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 مقدمه - 1- 3

گیرد میی مهندسی پزشکی مورد بررسی قرار های بیولوژیکی که در حوزهدر این فصل به بررسی انواع سیگنال

های بیوالکتریکی، امپدانسی، آکوستیکی، مکانیکی، های به طور کلی به سیگنالشود. این سیگنالمیپرداخته 

 های دوبعدی قابل تفکیک هستند.بیومغناطیسی، بیوشیمیایی و سیگنال

 های بیوالکتریکیسیگنال - 2- 3

 (Action potential (AP))پتانسیل عمل -1- 2- 3

ای تولید پذیر یک سلول عصبی یا سلول ماهیچههمانطور که اشاره شد پتانسیل عمل توسط غشاء تحریک

 به های متناسب قابل اخد و ثبت است. برایثبت پتانسل عمل حاصل از یک سلول، نیازکمک الکترودگردد و بهمی

 صورت سه به تحریک. است کرومترمی چند قطر به نوکی با کروالکترودمی یک توسط آن تحریک و سلول یک جداسازی

 نشان داده شده است. 1-3هایی از این پتانسیل در شکل نمونه شود.می انجام الکتریکی و اییمیشی مکانیکی،

 

 های پتانسیل عملاز شکل موج هایینمونه -1-3شکل 

های داخل و خارج غشاء سلول است به به طور مفصل در ونیاساس تولید این پتانسیل در تغییرات غلظت 

 دادنرخ زمان ) کرد بیان ای نقطه صورت به را شکل توانمی سلولی، داخل ثبت در توضیح داده شده است. 2فصل 

 شوندمی استفاده سلولی داخل ثبت برای که پردازشی تکنیکهای جمله از نمود استفاده اینقطه ازفرایند و ( اسپایکها

 موج شکل باداشتن سلولی خارج ثبت در  .(Wavelet Detection)تشخیص موجک  و هااسپایک داکردنج از عبارتند

ثبت پتانسیل  .(Spike Sorting)شود می استفاده الگوسی بازشنا از ها( لذاکنیم )ازنظراسپایکمی بندی دسته را آنها

 شود.می استفاده گیریمتوسط همچون هاییتکنیک از شرایط دراین لذا است نویز با عمل همراه

 (Electroneurogram (ENG))الکترونوروگرام  -2- 2- 3

گیری گردد. در این تواند بدون نفوذ درون غشاء یک تک سلول اندازهمیمیدان تولید شده توسط یک عصب 

شود و یا حتی الکترودهای سطحی همچون میی عصب وارد راستا می توان از یک الکترود سوزنی که به یک مجموعه

(Ag-AgCl) های سیلطور کلی پتانسل ثبت شده جمع آثار پتانکه بر روی پوست قرار داده شده است استفاده کرد. به

 پاسخ و کرده تحریک را عصب از قسمت یک ENG جهت ثبتاند. عمل مختلفی است که از رسانای حجمی عبور کرده

 نشان داده شده است. 2-2در شکل  (Median)در عصب مدین  ENGنحوه ثبت . کنندمی ثبت راآن
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 ، تحریک انگشت اشاره و ثبت در مچ و آرنجاز عصب مدین ENGتحریک و ثبت  -2-3شکل 

محاسبه سرعت در اعصاب . شودمیسرعت انتقال اطالعات در اعصاب استفاده  بررسیبرای محاسبه و  ENGاز 

 1-3در جدول یک سگ ای سرعت انتقال داده در اعصاب رهای نرمال بمحدودهگیرد که میحسی و حرکتی صورت 

 شود.میهای وفقی حذف کمک فیلترهایی همانند فیلترها بههای موجود در ثبت این سیگنالنویزاست.نشان داده شده 

 سرعت انتقال در اعصاب حسی و حرکتی یک سگ -1-3جدول  

 

 (Electroretinogram (ERG))الکترورتینوگرام  -3- 2- 3

کمک یک در این روش با تحریک شبکیه به گردد.میت که توسط شبکیه تولید الکترورتینوگرام پتانسیلی اس

های تحقیقاتی از های افتالمولوژی کاربرد دارد. در کاربردگیرد. این پتانسیل در بررسیمیفلش نوری صورت 

ده اند برای ثبت هایی شفاف ساخته شمیکروالکترودها و در کاربردهای کلینیکی از الکترودهای قرینه که در قالب لنز

 و عواملی موثر در تولید این شکل موج نشان داده شده است. ERGی موج نمونه 4-3در شکل  شود.میاستفاده 

 

 ERGثبت  -3-3شکل 
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 ERGهای موجود در عوامل تولید بخشو  ERGیک موج نمونه  -4-3شکل 

میکروولت در کاربردهای کلینیکی و در کاربردهای تحقیقاتی که از  1تا  5/0بین  ERGی ولتاژ محدوده

