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  این پروژه را تقدیم میکنیم بھ خانواده ھای عزیزمان کھ در 

  
  این راه پشتوانھ ما بودند
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کھ ما را در این پروژه یاری کردند.مھدی بازرگان  دکتربا سپاس فراوان از 

و تشکر ویژه از دوستان عزیزمان آقایان :

سعید حاجی میری

سلیمیعلی اکبر 

حسن الماسی

و  پیمان زراعتچی
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مقدمه

و دستگاههاي  ایلگیري است. بدون دسترسی به وس ثر از توانایی انسان دراندازهأپیشرفت علم و تکنولوژي مت

                    می شود. مفهوم  تحقیق ، سنجش ، طراحی و غیره درصنعت بیگیري، موضوعهاي مطالعه اندازه

اهداف بیو اینسترومنت :  

اندازه گیري پدیده ها براي شناخت سیستم               : جمع آوري اطالعات-

       تشخیص :  تشخیص بیماریها، ناهنجاریهاي بیولوژیکی و...-

                    اي بدست آوردن اطالعات پیوسته از سیستممونیتورینگ : بر-

                تنظیم رفتار سیستم :درمان و کنترل-  

ارزیابی -

   تاریخچه

حوزه سیستم ها و دستگاه هاي اندازه گیري پزشکی چندان جدید نمی باشد. الکتروکاردیوگرافی به وسیله 

آیندهوون در قرن نوزدهم ساخته ومورد استفاده قرار گرفت. پیشرفت در این زمینه تا بعد از جنگ جهانی دوم 

ند، کند بود. در آن سال ها بسیاري که تجهیزات الکترونیکی نظیر تقویت کننده ها و ثبات ها دسترس پذیر شد

از تکنسین ها و مهندسان شروع به آزمایش و اصالح تجهیزات صنعتی موجود براي کاربرد هاي پزشکی نمودند 

که اغلب نتایج آنها مایوس کننده بود.                                                                                          

                 نتایج حاصله از آزمایشات

شوند،  گیري می روشن گردید که بسیاري از پارامترهاي فیزیولوژیکی، همانگونه که پارامترهاي فیزیکی اندازه 

                                                                                                     د.باش گیري   نمی قابل اندازه

گیریهاي دقیق و صحیح پارامترهاي  نیازمند اندازه جیمینی و... ی آمریکا نظیرآپلو،یهاي فضا بسیاري از برنامه

ها به این امر اختصاص یافت. در این زمان  فیزیولوژیکی فضانوردان داشت و لذا بسیاري از تحقیقات و بودجه

تحلیل و طراحی این تجهیزات مستقیماً به مسائل پزشکی اختصاص یافتند.
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آناتومی و فیزیو لوژي قلب

  
  خوانیم : آنچه در این فصل می

  آناتومی قلب : 
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  دریچه هاي قلب

  شریانها
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  :ECGپیشنهاداتی براي ادامه پروژه 

براي مشخص کردن  ECGبرنامه نویسی نرم افزار متلب براي تحلیل داده هاي عددي بدست آمده از سیگنال 

بیماري هاي قلبی.

. Wirelessو انتقال آن به صورت   ECGدریافت سیگنال 

.Microconvertorاز طریق  ECGدریافت سیگنال 

.EEGدریافت سیگنال 
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