


انواع سیگنال

سیگنال های بیوالکتریک

سیگنال های آکوستیکی

سیگنال های بیواپتیک

سیگنال های بیوشیمیایی

بیوامپدانس

سیگنال های بیومکانیکی

سیگنال های بیومغناطیسی

ECG

EEG

EMG

EOG

ENG

ERG

EGG

EDR



ECGابزارثبت

Sit Dolor Amet



 (sinoatrial node/ SA node)دهلیزی_سینوسییگره -1

internodalبین گره ای مسیرهای -2 pathways) (

 (atrioventricular node/ AV node )بطنی-دهلیزیگره -3

) (bundle of Hisبه نام شاخه هیس شاه راهی -4

) (right and left bundle branchesدسته ای راست و چپ شاخه های -5

Purkinje)پورکینژ الیاف -6 fibers) 

یالکتروکاردیوگرام و مسیرهدایتی جریان الکتریک



دپوالریزاسیون و 
رپوالریزاسیون



.
.کال به دست می آیدپتانسیل الکتریکی بین نقاط مختلف بدن با استفاده از یک تقویت کننده ی بیو مدینمودار الکتروکادیوگرام با اندازه گیری

:ی کندثبت ماست، نقاط مختلف بدن بیمار در خاص قرار گیری الکترود های ثبت کننده ترکیب از حاصل کهالکتریکی قلب را سیگنال ,  Leadهر 

وECGشکل موج
سیستم اشتقاق استاندارد



نحوه ی تشکیل سیگنال های 
مثبت،منفی در لید



تک لید : وجود داردleadاز نظر پالریته دو نوع 
.لید دوقطبیو قطبی 

ECGفلوچارت لیدهای 



لید تک قطبی



لید دوقطبی

(I ,II,III) لید دو قطبی



Einthoven*مثلث

.  است I + III = IIاینتهوون مثلث در 

اعضاء می نامند این لید ها اساس مثلث های Leadرا I,II,IIIلیدهای 
Einthovenرا تشکیل می دهند.



WCT))*شبکه ویلسون

اشتقاق های تک قطبیrefrenceبه عنوان -1

جهت حذف مد مشترک-2

انگینمیمثلثوستارهاتصاالتطبق،یکسانهایمقامتاینمرکز
.میدهدنشانراولتاژسه
.استصفرولتاژهامیانگینباشدنداشتهمشترکمداگر
مشترکمدولتاژمیانگینویلسونمرکزیترمینالصورتاینغیردر
.گرفتخواهدراقسمت3

:کاربرد



هانحوه قرارگیری الکترود

•Lead I

•Lead II 

•Lead III 

( augmented Vector Right)لید •
(augmented Vector Left)لید •
(augmented Vector Foot)لید •



V1 : استرنومفضای بین دنده ای در طرف راست چهارمین

V2 : استرنومفضای بین دنده ای در کنار چپ در چهارمین

V3: بینV2 , V4

V4 : پنجمین فضای بین دنده ای روی خط میانی ترقوه ای چپ در(MCL(Mid Clavicular Line

V5 : در پنجمین فضای بین دنده ای روی خط زیر بغلی قدامی چپ(AAL(Anterior Axillary Line

V6 : پنجمین فضای بین دنده ای طرف چپ در خط میانی زیر بغل(MAL(Mid Axillary Line

V7 : فضای بین دنده ای طرف چپ در خط خلفی زیر بغل پنجمین(PAL(posterior Axillary’s line

V8 : فضای بین دنده ای طرف چپ در خط خلفی ترقوه پنجمینposterior scapular Line))

V9 : فضای بین دنده ای لبه سمت چپ ستون فقرات پنجمین(Left Border of the spine)

.نیز می باشند V4Rو V3Rلیدهای دیگر مثل V2وV1عالوه بر لیدهای جلو قلبی 

.گذاشته می شود V3در سمت راست قفسه سینه و محل مشابه الکترود مثبت V3Rلید 

.شودگذاشته می V4مثبت در سمت راست قفسه سینه و محل مشابه الکترود V4Rلید 



میTموجوQRSوکمپلکسPامواجشاملنرمالECGیک
وجودنیزUموجبهموسومدیگریموجهاECGازبعضیدر.باشد
یپایهولتاژ.می شودمشاهدههاسیگنال%75-50درکهدارد،

