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1. Introducere în tematica tezei. Actualitatea temei 

Plânsul reprezintă prima formă de comunicare a nou-născutului cu mediul înconjurător, odată 

cu venirea sa pe lume şi continuă ca formă singulară de manifestare a stării interioare până la 

verbalizarea primelor cuvinte. Cu toate că pe parcusul sarcinii starea fătului este de cele mai multe ori 

atent monitorizată de către cadrele medicale specializate, prin efectuarea diverselor  teste şi analize, 

anumite afecţiuni sunt depistate după perioade mai lungi de timp, când apar primele simptome și 

manifestări ale suferinţei. 

Plânsul, ca mijloc de comunicare direct între nou-născut şi mediul înconjurător, constituie în 

sine un indicator al stării sale interioare. Ca unică formă de comunicare în primele momente din viaţă, 

acesta poate încuiba informaţie care se poate dovedi foarte utilă în luarea deciziilor de către personalul 

specializat. Astfel, analiza în detaliu a plânsului, dată fiind şi natura non-invazivă a acestui procedeu, 

se poate impune ca metodă de screening postnatală extrem de utilă în sălile de naştere ale spitalelor. 

Pe măsura dezvoltărilor tehnologice recente, cu echipamente având posibilităţi extinse de 

achiziţie, prelucrare şi analiză a semnalelor vocale, au apărut tot mai multe echipe multidisciplinare 

care cercetează acest subiect. Ca o dovadă a actualității temei, pot fi enumerate o serie de grupuri care 

publică articole ştiinţice asupra analizei plânsului nou-născuţilor, pentru realizarea de clasificări între 

nou-născuţi sănătoşi şi patologici (asfixie, autism, hipotiroidism, hipoxie şi altele): grupul malaezian 

(Sahak, Zabidi, Mansour şi colaboratori – cu publicaţii între anii 2009-2015), grupul italian (Manfredi, 

Bocchi, Orlandi, Tocchioni şi colaboratori – cu publicaţii între anii 2006-2012), grupul mexican 

(Oroczo, Garcia, Galaviz şi colaboratori – cu publicaţii între anii 2003-2013) sau grupul maghiar 

(Varallyay, Benio cu publicaţii între 1999-2009). 

 

2. Obiectivele tezei de doctorat 

Pentru identificarea unei patologii sunt necesare numeroase informaţii asupra nou-născutului 

obţinute direct din parametri fiziologici, sau prin teste invazive - care presupun recoltări de sânge şi 

monitorizare prin conectare la aparatură medicală. Studiul asupra plânsului nou-născutului, ca obiectiv 

general al tezei, are ca direcții: 



- determinarea unor corelaţii între parametri obţinuţi din plâns şi cei rezultaţi din diferite teste şi 

măsurători medicale și  

- clasificarea plânsului provenit de la nou-născuţi cu afecţiuni similare, pe baza unor 

caracteristici comune extrase din semnalul vocal.  

Ținta acestui studiu, prin care se genează noi abordări, metode, protocoale de lucru şi de 

înțelegere riguroasă a suferințelor nou-născuților, este aceea a sprijinirii echipelor medicale din 

domeniului neonatal în diagnosticarea unor patologii, încă din primele clipe de viață ale pruncului. 

Obiectivul principal al tezei de doctorat constă în definirea şi utilizarea unor tehnici de analiză de 

semnal aferente ingineriei sistemelor şi aplicate asupra semnalului asociat plânsului nou-născutului, 

care să conducă la realizarea unui sistem de suport pentru personalul medical în vederea luării de 

decizii, pe baza informaţiilor obţinute fără a utiliza metode invazive. Acest sistem, prezentat grafic în 

Figura 2.1 se va compune din mai multe subsisteme: 

- un subsistem de achiziție a semnalului din plânsul nou-născutului, capabil să interpreteze 

semnalul de la intrare și să prezinte în mod vizual informație de interes; 

- subsistemul de preprocesare a informației care trebuie să asigure o primă filtrare a informației 

înaintea începerii analizei propriu-zise; 

- un subsistem de extragere al parametrilor de interes care vor fi studiați/analizaţi; 

- subsistem de prelucrare a parametrilor în care se vor efectua operațiuni asupra datelor extrase 

în vederea utilizării lor în studii; 

- subsistem de procesare a parametrilor fiziologici ai nou născutului achiziționați prin tehnică 

medical specializată; 

- un subsistem sub forma unui bloc de interpretare în cadrul căruia trebuie să se realizeze 

procesarea parametrilor de la intrare pe baza experienței dobândite, prin tehnici de Data 

