یعنی شرایطی که فرد از نظر روحی روانی در  در شرایط ف

سطح ایده آلی قرار دارد، و شرایط چالش های زندگی یعنی هنگامی 

که فرد از نظر روحی موقعیتی استرس زا را تجربه می کند با استفاده  

الکترو مایوگرافی دریافت کرده و سپس سیگنال  های  از یک دستگاه 

استفاده   با  را  تبدیل موجک گسسته در حوزه دریافتی  ی فرکانس  از 

نماییم. می  بصورت    پردازش  عضله  نوار  ثبت  دستگاه  این  عملکرد 

الکترود  از  که  معنی  این  به  بوده  شده  سطحی  استفاده  های سطحی 

اندام   برروی  مزاحمتی  گونه  هیچ  ها   الکترود  این  عبارتی  به  است، 

نمی  بوجود  فرد  از  فوقانی  پژوهش  این  در  ما  دو آورد.  در  فرد  پنج  

موقعیت استرس و بدون استرس  نوار گرفتیم و سپس داده ها را بر  

متلب    افزار  نرم  از  استفاده  با  استرس  بدون  یا  استرس  حالت  اساس 

 مورد بررسی قرار دادیم.  

 پیشینه پژوهش-2

گذار   تاثیر  فرد  زندگی  مختلف  ابعاد  در  استرس  اینکه  به  توجه  با 

ها را تحت  است که همواره سالمتی انسان   باشد و از جمله مواردیمی

دهد ، برخی از محققین در راستای تشخیص به موقع و تاثیر قرار می

بررسی استرس پژوهش های مختلفی را انجام داده اند. بخاطر اینکه  

از   توان  می  مختلف  اقشار  در  استرس  موقع  به  کشف  و  تشخیص  با 

تی افراد تاثیر گذار  اثرات مضر آن که بر روی عملکرد و بخصوص سالم

تحقیقات ارائه شده در    است ، تا حد زیادی پیشگیری به عمل آورد.

ای از تشخیص استرس با استفاده از سیگنال های  زیر هر کدام نمونه 

روش  دیگر  و  باشند.حیاتی  می  نوین  فقط   های  نیز  دیگر  برخی 

های مختلف با استفاده از سیگنال های حیاتی  هایی از تشخیصنمونه 

ها صرفا جهت آشنایی با رفتار سیگنال های  ی آن هستند که مطالعه 

 حیاتی بوده است.  

همکاران] و  یونگ  بی [.5جانگ  های  سیستم  اینکه  به  سیم باتوجه 

کمترین میزان مزاحمت را برای افراد دارند، با استفاده از یک حسگر  

هاجمی پوشیدنی اقدام به تشخیص استرس کردند. رویکرد آنها    غیرت

آورد سیستم عصبی خودکار و تجزیه و تحلیل نوسانات  مبتنی بر  بر 

   R-Rضربان قلب و تشخیص استرس روانی با استفاده از طول موج  

فاصله قلهکه  بین  زمانی  ضربان  ی  به  مربوط  پی  در  پی  های 

صورت گرفته است، چرا که آنها  برای ارزیابی ضربان     HRM1قلب

امواج   از  استفاده  جای  به  کردند.     HRMاز    2ECGقلب  استفاده 

   HRMطبق مطالعات انجام شده این مهم به دست آمده است که  

با مقایسه  تر     ECGدر  ساده  بسیار  و  تر  قوی  تر،  صرفه  به  مقرون 

ب  است. خطی  غیر  شناسایی  تکنیک  یک  از  پویای  آنها  حالت  عنوان 

مارمارلیز برای پیش بینی سطح فعالیت دو سیستم     (PDM2)اصلی

استرس( )مانند  سمپاتبک  خودکار  )مانند    عصبی  پاراسمپاتیک  و 

   HRMاستراحت ( استفاده کردند. آنها برای تجزیه و تحلیل امواج  

تحقیقات ویژگی  6] طبق  که  کرد  اثبات  آنها  نتایج  کردند.  عمل   ]
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وابستگی  نسب   PDMهای و  تر  ثبات  با  طیفی  های  ویژگی  به  ت 