.می شودشناختهتوانهمخطنامباالکتروکاردیوگرام
اندازهبعدیسیگنالازPموجوسیگنالدریکTموجبینخطاین

.می شودگیری

و بازه زمانیECGانواع 

ازسیگنالباندپهنایو50mv_0یبازهدرECGسیگنالیدامنهیمحدوده
.کندمیتغییر120Hzحدودتا0فرکانس



Pموج 

(a) ،حرکت سیگنال از گره ی سینوسی(b ) شدن پخش
و  AVبه سمت گره یحرکت ( c)سیگنال روی دهلیز ها، 

(d) سیگنال در متمرکز شدنAV

 Pموج . را ایجاد می کندECGموج اولین دهلیزهاعبور جریان الکتریکی از 

ون در حالت طبیعی گرد، صاف و قرینه بوده و نشان دهنده ی دپوالریزاسی
.دهلیزهاست



PRبازه

PRو تشکیل بازه ی Avتمرکز سیگنال در گره ی 

QRS.کمپلکسشروعتاPموجابتدایاز

ازدپوالریزاسیونموجرنبرایشدهسپریزماندهنده ینشانفاصلهاین
السایمپوقفه یعلتبهفاصلهاینعمده یقسمت.استبطن هابهدهلیزها

.می گیردشکلAVگره یدر



(a)تشکیل کمپلکسQRS  وb,c) ) تشکیل بخشQ
(d)  تشکیل قسمتR وc) ) بخش تشکیلS

موجراPازبعدمثبتموجاولین.داردنامQموج،Pازبعدمنفیموجاولین
R،ازبعدمنفیموجاولینوRراSاستممکنموجسههرچون.می نامند

QRSکمپلکسیکهمباراموجسهاینمجموعنشوند،دیدههمبا

.استبطن هادپالریزاسیوندهنده ینشانمجموعاًمی نامند

QRSکمپلکس 



STبخش 

STتشکیل بخش 

.  نام گذاری کرده اندSTرا قطعه ی  Tتا ابتدای موج QRSاز انتهای کمپلکس 
.این قطعه نشان دهنده ی مراحل ابتدایی رپوالریزاسیون بطن ها است



Tموج 

Tتشکیل موج 

نشانموجاین.می شودظاهرQRSازبعدکهمی باشدمثبتوگردموجی
.استبطن هارپوالریزاسیونانتهاییمراحلدهنده ی



QTبازه 

تشکیل بخش انتهائی سیگنال

می باشد و نشان دهنده ی زمان Tتا انتهای موج QRSاز ابتدای کمپلکس 
.الزم برای مجموع فعالیت بطن ها در طی یک چرخه ی قلبی است



.استولتاژدامنهدهنده ینشانعرضیمحوروزماندهنده ینشانافقیمحورالکتروکاردیوگرام،کاغذرویبر

کاغذ الکتروکاردیوگرام



:شایعروش4
ثانیه ای6روش:اولروش
بزرگمربع هایروش:دومروش
کوچکمربع هایروش:سومروش
ترتیبیروش:چهارمروش

:نحوه محاسبه ی سرعت ضربان قلب

:ثانیه ای6روش 

ریتم هایبه یمحاسبرایکهمی باشد؛الکتروکاردیوگرامرویازقلبضربانسرعتاندازه گیریروشفراوان ترینوسریع ترینساده ترین،روشاین
دارداولویتدیگرروشسهبهنسبتبرادیکارد،ونامنظم



:کوچکروش مربع های :روش مربع های بزرگ



:ترتیبیروش 



الکترودهای 
صفحه فلزی

الکترود های 
مکشی

الکترودهای 
شناور

الکترودهای قابل 
انعطاف

الکترودهای 
داخلی

ECGانواع الکترود ثبت 



.داردباالییمصرفکهاستالکترودهاییاز
.می باشدپوستباتماسدرفلزیهادییکوفلزیصفحه ایدارایوشدهساختهنیکل-نقرهآلیاژنوعیازالکتروداین

