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Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z kompute-
rową analizą dźwięków oddechowych. Opisano metodykę zapisu cyfrowego dźwięku, for-
maty plików, a także przedstawiono przykładowe analizy tych dźwięków metodą FFT.

1. Wprowadzenie

Dzięki rozwojowi nowych technologii organizm człowieka stał się bardziej poznany.
Coraz więcej wiemy o pracy poszczególnych narządów i procesach w nich zachodzących.
Częściej jesteśmy w stanie wykrywać różnego rodzaju choroby w ich wczesnym stadium,
co ułatwia następujący po diagnozie etap leczenia i zwiększa prawdopodobieństwo cał-
kowitego powrotu do zdrowia pacjentów. Naukowcy opracowali cały wachlarz narzędzi
diagnostycznych od elektrokardiografii, elektroencefalografii, rezonansu magnetycznego,
tomografii komputerowej czy ultrasonografii poprzez zautomatyzowaną analizę krwi na
urządzeniach wykorzystywanych przy różnego rodzaju skopiach kończąc.

Pomiędzy przeprowadzonymi badaniami a postawieniem prawidłowego rozpoznania
jest jeszcze jeden bardzo ważny etap procesu diagnostycznego - analiza danych otrzy-
manych podczas badania. Czasami jest to dość proste, np. sprawdzenie czy otrzymany
wynik mieści się w zakresie normy, a czasami jest to składowa wielu zależnych od siebie
zmiennych. Zdarza się tak, iż te same dane poszczególni lekarze oceniają w odmienny,
różny od swoich kolegów sposób, co może prowadzić w konsekwencji do postawienia in-
nego rozpoznania. Dotyczy to w głównej mierze danych subiektywnych, takich jak np.
ocena fenomenów osłuchowych za pomocą fonendoskopu lekarskiego. Jako przykład mo-
że tutaj posłużyć nam osłuchiwanie płuc. Jeden lekarz zakwalifikuje usłyszane szmery
jako rzężenia grubobańkowe, inny zaś jako trzeszczenia, inaczej zwane rzężenia drobno-
bańkowe. Analiza tego rodzaju opiera się na dość subiektywnych danych. Aby zmini-
malizować ten problem zaczęto wykorzystywać nowoczesne technologie. Już w wielu ga-
binetach lekarskich można spotkać aplikacje, które dzięki zaawansowanym algorytmom
analizują dane. Można tutaj postawić za przykład systemy ekspertowe, które pracują na
danych otrzymanych z elektrokardiografu. Przy badaniach 24-godzinnych, tzw. holter,
to właśnie te programy analizują setki megabajtów zarejestrowanych danych, wykrywa-
ją anomalie i przedstawiają najbardziej niepokojące fragmenty elektrokardiogramu do
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ostatecznej analizy lekarzowi. Dzięki takim narzędziom praca stała się bardziej wydajna.
Można też wspomnieć o aplikacjach, które w znacznym stopniu ułatwiają postawienie
diagnozy, np. programy do analizy obrazów, które różnymi metodami uwypuklają lub
ułatwiają wykrycie nieprawidłowości.

Praca ta jest w pewnym sensie wprowadzeniem do tematyki analizy fenomenów osłu-
chowych. Autorzy pragną w niej przedstawić podstawowe zagadnienia związane z pracą
płuc, sposobami osłuchiwania pacjenta, rejestracją dźwięków i ich analizą cyfrową.

2. Układ oddechowy człowieka

Nie jest możliwa poprawna analiza danych zgromadzonych podczas badania bez po-
znania fizjologii badanego układu oraz zrozumienia procesów w nim zachodzących. W tej
części przybliżona zostanie budowa układu oddechowego i jego funkcja w organizmie
człowieka.

Podstawową funkcją układu oddechowego jest zaopatrywanie organizmu w tlen
(wdech) i wydalanie zbędnego dwutlenku węgla (wydech). Tlen jest niezbędny dla orga-
nizmu, to on m.in. utrzymuje organizm przy życiu, dostarcza energii dla pracy komórek.
W skład układu oddechowego wchodzi wiele narządów, z których każdy pełni specyficzną
rolę. Otóż powietrze w fazie wdechu przepływa przez nozdrza, jamę nosową, jamę gardła
(górne drogi oddechowe). Następnie w dolnych drogach oddechowym mija kolejno krtań,
tchawicę, oskrzela, oskrzeliki, by w końcu dotrzeć do płuc i zawartych w nich pęcherzy-
ków płucnych, gdzie odbywa się wymiana gazowa. Rysunek 1 przedstawia w sposób
bardziej szczegółowy budowę układu oddechowego.