کمتری دارد. میزان درصد موفقیت آنها در تشخیص استرس در زمان  

به    PDMو    PSD1استفاده از ترکیب ویژگی های دو روش طیفی  

 بود.   ٪83میزان  

[ اقدام به معرفی یک روش تشخیص استرس با  7کاالس و همکارش]

اعث کاهش استرس بوسیله معرفی  استفاده از امواج مغزی کردند که ب

شد. در این پژوهش آنها از روش خوشه  مداخالت درون سیستمی می 

به  افراد  آن  در  که  کردند  استفاده  استرس  گیری  اندازه  برای  بندی 

می  آورد  بر  آنها  استرس  سطح  و  تقسیم  مختلفی  های  شد.  زیرگروه 

از دستور  دادند که  نشان  را  استرس  ارزیابی  العمل  آنها یک شیوه ی 

بندی   استفاده    میانگین  Kخوشه  فردی  های  تفاوت  تطبیق  برای 

مطالعه    شد.می منظور،  این  تحلیل  برای  و  تجزیه  شامل  آنها  ی 

این   در  بود.  روانشناختی  و   فیزیکی  کارهای  شرایط  روی  جداگانه 

نفر شرکت کننده استفاده شد و داده های مورد    10پژوهش از تعداد  

از   استفاده  با  جمع آوری و در متلب ذخیره و     EEGکانال    8نیاز 

مقاله ک این  از  از کشف  پردازش شد. هدف  بعد  استرس  میزان  اهش 

است  و اثبات شد که شاخص استرس که      EEGآن توسط امواج  

برای   و  استرس  کاهش  ی  دهنده  نشان  باشد  آستانه  مقدار  از  کمتر 

باال تشخیص  استرس  باشد  از حد آستانه  استرسش بیشتر  کسی که 

 شود. داده می 

 روش پیشنهادی -3

 روش پیشنهادی بلوک دیاگرام(: 1-شکل)

زمینه در  که  آنجا  و  از  عادی  شرایط  در  افراد  در  استرس  کشف   ی 

و   عصب  های  سیگنال  طریق  از  استرس  از  قبل  زای  تنش  شرایط 

عضله، پژوهش های علمی کمی انجام شده است. لذا با اتکا بر دانش  

 و تحقیقاتی مشابه اقدام به بررسی استرس نمودیم. 

 
1Power spectral density 

داده  -3-1 سال  ا  :MIT-BIHپایگاه  های  1975ز  آزمایشگاه   ،

مورد    ، MITو    BOSTON Bethبیمارستان   در  الزم  تحقیقات 

مسائل بیومتریک و تحقیقات وابسته به آن را حمایت کرده اند. یکی  

داده   پایگاه  آن،  تولیدات مهم  این  بود که در سال     MIT-BIHاز 

اولین    1980 داده  پایگاه  این  شد.  آن  پخش  به  شروع  و  تکمیل 

مفسران     مجموعه گذاری  ارزش  برای  استاندارد،  دسترس  در  کلی 

تشخیص و بررسی ناهنجاری ها از طریق بررسی سیگنال های چون  

EMG   EG,ECG     و عالوه بر این هدف، برای تحقیقات مقدماتی

مجموعه در سرتاسر   500در زمینه فعالیت های فیزولوژی در بیش از 

پایگاه داده به صورت یک نوار  دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این 

صورت   به  اینچی  نیم  نوار     BPI  600  و  800دیجیتالی  روی  و 

صورت   به  اینچی  چهارم  یک  در     FMآنالوگ  است.  شده  توزیع 

 نسخه لوح فشرده این پایگاه داده ها ساخته شد.   1989آگوست  

 

 پیش پردازش سیگنال -3-2

به   زمان  از حوزه  انتقال سیگنال  تبدیل،  اصلی در تکنیک های  ایده 

در   متعارف  تبدیل  های  تکنیک  باشد.  می  و   فرکانس  نویز  حذف 

کوتاه،   زمان  فوریه  تبدیل  فوریه،  تبدیل  سیگنال،  ویژگی  استخراج 

تحلیل   در  اما  باشد.  می  موجک  تبدیل  گسسته،  کسینوسی  تبدیل 

تبدیل فوریه مناسب     EMGگنال  سیگنال های غیر ایستا مانند سی

 نیست.  