.می شوداستفادهتماسحفظوایجادعنوانبهژلیکازهمچنین

:استداده شدهنشانالکترودهااینمختلفانواعزیردر

الکترودهای های فلزی



.نداردخودسرجایآننگه داشتنبرایچسبناگمادههیچگونهبهنیازیکهاستتوخالیاستوانه ایالکترودیکشامل
.سینه ایلیدهایعنوانبهاستفاده

:شده استدادهنشانمکشیالکترودزیرشکلدر

الکترودهای های مکشی



.می شودنامیدهنیزکالهدارالکترودالکترود،این
ژلتوسطعوضدر.نیستپوستبامستقیمتماسدرومی شودگذاشتهحفره ایداخلواقعیالکترودعنصرکههستندگونه ایبهالکترودهااین

هستنداستفادهقابلمواردبسیاریدرودارندمناسبیپایداریالکترودهااین.می شوداحاطه

الکترودهای های شناور



.حرکتی استاغتشاش بدن، سبب قابلیت تطبیق الکترودهای جامد با شکل عدم 
.استآغشتهنقرهذراتبهوبودهکششقابلنایلونیترکیبدارایکهشدندمعرفیانعطاف پذیرالکترودهایمشکالتاینازجلوگیریمنظوربهبنابراین

الکترودهای های قابل انعطاف



.می شوندهاستفادبدنداخلدربیوپتانسل هاثبتمنظوربهالکترودهااین
وترودالکآن هادرکهباشندپوستیزیرالکترودهایصورتبهمی توانند

رادیوکیوسیلهبهآنارتباطو.دارندراپوستزیرازعبورقابلیتسیم
.می باشدتله متری

الکترودهای های داخلی



ECGبلوک دیاگرام ثبت کننده 

تقویت کننده

پیش تقویت کننده

مدار ایزوالسیون

تشخیص دهنده 
اتصال الکترود

مدار درایو پای راست

DCحذف سیگنال 

فیلترها

ایجاد اشتقاق های 
مختلف

مدار حفاظت

تقویت کننده راه انداز

مبدل

میکروکامپیوتر

چاپگر-ثبت کننده



(opamp)امپ آپ 

:مشخصات یک آپ امپ ایده آل
−Vی وجه تفاضلی بی نهایتبهره 1. = 𝑉+

بهره ی وجه مشترک2.

+Iمقاومت ورودی بی نهایت 3. = I− = 0

مقاومت خروجی صفر4.

((DC)شامل تقویت در فرکانس صفر)پهنای باند بی نهایت 5.

دماییبه تغییرات پایداری نسبت 6.

:واقعیمشخصات یک آپ امپ 
پهنای باند محدود1.
(Slew Rate)سرعت تغییرات سطح ولتاژ خروجی محدود 2.
بهره ی وجه تفاضلی محدود3.
وجه مشترک مخالف صفربهره ی 4.
جریان ورودی غیر صفر5.
مقاومت ورودی محدود و مقاومت خروجی غیر صفر6.
Offsetدارای ولتاژ 7.



(opamp)امپ آپ 

:opampبرای استفاده از فیدبکلزوم 
opampها به تنهایی، ناپایدار و دارای پهنای باند کم هستند.

.بهره زیادی دارد، ولی خروجی آن به ولتاژهای تغذیه اش محدود می شود، در این صورت به اشباع میرودopampدر محدودی خطی، 
دوده ی لذا با استفاده از فیددبک، مدی تدوان محد. بسیار کوچک است و تنها قادر به تقویت ولتاژهای کم می باشدopampهمچنین محدودی خطی 

.یابدبهره کاهش می برد، اگرچه تقویت را باال 



(:common colector)بافر

(:common colector)ویژگی های بافر

تقویت جریان1.
تطبیق امپدانس و جلوگیری از اثر بارگذاری2.
بهره ی صفر3.
مقاومت ورودی بسیار بزرگ4.
مقاوت خروجی بسیار کوچک5.
ایزوله کردن طبقات متوالی از یکدیگر6.
سنسورهامحدود کردن جریان و کاهش خطاهای خودگرمایی در 7.



