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 چكیده

حیاتی در بدن است. حجم بسیار زیاادی از مااعااات در سااا هاای      ارامترهای مهمفشار خون یکی از پ

گذشته باه تمیایف فشاار خاون از ریی ییهگای هاای سایکتاا اعکتریرااردیوگراپ ی فوتوپاتیسایوگرا           

در ایاف   بار نن هساتیم راه   طوالنی مدت  فشارخون در ثبت باتوجه به اهییت اختصاص پیدا ررده است.

زماان گاذر   ) PTT از ایاف ییهگای هاا مای تاوان باه       محاسبه رتایم.  برخی از ییهگی های مهم راه ژپری

برای محاسبه ایف ایعیف قدپ  اشاره ررد. )زمان رسیدن موج نبض( PAT)نرخ ضربان قاب(، HRT(،پاعس

گی ها از هپارامترها، پیش پردازش داده ها است. در مرحاه پیش پردازش داده ها ی هیچتیف استمراج یی

 ده ایم.تابع ییوعت استفاده رر

، محاسابه  تریراردیوگراپ ی فوتوپاتیسایوگرا  توسط سیکتاا اعکخون تمییف فشارریش بدین را  ی  در

 رپ افزار متاب شبیه سازی شده است.ایف پریژه در محیط ن اعزامی هستتد.پارامترهای ذرر شده 
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باه   یارد می رتد. فشار خون های ننبه دیواره در اثر حررت در رگ ها ره خون  است نیرییی فشارخون 

قابل انادازه گیاری    اندازه گیری غیر مستقیم() یتهاجیی غیر  اندازه گیری مستقیم() یتهاجیدی صورت 

ا  به دی گریه تقسیم مای شاود. در ریش   ریش غیرتهاجیی بر مبتای استفاده یا عدپ استفاده از ر است.

 بدین را  فشارخون بر مبتای سیکتاا های ثبت شده تمییف زده می شود.

در ایف پریژه برنن هستیم تا پارامترهاای اساسای    اندازه گیری فشارخون در دراز مدت،باتوجه به اهییت 

نرخ ضاربان قااب، زماان    وان به از جیاه ایف پارامترها می ت بدست نیریم. راتمییف فشار خون مرتبط با 

اشاره رارد. قابال توجاه اسات، در ایاف پاهیهش از سایکتاا هاای          گذر پاعس ی زمان رسیدن موج نبض

اعکتریراردیوگراپ ی فوتوپاتیسیوگرا  استفاده ررده ایم. برای پیش پردازش داده ها ی هیچتیف استمراج 

 تبدیل ییوعت گسسته به رار برده شده است.گی ها هیی

 پریژه به شرح زیر سازماندهی شده است:ایف 

باه توصایف    3بماش  ، ما یک شرح ممتصر از سیکتاا اعکتریرااردیوگراپ ارایاه مای دهایم.     2بمش در 

، پیش پردازش سیکتاا های فوتوپاتیسیوگرا  4بمش سیکتاا فوتوپاتیسیوگرافی اختصاص یافته است. 

ی  ECGی  PPGدی سیکتاا  با فشار خون از تبط، استمراج پارامتر های مر1ی بمش  ی اعکتریراردیوگراپ

. ، نتایج حاصل را ارایه می دهیم6 درنهایت در بمش
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 فصل دوم

 الكتروکاردیوگرام
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 ریش غیرتهاجیی ی بدین درد ایف. مردپ اعکتریراردیوگرافی ریشی برای ثبت فااعیت اعکتریکی قاب است

 را به عتوان نوار قاب می شتاستد.

باه یاک   ، یجاد انقباض ی انبساط الزپ جهت پیپ نیودن خون به نقاط ممتااف بادن  عضالت قاب برای ا

م ره بیانکر سالمت یا بییاری قاب یکی از مشمصه های مه .دندارنیاز سیستم مستقل تحریک اعکتریکی 

را مورد مااعاه قاب برای ایتکه بتوان نحوه رارررد ایف سیستم . چکونکی عیاکرد ایف سیستم است است

 .های گوناگونی یجود دارد راه د،اقرار د

مااعاه چکونکی انتشاار   ،ی مااعاه عیاکرد سیستم قابیها یکی از قدییی تریف ی پر راربرد تریف ریش 

های اعکتریکی حاصل از  سیکتاابا نیونه برداری از  . اعکتریراردیوگرا استهای اعکتریکی قاب  سیکتاا

مورد مااعااه ی ساتجش قارار     را تاا در نواحی ممتاف بدننحوه انتشار ایف سیک، کتریکی قابعیاکرد اع

متحتی ثبت  های قاب را راردیوگرافی ی کانیکی ی تغییرات فشار درین حفرهم ت هایثبت حرر .می دهد

گویتد. ایف پدیده اعکتریکی با توجه به هادی بودن بافت های بدن تا ساح پوست  شده را راردیوگراپ می

اعکتریدهاای دساتکاه    ثبات نن،  اعکتریرااردیوگرافی نااپ دارد. بارای    یاده ایاف پد ثبات   .متتشر می شود

