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نتایج مقدمه
خت کاربرد های رو به گسترش در زمینه های مختلف نیاز به قابلیت های س

م های افزاری محاسباتی را افزایش داده است، از جمله این زمینه ها میتوان به سیست
wearableنابع اشاره کرد، که در این نوع سیستم ها حداقل کردن توان مصرفی و م

.استفاده شده اهمیت باالیی دارد
دریافت کرده و ECGدر این پروژه سیستمی طراحی شده است که سیگنال 

و با توجه به فاصله ی آنها آریتمی Tو Q ،R ،Sبعد از تشخیص درست موج های 
.کندرا شناسایی میNVTو PVCهای قلبی 

رسد،بحداقلبهآنهاروینویزمیزانتاکنندمیعبورفیلتریکازابتداورودیهایداده
گرفتهمیانگینآخرهایدادهازکوچکیبازهیکوبزرگیبازهیکرویآنازپس
وود،شمیاستفادهسنجزمانعنوانبهکهداریماختیاردرشمارندهیکهمچنینشود،می
هاروجیخاینطبقبعدواحدباشیم،داشتهدسترسینیزاخیرهایدادهبهکهحافظهیک

decisionواحدوگرفتهاندازهرامختلفهایموجیدامنهوزمان logicآنهااساسبر
.دهدمیتشخیصراNVTیاPVCهایآریتمی

شبیهmodelsimدرسیستمیبقیهوشدهاستفادهMatlabازفیلترسازیپیادهبرای
استشدهسازی

ت در این سیستم به جهت استفاده نکردن از شبکه های عصبی، در ازای مقدار کمی اف
ه در دقت نتایج، بهبود زیادی از نظر مساحت و مصرف منابع داشته است، و همانطور ک

ال شود، مقادیر و زمان های تشخیص داده شده برای یک سیگنشکل زیر مشاهده می
ECGنمونه تقریبا درست تشخیص داده شده اند.

تشخیص داده شده QRSTشکل باال داده فیلتر نشده و شکل پایین داده فیلتر شده و 
باشدمیECGاز یک پالس 

جمع بندی

و بخش های ECGبه درستی سیگنال های ROMاین سیستم با داده های ضبط شده در 
به دهد، اما از آنجا کهمختلف آن را شناسایی کرده و بر اساس آن آریتمی ها را تشخیص می

.آن وجود نداردreal-timeسنسور متصل نشده امکان استفاده 

:کاربرد های صنعتی
اه های تواند در دستگاین سیستم به جهت استفاده از منابع کم از نظر مساحت به صرفه بوده و می

wearableاستفاده شود، تا آریتمی های نام برده به راحتی تشخیص داده شوند.
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بلوک دیاگرام کلی سیستم پیاده سازی شده

feature extractionماشین حالت مربوط به عملگرد بخش 

wearableچند نمونه از تکنولوژی های 

ورودی فیلتر نشدهECGسیگنال 

پیدا شده توسط سیستمT S R Qفیلتر شده و نقاط ECGسیگنال 