(ذرفیلتر پایین گ)انتگرال گیرمدار

:(Integrator)گیر انتگرالمدار 

𝑉𝑜𝑢𝑡=
−1

𝑅𝐶

0

𝑡
𝑉𝑖𝑛 𝑡 𝑑𝑡

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84


(باال گذرفیلتر )مشتق گیر مدار 

:(Differentiator)مشتق گیرمدار 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −𝑅𝐶
𝑑

𝑑𝑡
(𝑉𝑖𝑛(𝑡))



هتقویت کننده معکوس کنند

:(Inverting Amplifier)کنندهتقویت کننده معکوس 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
−𝑅𝐹
𝑅𝑖𝑛

𝑉𝑖𝑛



تقویت کننده غیرمعکوس کننده

Non_Inverting)غیرمعکوس کنندهتقویت کننده  Amplifier):

𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑖𝑛

= 1 +
𝑅2
𝑅1



تقویت کننده تفاضلی

Differentional)تقویت کننده تفاضلی Amplifier):

𝑉𝑜𝑢𝑡=
−𝑅2

𝑅1
(𝑉1 − 𝑉2)

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
−𝑅2
𝑅1

𝑉1 + (1 +
𝑅2
𝑅1
)(

𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

)𝑉2



:تقویت کننده ی ابزار دقیق

:ویژگی های تقویت کننده ی ابزار دقیق

بزرگبسیارورودیامپدانس1.

.2CMRRباهایسیگنالتقویتبرایمناسبگزینه:بزرگبسیارSNRکوچک

نویزیهایمحیطدرپائینسطحهایسیگنالتقویتقابلیت3.

هابهرهازوسیعیمحدودهدرسازگارباندپهنای4.

بزرگتر،بهرهساده،تفاضلییکنندهتقویتبامقایسهدر5.
.داردبزرگتریورودیمقاومتوپایدارتر

نهایت،بیCMRRبهدستیابیجهتهامقاومتسازییکسانمنظوربه
مانند:شوندمیساختهیکپارچههایIcصورتبهدقیقابزاریکنندهتقویت

AD623

Preamplifier



:تقویت کننده ی ابزار دقیق

If 𝑅4 = 𝑅2 𝑉𝑜𝑢𝑡 = [
𝑅2
𝑅3

1 + 2
𝑅5
𝑅𝐺

](𝑉𝐴2 − 𝑉𝐴1)

𝑅1 = 𝑅3 and 𝑅5 = 𝑅6

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
−𝑅2

𝑅3
𝑉1 + (1 +

𝑅4

𝑅3
)(

𝑅4

𝑅4+𝑅3
)(𝑉2)

𝑉1

𝑉2

Preamplifier



:تقویت کننده ی ابزار دقیق
Preamplifier



:تقویت کننده ی ابزار دقیق
Preamplifier



ربرای تقویت بیشتDCحذف سیگنال 
Baseline

restoration



(:noise)نویز

:نویز

.را شامل می شودیک سیگنال تصادفی با دامنه کم که معموال درصد کمی از دامنه سیگنال اصلی 

:های حذف نویزروش 

زمین کردن مناسب خطوط سیگنال1.
شیلد کردن کابل ها2.
...(وNotchفیلتر پائین گذر ، ) استفاده از فیلترها مانند 3.
کاهش امپدانس الکترودها با استفاده از ژل های الکترولیتی 4.

.حذف می شودNotchاست که با یک فیلتر 𝟓𝟎𝑯𝒛ترین نویز، نویز شایع 



فیلتر

را یک موج ECGدارد و در مورد حد پائین فرکانس، چنانچهقرار 100𝐻𝑧قسمت اعظم انرژی سیگنال الکتروکاردیوگرام در محدوده فرکانسی زیر 
ی موجود فوریه کمترین مولفه فرکانسنظریه ی ضربان در  دقیقه در نظر بگیریم، آنگاه طبق 30پریودیک با کمترین تعداد ضربان های ممکن، مثال 

.داردری ادامه به دلیل غیر پریویک بودن و وجود تغییرات نامنظم در ریتم قلبی تا فرکانس های بسیار پایین تخواهد بود،اما 0.05𝐻𝑧در آن، همان 

دربه طور تخمینی پهنای باند الکتروکاردیوگرافی  0.05 − 100𝐻𝑧نظر گرفته می شود.