Mining, iar mai apoi corelații între indicatorii fizici respectiv fiziologici și cei extrași din 

semnalul de plâns; 

- pe de altă parte se urmărește stabilirea unor strategii  de analiză și clasificare sistematică a 

cazurilor cuprinse în înregistrările plânsului, corelate cu alte rezultate provenite de la alte 

echipamente utilizate de medici, ceea ce constituie un alt obiectiv al lucrării. Se au în vedere 

aspectele privitoare la nivelul oxigenării cerebrale, analiza spectrală  și tehnici multirezoluție 

de investigare a semnalului din plâns. 
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Figura 2.1 Sistemul de suport al diagnosticului medical 

 

 Conform cu Figura 2.1, se pot deduce și obiectivele subsecvente celui principal. Acestea 

urmăresc eleborarea protocoalelor de achiziție a semnalului de plâns al nou-născutului, stabilirea 

tehnicilor de preprocesare, a metodelor de filtrare și extragere a parametrilor ce pot prezenta interes, 

sintetizarea unor metode de prelucrare și interpretare a rezultatelor ținându-se cont și de parametrii 

fiziologici. Se ajunge astfel la generarea unei decizii medicale privind starea de sănătate a nou-

născutului bazată pe informații obținute neinvaziv.  

 

3. Sinteza capitolelor tezei de doctorat 

Materialul capitolului iniţial al lucrării, „Introducere”, realizează transpunerea cititorului în 

domeniul şi subiectul activităţii de cercetare ce se dezvoltă ulterior în teză. Este descrisă tema centrală 

a studiului întreprins, reprezentată de analiza plânsului nou-născuţilor în vederea extragerii de 

informaţie utilă pentru diagnosticul medical. Ulterior prezentării relativ detaliate a temei de cercetare şi 

a necesităţii efectuării unui astfel de studiu, sunt definite obiectivele avute în vedere. În finalul 

capitolului se prezintă structura lucrării, cu sintetizarea conţinutului fiecărui capitol din cadrul tezei. 

În capitolul doi, „Stadiul actual al cercetării în domeniu”, este prezentată o sinteză a cunoaşterii 

în materie de analiză a plânsului nou-născuţilor. Sunt expuse rezultatele mai multor cercetări într-o 

formă tabelară care, de asemeanea, cuprinde şi metodele utilizate de diversele grupuri de cercetători 

precum şi bazele de date investigate. Realizarea acestui tip de analiză a preocupărilor din domeniu, a 

facilitat prezentarea unei metodologii etapizată de abordare a problemelor în cadrul cercetărilor, fiind 

detaliate cele mai des întâlnite metode de lucru pentru fiecare etapă.  



Capitolul trei, „Fundamentarea teoretică  a cercetării”, prezintă noţiunile de bază cu privire la 

tema aleasă, într-o abordare medical-inginerească. Se porneşte de la elemente de anatomie umană, 

componente ale sistemului fonator, care sunt apoi tratate din punct de vedere ingineresc, prin utilizarea 

de modele în vederea definirii noţiunii de semnal de plâns, element care stă la baza prezentei cercetări. 

De asemenea sunt prezentate fazele și metodele de prelucrare ale semnalelor vocale (eşantionare, 

digitizare, ferestruire, transformata Fourier Rapidă), utilizate în capitole ulterioare, precum şi elemente 

din tehnologiile software (platforma de dezvoltare software Microsoft Visual Studio, sistemul de 

gestiune al bazelor de date, Microsoft SQL Server, bibliotecile cu facilităţi de analiză vocală 

AudioLab, PlotLab şi SignalLab şi mediul Weka pentru realizarea studiilor de Data Mining), folosite 

pe parcursul studiului. 

În capitolul al patrulea, „Neonat – Aplicaţie pentru achiziţia şi prelucrarea semnalului de plâns”, 

este detaliată aplicaţia proprie/originală, special dezvoltată în cadrul activităţii doctorale, denumită 

Neonat - deoarece vizează nou-născuţii şi prezintă utilitate pe ramura medicală a neonatologiei. Acest 

instrument software este tratat ca bloc decizional în cadrul sistemului de analiză a plânsului care 

primeşte la intrarea sa semnalul de plâns, producând la ieşire, pe baza unor funcţii interne, valori 

reprezentabile ale spectrului de frecvenţă şi ale amplitudinii vocale. Sunt detaliate şi celelalte funcţii 

ale aplicaţiei prin diagrame în metodologia Mascot, limbaj pseudocod sau limbaj de programare. 