Jama nosowa pełni rolę filtra, tutaj powietrze jest oczyszczane z drobnoustrojów
i kurzu, dodatkowo jest ono ogrzewane i nawilgacane. W gardle układ oddechowy krzy-
żuje się z układem pokarmowym. Krtań jest narządem, w którym powstają dźwięki.
Tutaj umiejscowione są struny głosowe. Tchawica w wyglądzie przypomina pierścienio-
watą rurkę. Jest ona tak jakby pomostem prowadzącym do dość odległych, osadzonych
w klatce piersiowej, płuc. Dzięki wydzielaniu śluzu tchawica jest ostatnim narządem, któ-
ry pochłania zanieczyszczenia napływające podczas wdechu. W dolnym biegu tchawica
rozdziela się na dwie części - oskrzela. Lewe oskrzele jest dłuższe od prawego, natomiast
prawe, w porównaniu do lewego, posiada większą średnicę. Oskrzela tworzą w płucach
rozgałęziający się drzewiasto system dostarczający powietrze wewnątrz płuc. Najmniej-
sze oskrzela posiadające jeszcze chrząstkę mają średnicę 1-1,5 mm. Od nich odchodzą
oskrzeliki - już bez chrząstek, a po kolejnych 5 podziałach pojawiają się oskrzeliki odde-
chowe, w których ścianie znajdują się pęcherzyki płucne. Po kilkukrotnym podziale tych
oskrzelików pojawiają się przewody pęcherzykowe prowadzące wprost do pęcherzyków
płucnych.

W klatce piersiowej osadzone są oba płuca, jednak nie wypełniają one całej jej ob-
jętości. Poza prawym i lewym płucem mieszczą się tam jeszcze elementy śródpiersia
(tzn.: serce, przełyk, tchawica, oskrzela główne, naczynia krwionośne i limfatyczne, ner-
wy, węzły chłonne, tarczyca, grasica) oraz opłucna. Płuca wraz z opłucną są z zewnątrz
osłonięte żebrami. Z wyglądu przypominają one stożek, którego podstawa oparta jest
na przeponie a wierzchołek kończy się na wysokości pierwszego żebra i obojczyka. Płuca
składają się z dwóch płuc. Lewe płuco tworzą dwa płaty, prawe zaś trzy. Ze względu na
swoją funkcję, płuca są w szczególny sposób unaczynione. Dociera do nich, poza krwią
odżywczą, odtlenowana krew tętnicza, pompowana przez prawą komorę serca.
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Rysunek 1. Budowa układu oddechowego

Co sprawia, iż oddychamy? Otóż motorem napędowym jest różnica ciśnień pomię-
dzy jamą ustną a pęcherzykami płucnymi podczas wdechu. W płucach ciśnienie jest
dużo niższe, na skutek czego następuje wessanie powietrza do płuc. Podstawowym mię-
śniem wdechowym jest przepona odseparowująca klatkę piersiową od jamy brzusznej.
To przepona powoduje rozszerzenie klatki piersiowej, a co za tym idzie i płuc. Pierwot-
nie poszerzona klatka piersiowa i płuca powracają do swoich ”wyjściowych” rozmiarów
dzięki zjawisku odkształcenia sprężystego.

W normalnych warunkach spoczynkowych dorosły człowiek oddycha z częstotliwością
12-14 wdechów na minutę. Zakładając, że średnio jeden wdech to pobór 0,5 l powietrza
do płuc można wyliczyć, iż w ciągu minuty przez nasze płuca przetransportowane jest
ok. 6 litrów powietrza.
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3. Badanie klatki piersiowej i płuc

