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 : پیشگفتار 1فصل 

 2008در سال  اند.مرگ و میر در جهان را به خود اختصاص دادهنخست  یرتبهعروقی -های قلبیبیماری

عروقی -های قلبیمیلیون نفر در جهان به علت بیماری 17/۳نی اساس گزارش سازمان بهداشت جها بر ،میالدی

میالدی تعداد افرادی که  20۳0تا سال  است بینی کردهاین سازمان پیش اند. همچنین جان خود را از دست داده

عروقی در نواحی مختلف -های قلبیماریالئم بیعمیلیون نفر خواهد رسید.  2۳/۳میرند، به ها میبر اثر این بیماری

های تنفسی مشکل موجب ایجاد و همچنین شودمشاهده می ی چپدرد در مرکز سینه، بازوها یا شانه بدن از جمله

مهمترین عوامل ابتال به  دخانیات و مصرف زیاد الکل از جمله الم، عدم فعالیت بدنی، مصرف. رژیم ناسشودمی

توان از وقوع مرگ و می و شروع درمان نوع آن با آگاهی از وجود بیماری، شوند.یهای قلبی محسوب مبیماری

-م بیماریهایی برای تشخیص زود هنگاشود روشاز این رو همواره تالش می جلوگیری نمود.تا حد بسیاری ها میر

 ئه شود.های قلبی ارا

و تحلیل آن است.  1کاردیوگرامهای قلبی، ثبت سیگنال الکتروهای مرسوم تشخیص بیمارییکی از روش

 رسمبه معنی  4به معنی قلب و گراف ۳به معنی الکتریکی، کاردیو 2ی یونانی الکترواز کلمه الکتروکاردیوگرافی

نخستین بار دو محقق انگلیسی موفق شدند امواج الکتریکی قلب یک قورباغه  1878در سال تشکیل شده است. 

کنید. هر منحنی مشاهده می 1ـ1را در شکل  ECG سیگنال ای ازوارهحطر. از حیث الکتریکی بررسی کنندرا 

ها حاصل فعالیت الکتریکی بطن QRSفعالیت الکتریکی دهلیزها، موج حاصل  Pاست. موج اصلی شامل سه موج 

این سیگنال را به طور  دستگاه الکتروکاردیوگرام .پیونددها به وقوع میدر زمان استراحت بطن Tموج  است و

ها توانند بسیاری از بیماریپزشکان با داشتن سیگنال الکتروکاردیوگرام و نرخ ضربان قلب می کند.می پیوسته ثبت

پزشک با کمک این سیگنال ثبت شده از  را تشخیص دهند و یا سر نخی از یک ناهنجاری قلبی دریافت کنند.

را نشان  ECGثبت سیگنال مراحل  یشی ازنما 2ـ1شکل  آورد.وضعیت بیمار خود اطالعات زیادی را بدست می

دستگاه  این همچنین به کارگیری تنها در مراکز درمانی استها کاربرد آنو  ان قیمتاین دستگاه گر .دهدمی

 24به مدت حداقل  یک دستگاه ثبت سیگنال الکتروکاردیوگرام ECG هولترمتخصص است. نیروی نیازمند یک 

ی باال و شود و به دلیل هزینهخاص توسط پزشکان برای بیماران تجویز میاین دستگاه در موارد . ساعت است

 ی آن برای عموم مردم کمتر است.های حمل دستگاه، امکان استفادهسختی

 

                                                
1 Electrocardiogram (ECG) or Elektrokardiogram (EKG) 
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 در مراکز درمانی ECGـ ثبت سیگنال  2ـ1 شکل

ها به انسان فنآورین کنند. ایهای هوشمند نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا میدر دنیای امروز، تلفن

تر کارهای خود را انجام دهند، مانند خرید کاال، انجام کارهای بانکی و انجام تر و راحتکند  سریعکمک می

های توانند مشکلارزشمند محققان بر این باور هستند که می فنآوریی درمانی. با وجود این های اولیهمراقبت

 ECG. برای همین منظور، در این پروژه به دنبال آن هستیم تا سیگنال ی پزشکی حل کنندتری را در زمینهشبی

سپس سیگنال به تلفن همراه ارسال و در نهایت نرخ  با یک برد الکتریکی ساده و تنها با سه الکترود ثبت شود.