اه تقویت می دستک بوسیاه ره قاب اعکتریکیی جریان  دهتد اعکتریراردیوگرا  را بر ریی پوست قرار می

شاکل  د. شاو  می دادهنیایش مانیتور  یک متحتی ریی راغذ رسم، یا ریی صفحه حساسشود به صورت 

 یری اعکتریدهای دستکاه اعکتریراردیوگرا  بر ریی بدن را نشان می دهد.محل قرار گ 2.1

 

 : نحوه قرارگیری الكترودهای دستگاه الكتروکاردیوگراف بر روی بدن2.1شكل 

 تاریخچه الكتروکاردیوگرافی در پزشكی-2-1

به راردیو ه است زیرا مربوط به فااعیت اعکتریکی است. شد گرافی از رایه یونانی اعکتری ایجاداعکتریراردیو

 است. در زبان یونانی ماتای قاب یگرا  به ماتای نوشتف
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ناد.  دمحقق انکایسی برای ایعیف بار امواج اعکتریکی قاب یک قورباغاه را ثبات رر   دی میالدی 1111ساا 

اداماه داد. در حقیقات ای ایعایف    پس از نن یک دانشیتد دیکر به ناپ نگوستوس یاعر، تحقیقات نن هاا را  

محققاان نشاان    1191فردی بود ره امواج ثبت شده قاب را اعکتریراردیوگراپ ناپ گذاری رارد. در سااا   

اعکتریکای عباوری از قااب     انمرحاه ای در جری 3تغییرات  دادند ره در هر ضربان قاب شاهد یک سری

مرحااه ممتااف در جریاان     1ه موفاق شاد   بود. در نهایت ییام ایتتوین، نمستیف فاردی باود را    خواهد

 اعکتریکی قاب را از هم مجزا سازد ی برای هر بمش ناپ اختصاصی انتماب رتد.

تارتون باه عتاوان مهام تاریف ابازار تشمیصای پزشاکی بااقی ماناده           1911از ساا  1اعکتریراردیوگراپ 

برای تشامیص بسایاری از    یتشمیص بسیاری از بییاری های قابی را نسان ررده است. اعکتریراردیوگراپ

طبیای قاب، گرفتکی رگ های ررینر، سکته های قابی، هیپرتریفی از قبیل ریتم های غیراختالالت قابی 

 عضالت قاب، عال تتکی نفس، اختالالت اعکتریعیتی، اثرات داریها ی...راربرد دارد.

 

 گذاری اجزای آنو نام ECG  شكل-2-2

 دد.بتبر ریی راغذ اعکتریراردیوگراپ نقش می 2.2شکل  ابق بامااعکتریراردیوگراپ یک فرد طبیای 

 

 بر روی کاغذ الكتروکاردیوگرام ECGنمایی از  :2.2شكل 

هاای  ی بمشی از فااعیت اعکتریکی ساوا، نشان دهتده2.3شکل هر رداپ از اجزای مشاهده شده بر ریی 

 .اندگذاری شدهناپ در تیاپ دنیا به صورت قراردادی. ایف اجزا هستتدقاب 

 

                                              

1 Electrocardiogram (ECG) 
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 ECG گنالیساجزای تشكیل دهنده  :02.2شكل 

 هقاا گیرد،ره بیف دی موج قرار می مبدابمشی از خط  نامتد.می موج را یک مبدا هر گونه انحرا  از خط

 کتاایسا د. در ادامه بمش های ممتااف  شومی گفته 2هفاصا ج،حداقل یک مو ی 1ی به مجیوع یک قااه

ECG :را بررسی می رتیم 

 موووج P:  عبااور جریااان اعکتریکاای از دهایزهااا، ایعاایف مااوج ECG رتااد. ایااف را ایجاااد ماای

دپوالریزاسیون  یی قریته بوده ی نشان دهتدهمثبت در حاعت طبیای گرد،  P دارد. موجناپ P موج

 است.ا زهدهای

 کمپلكس QRS: دپالریزاسیون  یاز مجیوع سه موج تشکیل شده است ی مجیوعاً نشان دهتده

ی  R را ماوج  P ناپ دارد. ایعیف موج مثبت باد از Qموج ، P است. ایعیف موج متفی باد از هاباف

ایاف  مجیوع  ،شوندیی نامتد. چون هر سه موج با هم دیده نمی  S را R ایعیف موج متفی باد از

 نامتد.می  QRS سه موج را با هم یک ریپاکس

 یفاصله PR: از ابتدای موج P تا شریع ریپاکس QRS شود. ایف فاصااه  به ایف ناپ خوانده می

 است. هازمان سپری شده برای رسیدن موج دپوالریزاسیون از دهایزها به باف ینشان دهتده

 یقطعه ST: از انتهای ریپاکس QRS تا ابتدای موج T یرا قااه ST اند. ایاف  گذاری رردهناپ

 است. هامراحل ابتدایی رپوالریزاسیون باف یدهتدهقااه نشان

 موووج T:  رااه باااد از اسااتمااوجی گاارد ی مثباات QRS شااود. ایااف مااوج نشااان ظاااهر ماای

 است. هامراحل انتهایی رپوالریزاسیون باف یدهتده

                                              

1Segment 

2interval 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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