تا  25/0عموما بین  dو  a ،b ،cالکترودهای سوزنی درون بافت استفاده شده است مقادیر بزرگتری را داراست. امواج 

برای کاهش  هاهرتز است. عموما در پردازش این سیگنال 200تا  2/0پهنای باند این سیگنا بین  دهند.میثانیه رخ  5/1

 شود.میاستفاده  گیریاز میانگین نویز

 (Electro-Oculogram(EOG))الکترواکولوگرام -4- 2- 3

EOG های گیری موقعیت چشم در کاربردای است.  این پتانسیل برای اندازهقرنیه-ثبت پتانسیل شبکیه

تحقیقاتی و کلینیکی است. سیگنال با دو جفت الکترود که برروی راست و چپ باال و پایین چشم قرار گیرفته است 

 عادی درحالت و است کردن مدلسازی قابل خوبی به چشم حرکت گیریاندازه برای شبکیه دایمدوقطبی  گردد.میثبت 

 و گیردمی قرار چشم طرف دو در شده نصب الکترود دو بین متقارن است صفر اینحالت درحاصل  EOG دوقطبی، این

 سمت به قرنیه شودمی منحرف پایین و باال یا و راست و چپ سمت به چشم کره وقتیآمده است.  بدست سیگنال

کند. می تغییرنیز  آنها با متناظر EOGخروجی  و در نتیجه شودمی )باالو پایین( نزدیک راست و چپ الکترودهای

هرتز را  100تا  DCولت بوده و پهنای باند سیگنال از میلی 5میکرو ولت تا  10ی ی سیگنال در محدودهسطح دامنه

 گردد.میشامل 

 

 (http://www.metrovision.fr) گراموالکترواوکول-5-3شکل 

http://www.metrovision.fr/
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 و ولتاژهای ثبت شده EOG -6-3شکل 

 ارزیابی جهت و باشدمی رویا و خواب در چشم حرکت ثبت برای روشی EOG، کاربردهای کلینیکیاز دیدگاه 

 .گیردمی قرار داروها بر عملکرد چشم مورداستفاده رو تاثی چشم خستگی

ثبت تغییر جهات میدان الکتریکی دائمی موجود از شبکیه به قرنیه است همانطور که پیشتر  EOGازآنجاییکه 

ی کنندههای حاصل یک تقویتسیگنالباشد. ازاینرو جهت تقویتنیز می DCنیز اشاره شده دارای محتوای فرکانسی 

DC ن سیگنال نویز برق شهر و مورد نیاز است. همچنین نویز اصلی در ثبت ایEMG ،EEG ترین و پلک زدن اصلی

 د.نگردها محسوب میجود در ثبت این سیگنالهای موآرتیفکت

 (Electroencephalogram(EEG))الکتروانسفالوگرام  -5- 2- 3

برای طور وسیعی ها بهشود. این سیگنالهای الکتریکی مغز  با عنوان الکتروانسفالوگرافی نامیده میثبت فعالیت

 شوند:ها به سه طریق ثبت مییگنالشود. این سبرای اهداف کلینیکی و تحقیقاتی استفاده می

 گردد. های مغزی انجام میثبت عمقی که به کمک ورود الکترودهای سوزنی به بافت نورون . 1

از  تربیشی د.)دامنهگردالکتروکورتیکوگرام که با قرارگیری الکترودها برروی سطح آشکار مغز ثبت می . 2

 میکروولت( 100

 گیردهای سطحی صورت میا الکترودروش غیر تهاجمی مرسوم که از روی سطح جمجمه و ب . 3

براساس  EEGهای های ثبت این نوع از سیگنال. قرارگیری الکترودمیکروولت( 100 کمتر ازی )دامنه

ذکر است الزم به گیرد.نشان داده شده است انجام می 7-3همانطور که در شکل  20-10استاندارد 

 های پیرامیدال کورتکس مغز است.ها براساس فعالیت سلولاین سیگنال

 5/0ی فرکانسی نحوی که بیشترین انرژی در محدودهباشد بههرتز می 100تا  DCاز حدود  EEGپهنای باند 

 ست.میکروولت ا 100تا  2بین  نیزی این سیگنال ی دامنه. محدودههرتز قرارگرفته است 60تا 
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 20-10استاندارد  -7-3شکل 

های خود به خود مغز گردد. مد اول که حاصل فعالیتهای مغزی در دو مد مختلف انجام میبررسی فعالیت

ی حاصل از میدان الکتریکی مغز بدن وجود وظیفه و عملکردی خاص ثبت شده است و در مد دوم بوده و نتیجه

های های مغزی پتانسیلسیگنال است که به این نوع ازی یک تحریک مشخص سیگنال تولید شده توسط مغز نتیجه