 ECGسیگنال از  ایوارهطرحـ  1ـ1شکل 



 

۳ 

 

ارد. با از نظر اقتصادی و زمانی به صرفه است و همچنین محدودیت مکانی ند روندضربان قلب محاسبه گردد. این 

خودآگاه و در صورت نیاز با توانند از مقدار نرخ ضربان قلب تر و در کل شبانه روز میاین کار عموم مردم سریع

کمک  شانگیزند تیفیو بهبود ک بهتر سالمت تیریتواند به مردم در مدیم پروژه نیادر ارتباط باشند. پزشک 

 .کند

دارند. نوع زیادی ها تاین برنامه تلفن همراه طراحی شده است.برای  های کاربردی زیادیتا به امروز برنامه

. مطالعات و ی نرخ ضربان قلب را دارندکنند که فقط توانایی محاسبهنوری کار می ها با حسگربعضی از این برنامه

 ECGهای حیاتی همچون سیگنال ی نرخ ضربان قلب با به کارگیری سیگنالهای متعددی برای محاسبهپژوهش

گزارش شده است.  5صورت گرفته در این زمینه توسط لین لین کار آخرینهای همراه صورت گرفته است. در تلفن

را ثبت کرده است. سپس به کمک برد آردوینو اطالعات را از حالت  ECGسیگنال  AD8232او به کمک برد 

ن همراه ارسال شده است. در نهایت با آنالوگ به دیجیتال تبدیل کرده است. در ادامه اطالعات با بلوتوث به تلف

سازی ی اول پیادهی نرخ ضربان قلب پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر، در مرحلهی یک برنامه به محاسبهارائه

به جای  Wi-Fiی سرعت انتقال اطالعات با به کارگیری برد ی دوم بهبود آن در حوزهپژوهش مذکور و در مرحله

 شوند.مباحث پایان نامه به صورت زیر سامان دهی می بلوتوث است. در ادامه

ها و نرم افزار ۳شود. در فصل شرح داده می ECGسخت افزار مورد نیاز برای ثبت سیگنال  2در فصل 

بندی به جمع 4شود. در فصل ی نرخ ضربان قلب ارائه میو محاسبه ECGهای مورد نظر برای ثبت سیگنال الگوریتم

 پردازیم.ی پروژه میبرای ادامه شنهادپی ئهپژوهش و ارا
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 طراحی سخت افزار:  2فصل 

 NodeMCU ESP8266ی . برد توسعهشودسیگنال الکتروکاردیوگرام ثبت می AD8232برد  در کار حاضر با

یاگرام بخش سخت بلوک د 1ـ2شکل  کند.به تلفن هوشمند ارسال می Wi-Fiو از طریق  این سیگنال را دریافت

 شود.ارائه می هر قسمتی درباره ادامه توضیحات بیشتریدر  دهد.نشان میپروژه را افزار 

 
 و نمایش آن بر روی تلفن همراه ECGثبت سیگنال  بخش سخت افزارـ بلوک دیاگرام 1ـ2شکل 

 

 

 AD8232معرفی برد 

ها ه کابلبه همرا بردنمایی از  .شودبه کار گرفته می AD8232برد   ECGسیگنال  اخذبرای در این پروژه 

المان  .است ها هم در شکل آورده شدهی پایهتوضیحاتی درباره آورده شده است. ـ2ـ2آن در شکل  هایالکترود

AD8232 اند از:های مختلفی تشکیل شده است که عبارتبخش یک مدار مجتمع است که از 

 سیگنال ی تفاضلی براییک تقویت کننده ECG 100ی با بهره  

 حذف مقدار  فیلترهای باالگذر و پایین گذر برای یتعبیهDC 

  حذف نویزهای حرکتیپخش  

برق شهر و مسیر ادوات  های مداخالت ناخواستهو از بین بردن فرکانس گیتقویت کنند کار برای به منظور