جمع    ترومایوگرامالک بعدی  تک  سیگنال  یک  صورت  به  توان  می  را 

 : شونده با نویز در نظر گرفت

 

(1)             x(T)+E(t) EMG f(T)=EMG xEMG 

 

موجک    سیگنال تبدیل  وسیله  به  که  ضرایبی  توسط  توان  می  را 

کلید حذف نویز از سیگنال آن  گسسته به دست می آیند نمایش داد.  

است که تمامی ضرایبی که در موجک توسط نویز تولید می شوند را  

با بررسی های    از بین موجک های مادر در تبدیل ویولت،  حذف کرد.

انجام شده و استفاده از موجک مادر های متفاوت،نزدیکترین موجک  

به سیگنال   باشد.   EMGمادر  می  دابیچز  مادر  با  بنابرای  موجک  ن 

استخراج   به  دستیابی  برای  مهمی  گام  مناسب  ویولت  تابع  انتخاب 

برداشته شده     EMGویژگی و تشخیص صحیح در پردازش سیگنال  

نویز   از جمله  باال  نویز های فرکانس  اولین گام برای حذف  است. در 

قطع   فرکانس  با  باترورث  باالگذر  فیلتر  یک  از  شهر  هرتز    40برق 

 استفاده شده است. 
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سیگنال الکترومایوگرام استخراج شده از  (: 2-)شکل

 عضالت ذوزنقه ای همراه با نویز

 

 استراخ ویژگی -3-3

کشف   امواج  های  ویژگی  از  مجموعه  یک  فرآیند  این  اساس        بر 

می شوند. بعد از تعیین مکان این نقاط ویژگی های طول موج، دامنه،  

انحنا، شیب، جهت و غیره را به دست می آوریم. این مشخصات موج  

همه  شناسایی  مرحله  طی  در  کنیم.  می  ذخیره  داده  پایگاه  در  را 

مشخص شده استخراج می شوند.در دسته بندی     EMGاطالعات از  

ند تبدیل موجک و الگوریتم های خاص  دیگر بر اساس روش هایی مان

با   پیشنهادی  روش  در  کنند  می  استخراج  را  سیگنال  های  ویژگی 

   EMGتوجه به اینکه اطالعاتی در مورد نقاط ثابت مبنا در سیگنال  

بهترین   است.  شده  استفاده  موجک  تبدیل  الگوریتم  از  نشد  یافت 

برد های تبدیل موجک در مبحث استخراج ویژگی است.  ارکعملکرد  

البته کاربردهای دیگری نیز دارد. استخراج ویژگی به این مفهوم است  

که بخش های مهم اطالعات سیگنال را استخراج نموده و بخش های  

تبدیل  کمک  به  ها  دوره  این  در  اما  نماییم.  می  حذف  را  آن  زاید 

 موجک به راحتی قابل استخراج اند.  

( موجک  زمانWT2تبدیل  آنالیز  برای  مفید  تکنیک  مقیاس    (یک 

را   تغییرات  سریع سیگنال  توانند  آید که می  به شمار می  سیگنال 

این توانائی می تواند در جداسازی قسمت های   بزند.  بادقت تخمین 

سیگنال   ماکزیمم  EMGمختلف  باشد.  موثر  زائد  اعواج  محلی    از 

WT   (مقیاس مختلف  (scaleدر  سریع    های  تغییرات  تواند  می 

را آشکار کند. در یک سیستم مانیتورینگ آریتمی   EMGسیگنال  

جا   باشد.  می  ساز  سرنوشت  بسیار  الگوریتم  یک  صحیح  عملکرد 

ر  یک آریتمی امکان تشخیص استرس د   false negativeانداختن  

ممکن   false positiveحیح آن فرد را خواهد گرفت و تشخیص ناص

نتیجه شرایط افراد داشته باشد. بنابراین هر دوی این  است عواقبی در 

 نتایج بر  عملکرد فرد تاثیر گذار خواهد بود. 