Finalul capitolului prezintă rezultatele intermediare precum şi un protocol de lucru rezultat în urma 

confruntării și depăşirii problemelor întâmpinate în mediul de spital, în această etapă.  

Capitolul cinci,  „Studii de Data Mining în realizarea de clasificări”, este dedicat studiului de 

Data Mining realizat în vederea clasificării plânsului nou-născuţilor (achiziţionat cu aplicaţia Neonat) 

grupaţi în funcţie de afecţiunile diagnosticate (suferinţă respiratorie cauzată de strangulaţie de cordon 

ombilical la naştere, prematuritate sau suferinţă neurologică severă). Capitolul debutează cu 

prezentarea domeniului de Data Mining, detaliindu-se paşii urmaţi în cadrul unui astfel de studiu 

(definirea problemei, pregătirea datelor, construirea modelului, validarea modelului, aplicarea 

modelului şi managementul meta-datelor), pași care au fost adaptaţi cercetării realizate într-un mediu 

medical. Modelele de analiză create sunt explicate şi rezultatele semnificative sunt reliefate pentru 

fiecare studiu realizat. Sinteza rezultatelor obţinute este prezentată la finalul capitolului, ca şi concluzii 

parţiale, în contextul întregii cercetări desfăşurate. 

Capitolul al şaselea, intitulat „Analiza „cuvintelor” din semnalul de plâns”, este destinat studiului 

elementelor consitutive ale plânsului, referite ca şi „cuvinte”. Cercetările realizate în acest capitol 

urmăresc două direcţii: pe de o parte evoluţia parametrului de saturaţie al oxigenului la nivel cerebral şi 

corelarea acestuia cu parametrii din plâns (frecvenţa dominantă) – Figura 3.2 şi pe de altă parte 



evidenţierea în mod grafic a suferinţei neurologice (Figura 3.3), prin aplicarea transformatei wavelet 

discrete pe cuvintele extrase din plâns. După tentative nereuşite ale realizării de clasificări folosind 

coeficienţii Mel cepstrali, coeficienţii Bark sau analiza frecvenţei fundamentale/dominante utilizând 

metoda autocorelaţiei, transformata wavelet a dat roade.  Sunt utilizate, pentru obținerea de date, 

echipamente din noile generații, precum dispozitivul profesional de achiziţie de sunet Olympus PCM şi 

aparatul medical de măsură a saturaţiei la nivel cerebral, INVOS. Finalul capitolului rezumă rezultatele 

studiilor conduse, precum şi dificultăţile întâmpinate şi soluţionarea acestora prin protocoalele şi 

metodele de lucru create. 

 

a)       b) 

Figura 3.2 a) Variaţia parametrului de saturaţie rSO2 b) Evidenţierea frecvenţei dominante a 

cuvântului din semnalul din plâns când se petrece scăderea maximă de saturaţie 

 

 

a)            b)  

Figura 3Error! No text of specified style in document..3 a) Cuvânt extras din plâns pentru nou-născut 

(ID_SN_27) cu suferinţă neurologică b) transformata wavelet in reprezentare 3D a cuvântului de la a) 



 

În teză sunt explicate procedurile de înregistrare și prelucrare a semnalului de plîns, a celui de 

saturație (obținut cu echipamentul INVOS) precum și semnificația/interpretarea/utilitatea celor 

ilustrate în figurile anterioare. 

 

4. Concluziile cercetării și contribuții 

Teza de doctorat a avut ca obiectiv principal analiza plânsului nou-născuţilor în vederea 

determinării de metode necesare interpretării acestuia, pentru  sprijinirea obținerii diagnosticului 

medical obiectiv şi rapid. Plânsul nou-născutului, ca semnal vocal, a necesitat trasformarea în semnal 

electric prin intermediul unui microfon de achiziție și apoi în semnal digital stocabil printr-un proces 

de digitizare. 

Activitatea de cercetare se concretizează prin următoarele: 

1. Abordarea sistemică a asistării diagnosticului medical, în cazul nou-născuţilor, integrând logic 

aspectele inginereşti, de natură științifică și cele procedurale, mergând pe următoarele direcţii: 

a. Clasificarea semnalelor de plâns prin utilizarea tehnicilor de Data Mining aplicate pe 

date preluate cu un instrument conceput şi destinat exclusiv achiziţiei şi procesării 

semnalului din plâns. Clasificarea având ca scop indentificarea de semnalmente 

comune în plânsul nou-născuţilor cu patologii similare; 

b. Corelarea informaţiei furnizate de aparatura medicală specializată cu informaţia extrasă 

din semnalul din plâns. Scopul direcţiei este acela de a găsi indicatori în semnalul din 

plâns, care să constituie argumente decizionale pentru echipa de medici, similare celor 

oferite de aparatura medicală. 