Jednym z podstawowych badań przeprowadzanych w gabinetach lekarskich jest ba-
danie fizykalne klatki piersiowej. Na badanie to składają się cztery główne elementy:
oglądanie, obmacywanie, opukiwanie i osłuchiwanie. Każda z tych części daje istot-
ne informacje o stanie zdrowia pacjenta. Podczas badania przestrzega się 4 zasad. Po
pierwsze, należy dokonywać porównywania wyników w symetrycznych miejscach dwóch
stron klatki piersiowej. W ten sposób mamy punkt odniesienia. Według kolejnej zasady
wszystkie czynności rozpoczynamy od górnej części klatki piersiowej stopniowo przesu-
wając się ku dołowi. Podczas oględzin pacjenta bada się od przodu w pozycji leżącej
i jako uzupełnienie siedzącej, od tyłu zaś tylko w pozycji siedzącej, najlepiej aby pacjent
skrzyżował ręce na piersi, co pozwala lekko rozsunąć łopatki. Wszystkie zmiany stwier-
dzone na powierzchni klatki piersiowej należy rzutować na poszczególne obszary płuc.
Poprzez oglądanie ustala się kształt klatki piersiowej, częstość oddechów w spoczynku
(pomiędzy 12-20 oddechów na minutę), rytm oddechu, czas trwania wdechu i wydechu
(prawidłowo wydech dłuższy od wdechu - stosunkiem 1:3 - 2:3), głębokość oddechów,
amplitudę ruchów oddechowych. Podczas palpacji (obmacywania) bada się drżenie gło-
sowe, oznacza się poziom przepony. Opukiwanie pozwala określić czy tkanki w zasięgu
opłukiwania są wypełnione powietrzem. Badanie to jest skuteczne do wykrywania zmian
do 5-7 cm w głąb. Osłuchiwaniem badane są szmery/dźwięki powstające w narządach
wewnętrznych układu oddechowego podczas wzburzonego przepływu powietrza poprzez
układ oskrzeli, oskrzelików i pęcherzyków. Oprócz płuc można również osłuchiwać serce.
Podczas osłuchiwania orientacyjnego sprawdza się rutynowe okolice. Są to:

- od przodu - w linii środkowo-obojczykowej, na poziomie II przestrzeni między-
żebrowej,

- w linii środkowo-pachowej, na poziomie V przestrzeni międzyżebrowej,
- od tyłu, w okolicach nadłopatkowych, ponad dolnymi polami płuc,
- w okolicach międzyłopatkowych ponad środkowymi polami płuc.

Pacjent podczas badania powinien oddychać spokojnie, równo, przez nos a nie ustami
(wtedy szmer pęcherzykowy zamienia się w szmer oskrzelowy). W niektórych przypad-
kach należy rozszerzyć zakres badania, osłuchuje się chorego po kaszlu lub po wykonaniu
głębokich oddechów, na szczycie wdechu lub wydechu. Czasami osłuchuje się też mowę,
zarówno szept jak i głośną.

Narzędziem, poprzez które dokonuje się osłuchiwania jest stetoskop. Pierwotnie to
badanie przeprowadzało się poprzez przyłożenie ucha do klatki piersiowej. Metoda ta
jednak w niektórych przypadkach powodowała niezręczne sytuacje, zwłaszcza przy osłu-
chiwaniu kobiet.

W 1816r. René Laënnec użył do osłuchiwania zwiniętego w rulon pliku kartek. Za-
skoczony, iż niektóre dźwięki były wyraźniej słyszane zaczął pracę nad udoskonaleniem
swojego wynalazku. Laënnec opracował wówczas wydrążoną rurę drewnianą do osłu-
chiwania klatki piersiowej swoich pacjentów i nauczył się rozróżniać odgłosy zdrowego
i chorego organizmu. W 1819 roku opublikował dzieło ”O osłuchiwaniu”, które stano-
wiło przewrót w diagnostyce. Stetoskop, jaki jest w dzisiejszych czasach ogólnie znany,
zaprojektował na początku XX wieku George P. Cammann.

Na poniższych ilustracjach (rysunek 2) przedstawiono budowę nowoczesnego steto-
skopu (po lewej) oraz stetoskop wynaleziony przez Laënnec’a (po prawej).



ANALIZA FENOMENÓW OSŁUCHOWYCH 99

Rysunek 2. Nowoczesny stetoskop i jego pierwowzór

Autorzy artykułu, w związku z wymogiem jak najdokładniejszego zarejestrowania
szmerów, zdecydowali się na użycie stetoskopu elektronicznego. Charakteryzuje się on
wysokiej jakości mikrofonem wbudowanym w głowicę. Umożliwia on zapis rejestrowa-
nych dźwięków w formacie wave. Dodatkowo w tym stetoskopie zastosowana została
zaawansowana technologia redukcji szumów oraz wzmocnienie dźwięków. Poniższa ilu-
stracja przedstawia stetoskop elektroniczny 3MTM Littmannr model 4100 WS używany
do gromadzenia zapisów badań do późniejszej ich analizy.

Rysunek 3. Stetoskop elektroniczny

4. Szmery oddechowe

Rozróżnia się 4 podstawowe typy szmeru: oddechowy pęcherzykowy, oddechowy os-
krzelowy, szmer nieoznaczony i szmer oddechowy dodatkowy.