 

 
سیگنال نرمال عضالت ذوزنقه ای بعد از حذف  (: 3-)شکل

 نویز

 

دلیل استفاده از این مرحله بدست آوردن جزئیات سیگنال استرس در  

زمان   در  سیگنال  و  فعالیت   است.هنگام  مرحله    استراحت  از  بعد 

سطح    5با     Dbحذف نویز روی هر کدام از سیگنال ها تابع موجک  

خروجی به دست آمده از سیگنال شامل یک    تجزیه اعمال می کنیم.

شکل   سه  و  سیگنال  باالی  فرکانس  های  ویژگی  از  موجک  شکل 

هستند. سیگنال  پایین  فرکانس  های  ویژگی  از  از   موجک  یکی 

استخراج ویژگی    سبی که در این پژوهش انجام گرفته،عملکردهای منا

است. مرحله  این  نامبرده    در  موجک  توسط  ویژگی  استخراج  از  بعد 

استراحت   زمان  در  که  سیگنالی  و  فعالیت  زمان  در  هایی  سیگنال 

داده   توضیح  ادامه  در  که  متقابل  همبستگی  روش  با  را  شده  گرفته 

این عمل به   منظور میزان تشابه دو  خواهد مقایسه خواهیم کرد که 

 سیگنال نسبت به یکدیگر است. 

 
سیگنال استرسی عضالت ذوزنقه ای بعد از  (: 4-)شکل

 حذف نویز 
 
 
 

 

 

 

 



 
 دوفصلنامه محاسبات و سامانه های توزیع شده    

 1401، سال 7تا  1، صفحه 9سال پنجم، شماره اول، شماره پیاپی 

         

 

5 
 

 همبستگی  -4-3

ها از نظر آماری را همبستگی متقابل گویند. مطالعه رابطه بین متغیر

شود که  ها، ضریب همبستگی نامیده میاندازه همبستگی بین متغیر

)همبستگی منفی(   -1+ )همبستگی مثبت( و یا از صفر تا  1صفر تا  از  

ها، همبستگی متقابل میزان تشابه  کند. در پردازش سیگنالتغییر می

کند. هرچه ضریب همبستگی به دو سیگنال به یکدیگر را مشخص می 

سیگنال   دو  که  معناست  بدین  باشد،  نزدیک  تطابق    Bو     Aصفر 

سیگنال  متقابل    کمتری دارند. تابع همبستگی  دو 

به زیر  انرژی  صورت 

 شود. تعریف می

 

      (2 ) 

 

 

را در نظر گرفت که نسبت به   Bو    Aتوان دو تابع  برای فهم بهتر می

 هم اختالف زمانی دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استرس و استرسی غیر سیگنال دو (: مقایسه5شکل(

 

 در صد میانگین مربع تفاضل-5-3

PRD: سیگنال است. که    استاندارد برای اندازه گیری رابطه بین  ابزار

 به صورت  زیر تعریف می شود.

     (3    )
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داده فرد در حالت    Xnداده  فرد در حالت استرس و    X0که در آن  

 استرس می باشند. 

اندازه   با مقایسه دو داده  برای مشخص کردن میزان استرس در فرد 

 را داشته باشد.     PRDشده باید  کمترین  گیری  

 

 

 ماکزیمم شیب انحراف استاندارد  -6-3

آید که بصورت جمع انحراف  بدست می  Sاین پارامتر از طریق ارزیابی  

-در یک سیگنال تعریف می  𝑥𝑖(𝑡)های  استاندارد مطلق بین بخش

  شود: 

       (4)        𝑆 = ∑ |𝑠𝑡𝑑 (�̂�𝑖(𝑡)) − 𝑠𝑡𝑑 (�̂�𝑖+1(𝑡))) |𝐸
𝑖=1 

 

 اندازه گیری فاصله موجک -7-3

تکنیکی بر اساس تجزیه موجک که ضرایب داده در حال فعالیت های  

روزانه و ضریب داده فرد در حال استراحت را اندازه گیری می کند.  

