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ي پزشكي يا اهدف اصلي اين درس تحليل و پردازش سيگنال ه•
.بيومديكال است

) حياتي(عامل انتقال اطالعات است و سيگنال هاي پزشكي  لسيگنا•
  .داده هاي اخذ شده از يك سيستم فيزولوژيك مي باشد

اين سيگنال ها پس از پردازش هاي الزم، در تشخيص و درمان مورد •
.استفاده قرار مي گيرند

Definition
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:در يك سامانه اندازه گيري و تشخيص عمومي در برخي موارد•
.مي گردد توليد اصلي منبع توسط مستقيم صورت به سيگنال–
 داده هاي استخراج جهت بنابراين .نمي دهد قرار اختيار در را نياز مورد اطالعات مستقيم صورت به سيگنال–

  .مي گيرد صورت مذكور سيگنال ارتقا براي عملياتي مطلوب
.است نياز مورد مغزي نوار در آنچه ثبت براي پياپي زدن هاي فلش با چشم ها تحريك :مثال

.يابد ارتقا نياز مورد اطالعات تا گيرد قرار پردازش مورد سيگنال است نياز–
.گيرد قرار تشخيص و پايش مورد تا شود منتقل نقطه اي به ثبت محل از سيگنال است ضروري–
.باشد داشته وجود پزشكي اندازه گيري سيستم يك در تواند مي نيز اطالعات ذخيره ي–
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پنجره گذاري  •
حذف نويزهاي موجود در سيگنال •
انتخاب ويژگي ها و الگو هاي مرتبط•
استخراج ويژگي ها •
كالس بندي •
تشخيص •
داده ها ذخيره و يا ارسال•
بازسازي داده هاي ارسال شده در محل دريافت•
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تكميلي -مراحل پردازش سيگنال 

اخذ سيگنال دستكاري سيگنال به منظور باال  
)استفاده از فيلترها( بردن كيفيت 

تشخيص و آشكارسازي اطالعات 
مهم از لحاظ آناليز سيگنال

كاهش اطالعات اضافي و بيهوده  
سيگنال به منظور ذخيره  

اطالعات و دسته بندي كارآمد  
سيگنال

استخراج و انتخاب ويژگي هاي  
دسته بندي سيگنالمختلف بيان كننده سيگنال

)در صورت نياز(معيار تصحيح 

ذخيره سازي

ذخيره سازي
و ارسال
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حياتي سيگنال پردازش چرايي و ضرورت
سيگنال در نظر مورد اطالعات به دستيابي–
اطالعات انتقال–
ممكن حجم كمترين در كارآمد ذخيره–

حياتي سيگنال پردازش اهداف
سيستم يك تغيير و شناسايي منظور به اطالعات جمع آوري–
  تشخيص–
پايش–
كنترل و درمان–
ارزيابي–
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(Deterministic) يقيني سيگنال هاي•
(Random) تصادفي سيگنال هاي•
(Chaotic) آشوبناك سيگنال هاي•

7

انواع سيگنال

سيگنال

يقيني

تناوبي

سينوسي مختلط

غير تناوبي

شبه  
تناوبي گذرا

آشوبناك تصادفي

ايستا

ارگاديك غيرارگاديك

ناايستا

نوع خاص
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.اگر مشخصه آماري در زمان تغييري نكند: (Stationary)سيگنال ايستا -

ميانگين آماري بر روي داده هاي كامل با ميانگين هاي  زماني  (Ergodic): سيگنال هاي ارگاديك-
.بدست آمده از هر توابع نمونه  بر روي محوي زمان برابر باشد

اگر متوسط زماني يك نمونه از يك فرايند تصادفي را بابه بياني ديگر 

      به           با         باشد ، در صورتي كه                       نشان دهيم و متوسط آماري فرايند برابر
.تكند، فرايند مورد نظر يك فرايند ارگاديك اسميل
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.دارند مقدار زمان از لحظه هر در :پيوسته سيگنال هاي•
.دارند مقدار مشخصي زمان هاي در فقط :گسسته سيگنال هاي•
 مقدار ولي دارند مقدار زمان ها همه در :Quantized پله كاني سيگنال هاي•

.دارد مقدار مشخصي سطوح در سيگنال
.است شده نمونه برداري دامنه در هم و زمان در هم :ديجيتال سيگنال هاي•
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روش های ديگر تقسيم بندی سيگنال ها
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)است پيچيده سيگنال توليد منابع( بيولوژيك سيگنال هاي بودن غير خطي و پيچيدگي•
 سيگنال بر اندام و اعضا ديگر تاثير( ديگر بخش هاي از بخش يك كردن ايزوله امكان عدم•

)هدف
سيگنال اخذ روش بودن غيرتهاجمي بر تاكيد•
.شوند اخذ بايد طبيعي حالت در سيگنال ها•
هدف سيگنال به همراه سيگنال اخذ هنگام در ناخواسته عوامل ثبت و تداخل•

Line) شهر برق تداخل– Interfering)
 الكترودها حركت از ناشي سيگنال (Drift) انحراف يا رانش–
(Artifact) ديگر اعضاي اثرات–
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