 گویند.می (Evoked Potentials)برانگیخته

 گردند:های مغزی براساس پهنای باند به چهار اصلی تقسیم میای از سیگنالبخش عمده

 مغزی هایبیماریبرخی از  در و ، خواب عمیقهرتز که در نوزادان 5/3تا  5/0امواجی بین  :امواج دلتا

 تاالموس از مغزشان قشرقشری،  زیر عرضی قطع اثر در که حیواناتی مغز قشر در همچنین امواج یناگردد. مشاهده می

 در حقیقت مشاهده امواج دلتا در بزرگساالن غیر طبیعی است. .شودمی مشاهده، است شده جدا

فال بیشتر در اط ای و گیجگاهی مغز وهرتز که در نواحی آهیانه 7تا  4هایی بین امواجی با فرکانس امواج تتا:

نیز این نوع از  و یا تحت فشار روانی قراردارند مشاهده می گردد البته در بزرگساالنی که دچار افسردگی هستند

 ها قابل ثبت است.سیگنال

هرتز و ریتمیک هستند که در افراد طبیعی و در حالت  13تا  8ی فرکانسی امواجی در محدودامواج آلفا: 

اما  گردد.سری ثبت میی پساین امواج بیشتر در ناحیه و در شرایط آرامش قابل ثبت است. هشیاری با چشمان بسته

 توان ثبت نمود.ای و پیشانی نیز میاین امواج را از نواحی آهیانه

 هستندثبت  قابل اینواحی پیشانی و آهیانهدر های شدید مغزی ایجاد شده و امواج بتا در فعالیت امواج بتا:

گردند. امواج بتا تقسیم می IIو بتا  Iی بتا به دو گونهشوند.این امواج هرتز را شامل می 50تا  14هایی از دارای فرکانس

I  دو برابر امواج آلفا هستند. امواج بتا معموال تا دارای فرکانسی تاII  و سیستم اعصاب مرکزیشدید زمان فعالیتنیز در

 رود.در حقیقت با تولید نوعی از سیگنال بتا نوع دیگر از بین می ردد.گدر شرایط فشار روحی ایجاد می

های بیشتر به کتاب کوهن مراجعه برای نمونه نشان داده شده است. 8-3هایی از امواج مذکور در شکل نمونه

 شود.
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 (EEG)انواع اصلی امواج مغزی  -8-3شکل 

ECG گیرد:های متعددی مورد استفاده قرار میدر کاربرد 

 برای بررسی و تشخیص اختالالت خواب، سرع و زوال عقل 

 کامپیوتر -برای طراحی یک واسط مغز(Brain computer Interface) 

 مرگ مغزی 

  دروغ سنجی(Lie detection) 

 (Brain computer interface (BCI))کامپیوتر -واسط مغز -6- 2- 3

ها یا دستوراتی از شخص به دنیای بیرون در آن پیغامی ارتباطی است که سامانه BCIیوتر یا کامپ-واسط مغز

 BCIعنوان مثال در به اند.هاست عبور نکردهگردد که از مسیر طبیعی مغز که اعصاب و در نهایت ماهیچهارسال می

  اند.های مغزی کدگذاری شدهفعالیتها در قالب پیغام EEGمبتنی بر 

های طبیعی خروجی از مسیر BCIی نوع وابسته گردند.تقسیم می وابسته و مستقلبه دو نوع  BCI هایشرو

الزم  EEGت مغزی مانند های موجود در این مسیر برای تولید فعالیشود اما فعالیتمغز برای انتقال پیام استفاده نمی

دهد وابسته، توسط جدولی از حروف را به کاربر ارایه می BCIعنوان مثال در یک است تا پیام مذکور را حمل نماید. به

 Visual Evokedنماید و بنابراین زنند و کاربر با نگاه مستقیم به حرفی خاص این حرف را انتخاب میکه چشمک می

Potential (VEP) .در این روش کانال خروجی مغزی  مربوط به این حرف بزرگتر ازدیگر حروف خواهد بودEEG  است

های چشم و اعصاب قرنیه در این فعالیت شدن چشمان فرد به مکانی خاص است و ماهیچهاما هدف تشخیص خیره

شود. و بنابراین هیچ وجه استفاده نمیهیچ وجه از مسیرهای  مغزی طبیعی بهدر روش غیروابسته بهدخیل هستند. 