Szmer oddechowy pęcherzykowy otrzymuje się nad zdrowym płucem. W czasie wde-
chu jest on podobny w dźwięku do wypowiedzianej miękko szeptem głoski f. W czasie
wydechu dźwięk ten jest znacznie krótszy i jego dźwięk przypomina głoski f oraz h.
Szmer ten powstaje na skutek rozszerzenia się i wypełnienia powietrzem prawidłowych
pęcherzyków płucnych i spowodowany jest wdechowym rozszerzeniem płuca. Spotyka
się różne odmiany szmeru pęcherzykowego.



100 MARIUSZ MACIUK, WIESŁAWA KUNISZYK-JÓŹKOWIAK, KAMIL KUĆ

Są nimi:

- szmer pęcherzykowy zaostrzony(nieżyt oskrzeli, sąsiedztwo nacieków, nowotwo-
ry) - powstaje on z powodu zwężenia światła oskrzeli,

- szmer pęcherzykowy osłabiony lub jego zanik (przeszkoda w oskrzelach, zrosty
opłucnowe),

- szmer pęcherzykowy szorstki - powstaje w nieżytach oskrzeli,
- szmer pęcherzykowy z wydłużonym wydechem (zapalenie oskrzeli, rozedma płuc,

dychawica oskrzelowa),
- szmer pęcherzykowy przerywany - podczas nieżytu oskrzeli wywołany oporem

w następstwie obrzęku błony śluzowej lub wydzieliny oskrzelowej.

Szmer oddechowy oskrzelowy wysłuchuje się w zdrowych płucach powyżej górnej części
mostka. Przypomina on swoim charakterem szmer powstający przy przedłużonej fonacji
litery h. Jest on słyszany zarówno w fazie wdechu jak i wydechu. Wydech w oddechu
oskrzelowym trwa dłużej i jest silniej zaznaczony niż wdech. W zależności od nasilenia
oddechu oskrzelowego rozróżnia się kilka jego rodzajów:

- cichy - jak gdyby słyszany z głębi - wysłuchuje się w głęboko zlokalizowanych
naciekach płuc,

- głośny - wysłuchuje się go nad zbitymi naciekami (zapalenie płatowe płuc),
- jamisty, dzbanowy - jest to oddech głęboki miękki, czasami bardzo głośny o od-

dźwięku metalicznym - wysłuchuje się go nad przestrzeniami zamkniętymi za-
wierającymi powietrze, duże rozstrzenie oskrzelowe, odma opłucna,

- metaliczny - zawiera wysokie, metaliczne tony. Powstaje on w jamach, rozstrze-
niach oskrzelowych.

Szmery oddechowe dodatkowe - inna grupa dźwięków słyszanych na powierzchni klatki
piersiowej przy pomocy stetoskopu. Są one zawsze oznaką nieprawidłowości w układzie
oddechowym i nie występują u zdrowego pacjenta. Rozróżniamy takie fenomeny jak:
trzeszczenia, furczenia, świsty, rzężenia, pluskanie oraz tarcie opłucnej.

Świsty i furczenia są to dźwięki o charakterze ciągłym. Świsty są wysokiej częstotliwo-
ści około 500-700 Hz, furczenia zaś małej 100-200 Hz. Powstają one w wyniku turbulent-
nego przepływu powietrza poprzez zwężone światło oskrzeli. Efekt piszczałki organowej
może być spowodowany takimi zaburzeniami jak skurcz, obrzęk błony śluzowej, płyn
lub wydzielina śluzowa czy ropna, nacieki. Dźwięki te mogą być czasami słyszane tylko
w jednym płucu a nawet płacie. Świsty i furczenia występują w dychawicy oskrzelowej,
nieżycie oskrzeli, zapaleniu oskrzelików, obecności ciał obcych w oskrzelach, przekrwie-
niu biernym płuc, zapadnięciu się tchawicy.