2. Contribuţii pe parte de documentare asupra stadiului actual al cercetării în domeniul temei 

alese. În această etapă s-a realizat o sinteză amplă a rezultatelor obţinute până în prezent de 

mai multe grupuri de cercetători, precum şi a metodelor utilizate de acestea în vederea asistării 

personalului medical.  

3. Dezvoltarea unui software dedicat achiziţiei semnalului de plâns, aplicaţia Neonat, care 

reprezintă în totalitate o contribuţie personală valorificată ştiinţific în [5],[6]. Această aplicaţie 

(utilizată de 2 ani în mediul spitalicesc de către personalul medical) permite: 

a. configurarea parametrilor de achiziţie a semnalului de plâns (de exemplu ordinul 

Transformatei Fourier Rapide, intervalul de reprezentare al amplitudinii semnalului sau 

numărul de canale); 

b. achiziţia propriu-zisă; 



c. stocarea datelor nou-născutului într-o bază de date externă, relaţionată; 

d. extragerea şi stocarea parametrilor de intensitate vocală cu instrumentele emulate VU 

Meter şi PP Meter; 

e. generarea spectrogramei semnalului pe cadre configurabile din plâns şi vizualizarea 

reprezentării spectrogramei cascadă  în timp real pe întreaga durată a achiziţiei 

f. crearea automată de fişiere .arff cu parametri extraşi din semnalul de plâns şi încărcarea 

acestora în mediu Weka în vederea realizării de studii de Data Mining  

4. Contribuţii în etapa de analiză a înregistrărilor de plâns prin aplicarea de tehnici de Data 

Mining în vederea realizării de clasificări între un grup de nou-născuţi sănătoşi şi loturi 

constituite din nou-născuţi cu afecţiuni şi caracteristici similare. Rezultatele studiului au fost 

validate ştiinţific prin prezentare publică şi publicare în [3]: 

a. Rezultatele cele mai concludente au fost obţinute pentru lotul de nou-născuți prematur, 

lotul de nou-născuți cu strangulație de cordon ombilical la naștere și lotul de nou-

născuți cu patologii severe (suferință neurologică majoră, prematuritate în jurul a 30 de 

săptămâni sau indice Apgar sub 5). 

b. Clasificarea a fost evaluată pe bază de indicatori statistici, oferind rezultate foarte bune 

pentru cele trei loturi menționate.  

- Pentru încadrea corectă în grupul de provenienţă a nou-născuților cu 

strangulație de CO la naștere s-a obținut un procent favorabil de 97%-98%, cu 

ambele intrumente de măsură emulate, prin folosirea arborilor de decizie 

(algoritmul Random Tree) – având o eroare medie relativă de 0.06. 

- La clasificarea nou-născuților prematuri s-a obținut o clasificare corectă a 

instanțelor de 98% (de asemenea cu ambele instrumente de măsură și cu 

ajutorul aceleași familii a arborilor de decizie), de această dată folosind 

algoritmul Random Forest. 

- Clasificarea lotului de nou-născuţi cu patologii severe prin utilizarea VU Meter, 

s-a realizat cu o acurateţe de 98%. 

c. Rezultatele ce s-au obţinut confirmă existenţa unor diferenţiatori în plânsul nou-

născuţilor consideraţi şi capabilitatea unui model de învăţare de a realiza această 

discriminare. 

5. Analiza „cuvintelor” din plâns în care s-a utilizat tehnică profesională de achiziţie prin 

dispozitivul de înregistrare Olympus PCM. Metodele propuse pentru testarea şi calibrarea 

acestei aparaturi de achiziţie, în contextul utilizării ei în studiul primului plâns după naştere, 



reprezintă o contribuţie personală, primind recunoaştere ştiinţifică în [2]. În cadrul acestei 

etape au fost realizate studii proprii pentru: 

a. Corelarea evoluţiei parametrului de saturaţie al oxigenării la nivel cerebral (rSO2 - în 

timpul recoltării de sânge de la nou-născut) cu modificări ale frecvenţei dominante a 

semnalului din plâns. 