عنوان را تولید نماید. به EEGتا فعالیت مغزی الزم مانند  تها مورد نیاز نیسهای موجود در این مسیرهیچیک از فعالیت

تولید شده با فعالیت مغزی فرد  P300مثال در آزمون اشاره شده در باال برای انتخاب حرف مورد نظر از پتانسیل عمل 

ی دیگر دهاست و از هیچ دا EEGدر این آزمون کانال خروجی مغزی،  گردد.برای تعیین حرف انتخاب شده استفاده می

 گردد.در انتخاب حرف مذکور استفاده نمی
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 BCIسیستم  -9-3شکل 

 (Evoked Potentials (EP))های برانگیخته پتانسیل -7- 2- 3

ی دلیل اعمال یک تحریک مشخص حسی برانگیخته شده است پتانسیل برانگیختهفعالیت الکتریکی مغز که به

های بیولوژیکی بر روی محل ثبت این نوع از سیگنال شود.نامیده می (Evoked Responses)های برانگیخته و یا پاسخ

اعمال یک تحریک حسی موجب ایجاد دو نوع سیگنال  گردد.مغز با توجه به تحریک حسی اعمال شده انتخاب می

EEG و گذاریی است که بیشترین پاسخ را در ورتکس  اسخ غیراختصاصیپگردد. نوع اول می(Vertex) کند ایجاد می

و  های ویژهو بکارگیری فیلتر با تکرار تحریکات .این پاسخ که در اکثر انواع تحریکات شکلی تصادفی و تکرارشوند دارد

اختصاصی و رود و پاسخ از بین می بخش تصادفی سیگنال بین آنها (Average evoked potentials)گیریگیننمیا

. پاسخ اختصاصی معموال دارای یک تاخیر است و بیشترین پاسخ را در (10-3)شکل گرددقابل مشاهده میاصلی 

ی بسیار کم در دارای دامنه EPهای سیگنال نماید.ی اعمالی ایجاد میالیتهی کورتیکال و براساس نوع مودناحیه

 شرح زیر است:به EPانواع  ی زمانی تحریک تا پاسخ ثابت است.است و معموال فاصلهمیکروولت  10تا  1/0محدوده 

1 . Visual evoked potential (VEP) : تواند . تحریک میشودیتال ثبت میپو لوب اوکسیاز جمجمه

میکروولت و پهنای  20تا  1ای بین باشند. دارای دامنه( 11-3شکل )نور فلش و یا الگوهای تصویری 

انجامد. برای تشخیص طول میثانیه بهمیلی 200هرتز است و تقریبا  300تا  1باندی بین 

اسکلروسیس چندگانه )آسیب عصب بینایی(، مشکالت تشخیص رنگ و تشخیص بینایی مورد استفاده 

 (10-3)شکل  گیرد.قرار می

2 . Somatosensory evoked potential (SEP, SSEP):  با الکترودهای سطحی که برروی کورتکس

 50تا  25تواند مکانیکی یا الکتریکی باشد. بین گردد. تحریک میحرکتی قرار گرفته ثبت می

هرتز راداراست و برای بررسی مسیرهای  3000تا  2انجامد و پهنای باندی بین طول میثانیه بهمیلی

 روند.بین اعصاب محیطی و و کورتکس بکارمی

3 . Auditory evoked potential (AEP): AEP شوند. هایی برروی ورتکس ثبت میبا قراردادن الکترو

دارای پهنای باند  AEP، نویز سفید و موارد دیگ باشد. tone burstتواند کلیک، تحریک صوتی می
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 5/0ی بسیار کوچک در حد دارای دامنه Brainstem auditory EPهرتز است.  3000تا  100

 گیرد.ویژه در کودکان مورد استفاده قرار میبرای بررسی افت شنوایی به AEPاست. میکروولت 

4 . Other evoked potential (VEP): هایی همچون درد ی ثبت شده با محرکهای برانگیختهپتانسیل

 توان ثبت نمود.هایی باشد که می EPتواند از دیگر و دما می

شود تا ای بکاربرده میهای پردازشی متنوع و پیچیدهروش EPو  EEGهای در مجموع برای پردازش سیگنال

 های مذکور استخراج گردد.اطالعات مورد نظر از سیگنال

 

 یریگگینو میان VEP-10-3شکل 

 

 VEPای از الگوهای بکاررفته در نمونه -11-3شکل

 (Electromyography (EMG))الکترومایوگرام  -8- 2- 3

EMG های سطحی که های الکتریکی ماهیچه است. این سیگنال را می توان با استفاده از الکترودثبت فعالیت

ی واسطهلید شده بهگیرد ثبت نمود. این ثبت حاوی اطالعات مربوط به فعالیت الکتریکی توبرروی پوست قرار می

 توان فعالیت الکتریک یک واحد حرکتی را ثبت نمود.های سوزنی میکمک الکترودهمچنین به انقباض ماهیچه است.