تا  ه استشداز یک تقویت کننده، برای استخراج ولتاژ محرک پای راست استفاده  الکترونیکی و الکتریکی مجاور 
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این المان برای از بین بردن  .منجر شودبزرگتر و در نتیجه نویز کمتری  6تقویت مد تفاضلی به تقویت مد مشترک

ی بازه عملکرد المان برایبهترین . است میلی4×میلی4برد. ابعاد آن  بکار می را نویزهای حرکتی یک فیلتر باالگذر

ی درجه 85تا  -40دمایی یدهد در بازهی عملی نشان میجربهولی ت استی سانتیگراد درجه 70تا  0 دمایی

 های این المان به تعدادی مقاومت و خازن نیاز داریم کهبرای فعال سازی تقویت کنندهکند. سانتیگراد نیز کار می

 لوگ به دیجیتالیک مبدل آنا ای است که بهگونه این طراحی به است. تعبیه شده AD8232برد  این قطعات در

درنتیجه باعث صرفه  راحتی سیگنال خروجی را دریافت کند.دهد تا بهکم یا یک میکروکنترلر اجازه می با توان

 شود.جویی در فضا و هزینه می

 
 هاو الکترود هابه همراه کابل AD8232ـ برد 2ـ2شکل

 

ر برده به کا بازیلوازم جانبی و  بررسی وضعیت سالمت از راه دور، ی ضربان قلبمحاسبه جهتاین برد 

الکترودها  کنند.فت میکابل سیگنال را از الکترود ها دریا ی ورودی دارد که هر کدام با سهیهاین برد سه پا .شودمی

روی  ـ۳ـ2وژه این سه الکترود به صورت شکل در این پرگیرند. های مختلفی روی سطح بدن قرار میبه صورت

 ـ1ـ2 جدول دررا  ی مربوط به الکترودهاها. راهنمای رنگشودرا ثبت  ECGتا سیگنال  گیرندسطح بدن قرار می

 کنید.مشاهده می

                                                
6  Common Mode Rejection Ratio (CMRR) 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

ن پروژه . به همین علت ایندستمسائل پیش روی مهندسان و پزشکان هترین امروزه مسائل پزشکی جزو مهم

 تواند از پیش روی بردارد.مشکالت زیادی را می

رود سومی که به . اما باز هم الکتراحت کند الکترود ۳را با  ECGبا این که این پروژه توانسته ثبت سیگنال 

د را نیز حذف شود کار را کمی دشوار کرده است. حال باید به دنبال آن باشیم تا این الکتروپای راست وصل می

 کنیم. بند تبدیلکنیم و بتوانیم با دو الکترود سیگنال را دریافت کنیم. یعنی این مدار را به یک دست

توان یک یمافزاری تا حد قابل قبولی حل کرده است. اما یز را با فیلتر های سخت، مشکل نو AD8232 برد

 افزاری نیز به آن اضافه کرد تا خروجی بهتری داشته باشیم.فیلتر میان گذر نرم

توانند نرخ ضربان قلب را حساب کنند، با روی کار آمدن گوشی های هوشمند و برنامه های متعددی که می

طراحی کنیم که یابی را با دقت بیشتری توانیم الگوریتم پیکاعتمادی به این برنامه ها ندارند. میباز هم پزشکان 

صد در صد کرد خطای این الگوریتم مثبت یا منفی  یبرسد. یعنی بتوان ادعاضربان  1±  خطای آن به تغییرات

 .است ضربان یک

باشد. یعنی هر بار که کاربر می ECGهای نالای از سیگ25یکی دیگر از کارهای مفید، اضافه کردن تاریخچه

کند در قسمت تاریخچه ذخیره شود و بتواند هر کدام را جداگانه نمایش نرخ ضربان قلب خود را محاسبه میکاربر 

جهت  هانمایش دهد و داده های زمانی مورد نظراز بازه های کاربرای از نرخ ضربان قلبدهد و نموداری میله

 ذخیره شوند. 26گانپایگاه دادهدر  ترهای بیشبررسی
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