Trzeszczenia są to krótkotrwałe, przerywane dźwięki, których powstanie zależy od
nagłego wyrównywania się ciśnienia gazów w dwóch sąsiadujących ze sobą zbiornikach
oraz drgań ścianki, w której to zjawisko powstaje. Dawniej, niektóre z zakwalifikowa-
nych do tej grupy dźwięków nazywano rzężeniami. Szmery wcześniej zwane rzężeniami
drobnobańkowymi zaliczone są do grupy trzeszczeń drobnych. Powstają one najczę-
ściej na szczycie wdechu. Trzeszczenia grube, zaś spotyka się w obu fazach oddychania.
Charakterystyczne dla rozstrzeni oskrzeli są trzeszczenia średnie i grube występujące
we wstępnej i środkowej fazie wdechowej oraz fazie wydechowej. Trzeszczenia drobne
są wynikiem rozklejenia i rozciągnięcia niedodętych pęcherzyków płucnych. Występują
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one w ogniskach niedodmy. Przyzapalne trzeszczenia są dźwięczne. Trzeszczenia słyszal-
ne tylko u szczytu wdechu wskazują na niedodmę płuc, występują również często przy
przekrwieniu biernym jak i przy obrzęku płuc.

Pluskanie powstaje, gdy w opłucnej znajdują się równocześnie płyn i powietrze.
Wywołuje je ruch chorego lub wstrząsanie klatki piersiowej. Dźwięk jest podobny do

tego jaki powstaje przy wstrząśnieniu butelki do połowy napełnionej wodą.
Szmer tarcia opłucnej przypomina odgłos pocieranych dwóch kawałków jedwabiu lub

chrzęst ugniatanej kulki śniegu. Jest wynikiem pocierania o siebie blaszek opłucnej po-
krytej włóknem (np. gruźlica, mocznica, zakażenie bakteryjne). Jest to objaw suchego
zapalenia opłucnej. Najlepsze wyniki daje osłuchiwanie na szczycie wdechu.

W niektórych przypadkach stosuje się osłuchiwanie szeptu i mowy. Prawidłowe dźwię-
ki mowy słyszy się jako względnie niskie szmery. Na powierzchnię klatki piersiowej prze-
noszą się drgania powstające w krtani (głos).

5. Format WAVE

Jak już wcześniej wspomniano elektroniczny stetoskop umożliwia zapis i przechowy-
wanie danych w postaci pliku *.wav. Można się zastanawiać czy ten format jest odpo-
wiedni. Możemy stwierdzić, iż pliki wave mają tą przewagę nad innymi formatami, iż
dane w nich przechowywane nie są kompresowane. Podczas zapisu nie traci się jakości
dźwięku, umożliwia on rejestrację szerokiego zakresu częstotliwości. Jedną z nielicznych
wad tego rodzaju plików jest ich duża objętość.

Struktura danych w formacie wave jest zgodna ze standardem RIFF. Dane są prze-
chowywane w trzech blokach (RIFF, fmt, data). Dokładną strukturę danych przedstawia
poniższa tabela.

Tabela 1: Struktura danych typu wave

Nazwa pola Rozmiar (bajty) Opis
Chunk ID 4 identyfikator bloku - ”RIFF”
Chunk Data Size 4 długość pliku - 8 bajtów
RIFF Type 4 format - ”WAVE”
Chunk ID 4 identyfikator bloku - ”fmt”
Chunk Data Size 4 długość bloku fmt(16) + bajty z dodat-

kowego pola(Extra format bytes)
Compression code 2 format, 1 - do zapisu bez kompresji, dla

innych formatów inne wartości
Number of chan-
nels

2 liczba kanałów: 1 - mono, 2 - stereo

Sample rate 4 częstotliwość próbkowania w hercach
Average bytes per
second

4 Liczba bajtów na sekundę = ka-
nał*słowo/8*częstotliwość

Block align 2 wielkość w bajtach podstawowego blo-
ku informacji=kanał*ilebitów/8

Significant bits per
sample

2 ile bitów mają próbki
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Extra format bytes 2 długość dodatkowych danych w bloku -
opcjonalne

Extra Bytes dodatkowe dane - opcjonalne
Chunk ID 4 identyfikator bloku - ”data”
Chunk Data Size 4 długość danych
Data dane

Gdy włączy się podgląd plików wave można zobaczyć liczby szesnastkowe, które przy
pomocy powyższej tabeli umożliwiają interpretację danych. Poniższy przykład przybliży
interpretację danych zapisanych w formacie wave.