 تریحرکتی )کوچک واحدهای تحریک باعث عضله یک حرکتی هاینرون به عصبی هایپتانسیل هم سر پشت انتقال

شوند( می تحریک آن توسط که عضالنی فیبرهای تمامی و مربوط حرکتی عصب و نرون از که است عضالنی نواحد
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تا  SMUAP 3های سیگنال شود.می نامیده  SMUAPنام به حرکتی واحد یک تحریک از دریافتی پتانسیل. شودمی

شود. هرتز را شامل می 30تا  6میکروولت داشته و پهنای باند  300تا  100ای بین کشد و دامنهثانیه طول میمیلی 15

-جمع آثار فضایی به صورت های حرکتی متعددواحد هایسیگنالشکلی تداخلی از با افزایش شدت نیروی انقباضی، 

 . (12-3)شکل  گرددمی EMGگیری الگوی تداخلی گردد که موجب شکلثبت میزمانی 

 

 EMGو الگوهای تداخلی  SMUهای شکل موج -12-3شکل 

تری نسبت به الگوی که میدان دید وسیع شودهای سطحی ثبت میتوسط الکترود EMGنوع دیگری از 

شود. نامیده می EMG Surface electromyogram (SEMG)نماید. از این رو این نوع از ثبت ایجاد می EMGتداخلی 

در زمان بیماری تغییر  (AP) های عملتغییر پتانسیلشود. صورت غیرتهاجمی محسوب میبه EMGاین روش، اخذ 

 EMGو  APهای گردد. با بررسی الگونیز می EMGکند )میوپاتی و نوروپاتی( که موجب تغییر شکل در شکل موج می

 شود.ای ایجاد شده تشخیص داده میهبیماری

 کند بنابراین غیرایستاست.ی آماری آن با زمان تغییر مییک سیگنال تصادفی است و مشخصه EMGسیگنال 

 2/0-3/0های زمانی های مختلف از نظر فاز و دامنه متقاوتند. جهت ایجاد شرایط ایستایی پنجرهدر حقیقت سیگنال

های توان این گونه از سیگنالگذاری با تقریب خوب میشود. با این پنجرهفرض می بندی شده و ایستاثانیه قطعه

ی مورد بررسی و الکترودهای بکارگرفته شده با توجه به ماهیچه SEMGی بیولویژیکی را گوسی فرض کرد. دامنه

هرتز و برای  500تا  2های اسکلتی پهنای باند ولت تغییر کند. برای ماهیچهمیلی 5یکروولت تا م 50تواند بین می

هرتز مورد نیاز است. با تغییر حالت ماهیچه )میزان انقباض و یا خستگی( مشخصات  1تا  01/0های صاف ماهیچه

ت تحریک الکتریکی خارجی ماهیچه کند. همچنین توجه به این نکته ضروری است که در صورفرکانس تغییر می-زمان

(Electrically stimulated EMG) گردند . در نتیجه با هم فعال های حرکتی با هم تحریک میی واحدچون همه

 خاصیت تصادفی ندارد. EMGشوند پس می
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 (Electrocardiography (ECG))الکتروکاردیوگرام  -9- 2- 3

است. این فعالیت الکتریکی با فعالیت مکانیکی قلب در ثبت فعالیت الکتریکی قلب  (ECG)الکتروکاردیوگرافی 

  اینرو این سیگنال نقش بسزایی در تشخیص و مطالعه عملکرد قلب دارد.از ارتباط مستقیم است.

که خون را به  است از دیدگاه آناتومیکی قلب دارای چهار حفره ) دهلیز و بطن راست و دهلیز و بطن چپ(

گردد منشایی الکتریکی دارد. این فرآیند لکرد مکانیکی قلب که موجب جابجایی خون میرساند. عمها میاندام و شش

ی الکتریکی قلب گردد. دورهای و تکرارشونده است و موجب ارسال جریان الکتریکی در سرتاسر بدن میالکتریکی دوره

 ،قرار گرفته برروی دهلیز راست بیصع هایرشته مجموعه بوده وکه فرمانده بدن  (Sino Atria (SA))از گره سینوسی 

این گره است که قلب را تحریک  کنند.آاستابل عمل می سازنوسانها همانند یک این مجموعه رشته گردد.آغاز می

 60-80) کندتولید می ECGرا در سیگنال  Pگردد و موجب ها میموجب انقباض دهلیز (SA)گره سینوسی  کند.می

بطنی -های هدایت درون دهلیز به گره دهلیزیهای تحریک از طریق فیبرپالس .ولت(لیمی 2/0-3/0ثانیه ومیلی

(Atria-Ventricular (AV)) های انتقالی بین دهلیز و بطن است. یک پالسی کنندهرسد که این گره کنترلمی

های ها را به بخشپالس (Bundle of His and Purkinje)ی هیس و پورکینژه مجموعهی هدایتی ویژه که شامل سامانه

را در موج  QRSشده و کمپلکس ها موجب پمپاژ خون در بدن انقباض بطن نماید.ها منتقل میپایینی و خارجی بطن

ECG ها رپالریزه شده و ثانیه بعد بطنمیلی 150در حدود   .ولت(میلی 1ثانیه در حدود میلی 80) کندتولید می