تکنیک  با  مقایسه  در  نرخ خطا  رساندن  به حداقل  قادر  تکنیک  این 

مربعات، جذر  خطای  میانگین  درصد  مانند  دیگر  و     PRDهای 

 EMGبستگی متقابل است. بنابراین یک مقدار مناسب از سیگنالهم

 فراهم شده را نشان می دهد.    

در این بین با توجه به اینکه ضریب همبستگی تغییرات را در زمان 

دنبال نمی کند با استفاده از موجک می توان این همبستگی را بین 

ضرایب   جزئیات  کرد.  مشخص  سیگنال  که   )  DWTدو 

 امین سطح تجزیه است(که برای هرسیگنال  pاز     qجزئیات ضرایب  

 یک فاصله محاسبه می شود.  

 

     (5) 

 

تفاوت کامل ضرایب موجک ازداده های فرد در    در این معادله مخرج،

با   مخرج  است.  استرسی  شرایط  در  فرد  های  داد  و  عادی  حالت 

ضرایب   از  نسبی  دامنه  اساس  بر  تفاوت  این  سهمی  وزن  از  استفاده 

مخرج همچنین شامل یک  موجک از سیگنال شناخته شده است. این 

( برای جلوگیری از نسبت ضرایب کوچک از روی انحراف  آستانه ) 

 معیار است. 

 شبه کد الگوریتم پیشنهادی-4

جدول    شبه کد الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.  1جدول شماره  

بین الگوریتم های مختلف و پیشنهادی ضریب همبستگی را   2شماره 

 مقایسه می کند.
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 شبه کد الگوریتم پیشنهادی (: 1-)جدول

STRAT 

INPUT  SIGNAL " coh1_01xy.txt " 

Denoise Signal of  Butterworth filter in 

Frequency  Bandwith  

{ 

           Feature Extract the of Non-Stress 

Signal with Wavelet 

           Feature Extract the of  Stress Signal 

with Wavelet 

} 

          Correlation Two Signal Non-Stress 

and Stress 

               submean 

                 result_prd=prd() 

                 

result_wavelet_dist=wavelet_dist() 

                 mean_healthy=mean() 

                 mean_myopathy=mean() 

                 Variance_healthy=var() 

                 Variance_myopathy=var() 

                 

Standard_deviation_healthy=std() 

                 

Standard_deviation_myopathy=std() 

                 

root_mean_square_healthy=rms() 

                 

root_mean_square_myopathy=rms() 

                 

peak_number_signal_normal=size(peak_signal) 

} 
 

 مختلف مقایسه میزان همبستگی در الگوریتم های (: 2-)جدول

 میزان همبستگی   روش 

 0970/0  روش پیشنهادی

 0819/0  [7مکاران]ه کومارو 

 0711/0  [8پالر و همکاران]

 نتیجه گیری-5

پیشنهادی، الگوریتم  ریاضی،  در  روش  از چندین  استفاده  معیاری    با 

کمی از استرس برای فواصل زمانی بسیار کوتاه به دلیل دسته بندی  

سیگنال با استفاده از تبدیل موجک آورده است. درواقع میتوان عنوان  

های   الگوریتم  در  که  نادقیقی هست  پارامتر  استرس  میزان  که  کرد 

تشخیص هریک دسته بندی متفاوت خود را دارد.در پژوهش حاضر  

اده از الگوریتم های حذف نویز داده و ارزیابی نتایج بر  ،عالوه بر استف

اساس داده های دریافت شده از پایگاه داده و استفاده از معیار کمی 

همبستگی بین دو سیگنال استرس و سیگنال استراحت همانطور که 

پیاده   پیشنهادی  الگوریتم  از  استفاده  با  قبل  در فصل  را  افراد  تعداد 

نشانگرکارا ایم.  و صحت کرده  دقت  افزایش  در  پیشنهادی  روش  یی 

است. استرس  میزان  با    تشخیص  مقایسه  و  کمی  ارزیابی  منظور  به 

دیگر پژوهش ها ،معیار همبستگی بین معیار استرس به دست آمده  

از الگوریتم پیشنهادی با رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفته است که  

 شده است. بیان    ]8[  میزان رتبه بندی سطح استرس در پژوهش
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