- S-a utilizat în studiu aparatură medicală nouă, reprezentată de pulsoximetrul 

cerebral, INVOS, în vederea colectării valorilor parametrului de saturaţie 

cerebrală, rSO2; 

- S-a creat un sistem de achiziţie compus din oximetrul cerebral, dispozitivul de 

înregistrare şi aplicaţia Neonat, care pe baza  unui protocol de lucru nou creat a 

făcut posibilă sincronizarea echipamentelor şi realizarea studiului. Rezultatul 

acestuia, constând în evidenţierea unei frecvenţe dominante cu valoare de peste 

1kHz pe durata scăderii masive a saturaţiei pentru majoritatea lotului de nou-

născuţi analizaţi, a fost trimis pentru evaluare ştiinţifică spre publicare [1],[4].    

b. Stabilirea unei metode pentru evidenţierea din plâns a suferinţei neurologice 

- Analizarea fără rezultate cocludente cu  metode utilizate în aplicaţii de 

recunoaştere a vorbirii, precum metodele analizei coeficienţilor Bark sau a 

coeficienţilor Mel cepstrali;  

- Aplicarea în premieră pentru analiza multirezoluţie pe „cuvintele” din plâns a 

Transformatei Wavelet Discrete care a generat reprezentări vizuale concludente 

prin care se pot distinge cuvintele aparţinând nou-născuţilor cu suferinţă 

neurologică de cele ale nou-născuţilor sănătoşi. 

6. Efectuarea a peste 500 de înregistrări de plâns ale nou-născuţilor prin care, în urma experienţei 

dobândite, au putut fi definite protocoale de lucru pentru diferitele studii întreprinse pentru 

diminuarea efectului perturbaţiilor şi asigurarea de condiţii cât mai apropiate tuturor 

subiecţilor participanţi la studiu. 

a. La efectuarea de achiziţii de semnale de plâns utilizând aplicaţia Neonat au fost trasate 

reguli privind instrumentaţia de achiziţie utilizată şi utilizarea ei, numărul persoanelor 

care efectuează la un moment dat înregistrări, poziţionarea nou-născutului la momentul 

efectuării achiziţiei de semnal sau tipul stimulului admis în cazul lipsei plânsului 

spontan; 



b. În cadrul studiului evoluţiei parametrului de saturaţie cerebrală la recoltare, a fost 

imperativă definirea acelui set de reguli astfel încât datele achiziţionate să poată fi 

interpretate. Prin utilizarea în studiu a celor trei dispozitive reprezentate de: 

-  aplicaţia Neonat (pentru urmărirea semnalui de plâns în timp real) 

-  dispozitivul Olympus PCM (pentru o achiziţie precisă în vederea analizei 

ulterioare)  

- echipamentul medical INVOS (pentru colectarea valorii parametrului de 

saturaţie)  

a fost necesară sincronizarea acestora cu procedeul medical de recoltare şi a constituit 

obiectivul principal al protocolului creat. 

Desfăşurarea unei activităţi de cercetare în mediul de spital (terapie intensivă) atrage după sine 

depăşirea unei serii de probleme. Rolul protocoalelor de lucru mai sus menţionate este de a asigura, 

printre altele, un climat guvernat de reguli în care achiziţiile de semnal efectuate să aibă o cât mai bună 

acurateţe. Detalierea problemelor întâmpinate în studiul semnalului de plâns provenit de la nou-născuţi 

şi modul de combatere al acestora a constituit rezultatul principal al respectivei etape, fiind valorificat 

în cadrul unei lucrări publicate într-un jurnal de profil medical [4]. Printe principalii factori 

perturbatori ai studiului ingineresc într-un mediu de spital se numără: 

 Disponibilitatea aparaturii; 

 Lipsa unor protocoale/proceduri şi metodologii de lucru; 

 Zgomotul ambiental; 

 Personal nefamiliarizat cu metodologii inginereşti; 

 Prioritatea sănătăţii pacientului în faţa oricărei alte activităţi de cercetare. 

 

5. Direcţii viitoare de cercetare 

Rezultatele obţinute în cadrul prezentei lucrări pune bazele şi încurajează ideea aprofundării 

cercetării asupra plânsului la nou-născuţi.  Scopul acestei activităţi, pentru viitor, îl constutuie găsirea 

de noi metode şi tehnici pentru identificarea din timp a unor semnalmente de patologii, în mod 

neinvaziv, utilizând semnalul din plâns. Dezideratul demersurilor întreprinse până acum rămâne 

realizarea unui dispozitiv de screening postnatal care, pe baza interpretării semnalului din plâns să 

faciliteze decizia medicală,  mai precis, mai rapid, să ghideze echipa medicală spre investigarea mai 

amănunţită pe anumite suferinţe. Un astfel de dispozitiv ar avea, de asemanea, marele avantaj al 

eliminării multiplelor teste invazive care sunt realizate asupra nou-născutului în momentul de faţă. 