ها عموا در سیگنال رپالریزه شدن دهلیز .ولت(میلی 2/0-3/0ثانیه و میلی 120-160) گرددمی Tموجب تولید موج 

ECG ندرت بین امواج شود. این سیگنال در برخی موارد و بهدیده نمیP  وQ دهد و موج رخ میTA  شود. نامیده می

دلیل رپالیزه ین است که این موج بهدهد. اعتقاد دانشمندان بر ارخ می Tبعد از موج  Uبعضی اوقات موج دیگری به نام 

های در بررسی ECGی موج سیگنال مجموعه .(13-3)شکل  ها استبطن (Papillary) های پاپیالریشدن ماهیچه

سیگنال  تواند افزایش یابد.هرتز می 500یا  250های تشخیص تا هرتز و در بررسی 05/0-100کلینیکی پهنای باند 

 نشان داده شده است. 14-3های قلب در تولید این سیگنال در شکل و نقش هریک از بخش ECGی نمونه

  

 گره سینوسی به سرتاسر قلبهای انتقال تحریک از مسیر -13-3شکل 
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 های قلب در تولید این سیگنالو نقش هریک از بخش ECGسیگنال  -14-3شکل 

 گردد.محاسبه می R-Rی زمانی ریتم قلبی و یا نرخ ضربان قلب یک فرآیند تصادفی است که معموال به صورت دوره

 یابد.می (Tachycardia)های عاطفی و یا طب افزایش و با ورزش، استرس (Bradycardia)این نرخ با خواب کاهش 

، فیبریالسیون بطنی و (PVC)انقباض پریونتریکوالر  ،(Actopic)هایی همچون آکتوپیک برخی از آریتمیهمچنین 

 دهد.رخ می ECGنیز در شکل موج  دهلیزی

 15-3ها در شکل هایی از این سیگنالرا دچا اعوجاج نماید. نمونه ECGتواند شکل موج هایی نیز میهمچنین آرتیفکت

 نشان داده شده است.

 

 هاو آرتیفکت هابرخی از آریتمی -15-3شکل 

 گیرد:های زیر انجام میعموما در حوزه ECGهای پردازش سیگنال
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  تعیین نرخ ضربان با آشکارسازی موجR های زمانی و محاسبه دورهR-R 

 بندی با های خطی، استخراج ویژگی و طبقهیلسازی، اعمال تبدتشخیص یک قطعه از سیگنال، مدل

 هدف تشخیص بیماری و آریتمی

  جداسازیECG جنین از مادر 

 سازیحذف نویز و فشرده 

 

های ها و دامنهثبت دست آمده از دو سر جفت الکترودهای مختلف به شکل موجهای قلبی در ثبت سیگنال

هر لید حاوی  شود.)لید( نامیده می Leadنقاط مختلف به )طرز نگاه به پتانسیل(  Viewشود؛ این مختلفی منتج می

 ای است که در لیدهای دیگر نیست.اطالعات ویژه

تک قطبی و  (Augmented)اضافی های لیدو  III-II-I (:bipolarهای دوقطبی )ثبت عبارتند از لید استاندارد 6

(nipolarU:) AVR-AVF -AVL  ای لید سینه 6و(Pericordial or chest leads) 1 عبارتند ازV ،2V  6... وV  که به

های قلبی بر مبنای مثلث این چیدمان ثبت سیگنال گردند.ثبت می و نسبت به گره ویلسون صورت تک قطبی

محل گیرد. همچنین الف نشان داده شده است صورت می-16-3همانند آنچه در شکل  (Einthoven)آیندهوفن 

های قلب به ترتیب در گیری هریک و ارتباط هریک از لیدها با بخشها، زاویه قرارگیری بردار اندازهقرارگیری الکترود

 د نشان داده شده است.-16-3ب تا -16-3تصاویر 

در حقیقت  بیان شده است. 17-3ای در شکل های اصلی، اضافی و سینهط ریاضی حاکم بین لیدهمچنین رواب

 آید.دست میلید مورد بررسی به 12نشان داده شده است  16-3الکترود که در سمت چپ شکل  10با اتصال 

 

      

    

و )د(  ، )ج( زوایای قرارگیری بردارهاECGلید  12های ، )ب( محل قرارگیری الکترود(Einthoven))الف( مثلث آیندهوفن   -16-3شکل 

 های قلبارتباط لیدها و بخش

 )الف(
(ب)  

(ج)  

(د)  
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 (http://www.medteq.info/med/ECGLeadsها )روابط ریاضی حاکم بر لید -17-3شکل 

 (Electrogastrogram (EGG))لکتروگاستروگرام ا -10- 2- 3

های پتانسیل کند.های الکتریکی را تولید میای از پتانسیلساز زنجیرهمعده همانند قلب در قالب یک ضربان