52 49 46 46 ”RIFF”
F0 50 03 00 długość pliku - 8 bajtów = 00 03 50 F0 hex = 217328 bajtów
57 41 56 45 ”WAVE”
66 6D 74 20 ”fmt”
10 00 00 00 długość bloku opisującego format danych = 16 bajtów
01 00 format = 1 → standardowy
01 00 liczba kanałów = 1 → mono
11 2B 00 00 częstotliwość próbkowania f = 11025 Hz
11 2B 00 00 liczba bajtów przez sekundę = 11025 bajtów/sekundę
01 00 1 blok informacji zajmuje 1 bajt
08 00 przetwarzanie na 8 bitach
64 61 74 61 ”data”
CC 50 03 00 liczba bajtów danych = 217292
7D 7D 7C 81 ... kolejne próbki dźwięku

6. Analiza dźwięków

W tej części autorzy pragną przedstawić podstawowe różnice w dźwiękach na pod-
stawie cyfrowej ich analizy. Tutaj dokonamy analizy czterech różnych plików, z których
każdy został przyporządkowany do innej grupy fenomenów.

Lekarze zweryfikowali te dźwięki jako:
- normalny szmer pęcherzykowy,
- trzeszczenia,
- świsty,
- szmer tarcia opłucowego.

Analiza zostanie dokonana na podstawie oscylogramu oraz spektrogramu.
Oscylogram pozwala na sprawdzenie natężenia dźwięku jak i czasu trwania wdechu

i wydechu.
Na pierwszym grafie przedstawiono oscylogram i spektrogram normalnego szmeru pę-

cherzykowego. Jak już wcześniej wspominano ten rodzaj dźwięków jest odbierany w zdro-
wym organizmie. Możemy tu zaobserwować, iż amplituda w fazie wdechu jest znacznie
większa od fazy wydechu. Trwa ona dłużej od fazy ekspiracji. Dodając spektrogram
można zaobserwować w jakich częstotliwościach rejestrowane są dźwięki. Okazuje się, iż
na spektrogramie można zauważyć, że dźwięki wysokich częstotliwości występują tylko
w fazie inspiracji i wydechu.
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Rysunek 4. Normalny szmer pęcherzykowy - oscylogram i spektogram

Kolejny wykres przedstawia trzeszczenia. Tutaj też stosunkowo łatwo jest rozróżnić
fazę wdechu jak i wydechu. Charakterystyczne dla tego typu fenomenów są trzaski wi-
doczne jako wysokie wartości amplitudy w fazie wydechu. One również są bardzo dobrze
zauważalne na poniższym wykresie. Spektrogram jednak nie uwydatnia poszczególnych
faz cyklu oddechowego.

Rysunek 5. Wizualizacja trzeszczeń

Przy świstach faza wdechu jest dość krótka o niskim natężeniu, zaś wydech jest długi
i zwarty. Sam efekt świstu rejestrowany jest w fazie wydechu. Charakterystyczną ce-
chą, bardzo widoczną na spektrogramie, są grupy dźwięków rejestrowane na pewnych
zakresach częstotliwości. Na powyższym rysunku są to poziome linie.

Jak widzimy na wykresie uzyskanym podczas zapisu szmeru tarcia opłucowego pra-
wie niemożliwe jest rozróżnienie wdechu i wydechu. Za to łatwo dostrzegalne są wysokie
piki występujące już wcześniej w trzeszczeniach. Tutaj jednak występują one podczas
całej fazy oddechowej. Jak w trzeszczeniach, na spektrografie można dostrzec te zabu-
rzenia. Analizując dalej spektrogram zauważa się, iż przez cały czas rejestruje się dźwięki
w wysokich częstotliwościach.
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Rysunek 6. Analiza oscylogramu i spektrogramu świstów

Rysunek 7. Szmer tarcia opłucowego

7. Podsumowanie

Spektralna i czasowa analiza dźwięków oddechowych pozwala na dokładne określe-
nie cech charakterystycznych i rozpoznanie tych fenomenów. Zastosowanie złożonych
algorytmów powinno w pewnym stopniu zminimalizować stawianie błędnych diagnoz.
Autorzy za cel swojej pracy postanowili zebrać dość pokaźną ilość danych do analizy.
Dane te pochodzić będą od pacjentów, którzy zostali już zdiagnozowani przez lekarzy
- specjalistów. Następnie te dane będą analizowane, przetwarzane w celu wykrycia jak
największej ilości wspólnych cech charakterystycznych dla danego schorzenia. Kolejnym
etapem badań będzie stworzenie systemu, który będzie diagnozował pacjenta na pod-
stawie danych otrzymanych podczas osłuchiwania.
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ANALYSIS OF RESPIRATORY SOUNDS

MARIUSZ MACIUK, WIESŁAWA KUNISZYK-JÓŹKOWIAK, KAMIL KUĆ

Abstract. This article shows the main problems concerning computer’s analyze of the respiratory
sounds. It contains the description methods of digital sounds storage and file formats. It also shows
the examples of wave by FTT method of analysis.