گردد )در حدود یابد موجب یک حرکت مکانیکی آرام و ریتمیکی میای صاف انتقال میمتناوب درون فیبرهای ماهیچه

های مخلوط کردن، خرد کردن و حرکت به جلوی غذای هضم شده است. پتانسیلهرتز(. این حرکات مسئول  05/0

سیگنال بافرکانس فعالیت این  حاکم بر گردد. فرکانسی االکترودهای سطحی ثبت میوسیلهتولید شده توسط معده به

 است. 05/0برابر بوده و در انسان در حدود  (Gastric electrical control activity (ECA))ای کنترل الکتریکی معده

تحقیقات فراوانی در زمینه محل قرارگیری الکترودها صورت گرفته  هرتز است. 5/0تا  01/0پهنای باند این سیگنال 

های مربوط به حرکت و تنفس پردازش و بهبود سیگنال ها، آرتیفکتها تداخالت مربوط به الکتروداست. در این سیگنال

ها جهت تشخیص فرکانس و جهت بررسی انقباضات معده و همچنین تشخیص از این سیگنال ری می نماید.را ضرو

 ها کاربرد دارد.ها و اریتمیبیماری

 (EDR)، پاسخ الکترودرمال (Galvanic Skin Refex (GSR))پاسخ گالوانیک پوست  -11- 2- 3

ی فعالیت غدد عرقی را تغییر های احساساتدر پاسخ به محرک اعصاب خودکارسیستم های سمپاتی شاخه

گیری تغییرات مقاومت )امپدانس( پوست تغییرات احساسی فرد مورد بررسی و های مرسوم با اندازهدر روش دهد.می

ی یک جفت الکترود یکی روی کف دست )محل تمرکز غدد( و دیگری برروی وسیلهاین پتانسیل به گیرد.پایش قرار می

 GSRسیگنال  شود.ندارد( و یا دو عدد الکترود بر روی دو انگشت دست ثبت می پشت دست )که غدد عرقی وجود

  شود.های بیوفیدبک استفاده میبرای پایش حاالت احساسی )مانند تشخیص دروغ( و برای کاربرد

توان پتانسیل بین دو الکترود نصب شده را که براساس تغییرات احساسی بر اینکه میعالوه GSRدر تجهیزات 

ولت بوده و دارای میلی 1ثبت کرد. این سیگنال کمتر از  Galvanic Skin Potential (GSP)کند را با عنوان ییر میتغ

  هرتز است.  5و  DCمحتوای فرکانسی بین 
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 GSR-18-3شکل 

 امپدانس - 3- 3

 بیوامپدانس -1- 3- 3

نماید. امپدانس مترمربع از قانون اهم تبعیت میآمپر بر سانتیمیلی 1های زیر های بیولوژیکی در چگالیبافت

های گوناگونی همچون تغییر حجم خون، غییر توزیع خون، تغییر امپدانس خون با تغییر بافت با زمان و به دلیل پدیده

  کند.فعالیت سیستم اعصاب مرکزی تغییر می کند. همچنین امپدانس بافت باتغییر میفشار سرعت، 

 (Impedance Plethysmography)تیسموگرافی امپدانس پله -2- 3- 3

این  شود.تیسموگرافی امپدانس شناخته میهای حجم محیطی با عنوان پلهبکارگیری امپدانس برای ثبت پالس

 .شودیماستفاده ی سینه و ... روش در بررسی تغییرات حجم در اندام مختلف چون انگشت، دست، پا، سر، قفسه

3 -3 -3- Rheoencephalography 

شود. می نامیده Rheoencephalographyهای قرارگرفته بر روی جمجمه گیری امپدانس بین الکتروداندازه

کند. تغییر پالسی اهم ایجاد می 100و امپدانسی در حدود  کیلوهرتز است 500تا  1ت فرکانس بکاررفته برای این ثب

 اهم است. 1/0ی این مقاومت در مرتبه

 (Impedance Pneumography)نوموژرافی امپدانس  -4- 3- 3

کیلوهرتز  600تا  50ی فرکانسی برای پایش تنفس در محدودهی سینه قفسه سطح الکترودهایی که بر روی

ها موجب تغییر این اهم دارد.  تغییر حجم هوای درون شش 20مقاومت بین دو الکترود مقداری در حدود  رود.بکارمی

 گیرد.گردد. این روش برای پایش تنفس، و تشخیص توقف تنفس مورد استفاده قرار میامپدانس می

  (Impedance Oculography)اوکولوگرافی امپدانس  -5- 3- 3

 گردد.ها امکان پذیر میمتری و با قراردادن الکترودهایی در اطراف چشمپدانسها توسط امموقعیت چشم

  (Electroglottography)الکتروگلوتوگرافی  -6- 3- 3

شود. در این روش تغییرات ابعاد حنجره و گیری امپدانس در عرض گردن الکتروگلوتوگرافی نامیده میاندازه

 د.شونوسانات تارهای صوتی موجب تغییرات امپدانس می
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 های آکوستیکسیگال - 4- 3

  (Phonocardiography (PCG))فونوکاردیوگرافی  -1- 4- 3

وسیله توان بهرا می PCG سیگنال های اصلی قلب است.فونوکاردیوگرافی ثبت صداهای تولید شده توسط قلب و دریچه

غیرتهاجمی  صورتشود به صورت تهاجمی و همچنین بهها وارد میهای داخلی که به درون قبل و دریچهمیکروفون

های در شکل های آکوستیکی و صداای از این سیگنالنمونه بر روی سطح بدن ثبت کرد. ی قراردادن میکروفونوسیلهبه

 نشان داده شد است.

 

 فونوکاردیوگرام متناظرها و نمودار الکتروکاردیوگرام و نمودارهای فشار تغییرات دریچه -19-3شکل 
)/http://www.everipedia.com/Phonocardiogram( 

 (Auscultation)های گوشی سیگنال -2- 4- 3

 نامند.می Auscultationپایش صداهای قلبی از روی ریواره قلبی را 

 (Voice or Speech)صداهای گفتاری  -3- 4- 3

 گردد.یی که از با عبور هوا از تارهای صوتی تولید ایجاد میصداها

 (Korotkoff Sounds)صداهای کوروتکوف  -4- 4- 3

شود. در این کمک ابزار اسفیگومانومتر و گوشی پزشکی انجام میگیری غیرمستقیم بههای اندازهیکی از روش

 گردد.خون استفاده میروش از بررسی صداهای کوروتکوف برای تشخیص باز و بسته بودن مسیر عبور 

http://www.everipedia.com/Phonocardiogram/
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 گیری فشارصداهای کوروتکوف و اندازه -20-3شکل 

 های مکانیکی سیگنال - 5- 3

 های مکانیکی موجود در حوزه پزشکی عبارتند از:عمده سیگنال

 های فشارسیگنال 

 کاردیوگرافیاپکس 

 پنوموتاکومتری 

 گرماییسازی رنگی و رقیق 

 های جنینیحرکت 

 های بیومغناطیسیسیگنال - 6- 3

 های بیومغناطیسی موجود عبارتند از:عمده سیگنال

  مگنتوانسفالوگرافی(Magnetoencephalography (MEG)) 

 MEGهای ثبت تغییرات میدان مغناطیسی تولید شده توسط مغز مگنتوانسفالوگرافی است. سیگنال

 هستند. EEGبا دارای اطالعات بیشتری در مقایسه 

  مگنتوکاردیوگرافی(Magnetocardiography (MCG)) 

 ثبت تغییرات میدان مغناطیسی تولید شده توسط قلب مگنتوکاردیوگرافی است.

  مگنتوپنوموگرافی(Magnetopneumography (MPG)) 

 ها مگنتوپنوموگرافی است.های مغناطیسی موجود در اطراف ششپایش میدان

 مغناطیسیهای تشدید روش 

و همچنین ها آشکارسازویژگی روش های بیومغناطیس عدم محدودیت در قراردادن تعداد باالیی از 

 های مغناطیسی مورد نظر است.عدم نیاز به تماس با پوست و بدن برای ثبت سیگنال
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 هاش بیوشیمیاییسیگنال - 7- 3

ای از این این گونه گیرد. نمونهمی های تشخیص طبی انجامهای بیوشیمیایی عموما در آزمایشگاهگیریاندازه

گیری فشار جزیی اکسیژن های مبتنی بر اسید است که برای اندازهگیریگیری گازهای خونی و اندازهها، اندازهسیگنال

)2pO( 2، فشار جزییCO ،)2pCO( های هیدروژن یا همان و غلظت یونpH ها عموما به کمک گیریاست. این اندازه

و نورسنجی شعله  (Photometry)هایی همچون کروماتوگرافی، الکتروفورز، نورسنجی گیرد. روشانجام میهایی الکترود

(Flame-photometry)  گسیل اتمی(Atomic emission) ها و ابزاری های موجود از این دسته آزمونو دیگر روش

 گیرند.می مورد استفاده قرار و برای بررسی مواد شیمیایی هستند که در حوزه پزشکی

 های بیواپتیکسیگنال - 8- 3

گیری های اپتیکی بافت و یا مواد ها و اندازههایی مبتنی بر ویژگیگیریاندازههای بیواپتیکی حاصل از سیگنال

 اشاره کرد. سنجیفوتومتری و طیف ،تریاکسیهایی همچون پالستوان به روشدر این میان می .استبیولوژیکی 

 