:فیلترهای مورد نیاز
0.05𝐻𝑧:فیلتر باال گذر1.
100𝐻𝑧:فیلتر پائین گذر2.
50𝐻𝑧:فیلتر میان نگذر3.



فیلتر

:(Low-pass filter)فیلتر پایین گذر
.های پائین را عبور داده و فرکانس های باال را حذف می کندفرکانس
:(High-pass filter)گذرباالفیلتر 

.را حذف می کندپائین را عبور داده و فرکانس های باال فرکانس های 
:(Band-pass filter)گذرمیان فیلتر 

.در داخل یک نوار باند مشخص را عبور می دهد و فرکانس های باالتر و پائین تر را حذف می کندفرکانس های 
:(Band-stopNotch or filter)گذرمیان نفیلتر 

.عبور می دهدفرکانس های باالتر و پائین تر را حذف می کند و فرکانس های در داخل یک نوار باند مشخص را 
:(All-pass filter)گذرتمام فیلتر 

.تمام فرکانس ها را عبور میدهد، کاربرد این فیلتر در تصحیح فاز سیگنال ورودی است



فیلتر



فیلتر

:موارد قابل توجه به هنگام طراحی فیلتر

.1CMRR باال که سبب حذف سیگنال مشترک نویز(F=50𝐻𝑧)می شود ،.

جلوگیری از اثر بارگذاری امپدانس الکترودها بر سیگنال دریافتی2.

ایجاد بهره ی باال و در صورت امکان، متغییر برای دامنه ولتاژهای متفاوت موجود3.

ECGپهنای باند مناسب برای عبور سیگنال 4.

ایزوالسیون5.



اغتشاشات ناشی از جراحی الکتریکی



انواع زمین کردن

ستگاه و ارت زمین کردن بدنه برای تجهیز، سیگنال گراند برای سیگنال های دارای ولتاژ بسیار پایین در یک د
.کردن برای یک سیستم قدرت می باشد



مدارتشخیص دهنده اتصال 
الکترود

.در صورت قطع شدن یکی از لیدها به کابر اخطار میدهد

Lead-Fail

detect



Low pass

Filter

150 Hz

.شده و پس از تقویت در خروجی نمایش داده میشودECG Ampلید دست راست و چپ از طریق یک فیلتر پایین گذر وارد 
150 Hz فرکانس سیگنالECGاست.

50KHz

Current

Source

.داشته باشدECGقرارداده شده تا کمترین تداخل را با فرکانس های 50KHzمنبع جریان با فرکانس 
.این منبع به دو سر مقاومت وصل است

.یاد میشوداگریکی از لیدها قطع شوند جریان صفر و ولتاژ ز.منظور از مقاومت،مقاومتی ست که الکترودها هنگام اتصال به پوست دارند

50KHz

Band-pass

Filter

.سبب عبور سیگنال منبع میشود50KHzقرار گرفتن یک فیلتر میان گذر 

Threshold

Detector

آستانه قطع بوده و اگر زیر حد آستانه باشد لید وصل و باالتر از حد. این مقایسه گر با یک ولتاژ سطح آستانه ولتاژ را مقایسه میکند
.شروع به آالرم دادن میکند



مدار ایجاد اشتقاق

ایجاد اشتقاق های مختلف از روی چهار الکترود ثبت 

(:1𝑚𝑣)سیگنال کالیبراسیون

قابلیت،پزشکیسیستمهرخصوصیاتاز
اربرک،طرحایندرکهاستآندقیقکالیبراسیون

.کندرهکالیبراسیستمکامپیوترتوسطمیتواند

Lead

selector



مدار انتخاب لید

استاندارداشتقاق12ازیکهرانتخابمنطوربهمداراین
وJFET)آنالوگکلیدهایبوسیلهافزارسختتوسطقلبی

MOSFET)باشدمیریزپردازندهطرفازکنترلقابل.
نآرویفقطبعدیهایعملیاتاشتقاقهرانتخابصورتدر

.میشودانجاماشتقاق

Lead

selector



مدار درایو پای راست

C

.نداست، فراهم می کدر پتانسیل زمین این مدار یک نقطه مرجع را بر بیمار، که در حالت عادی 

بدون درایو پای راست
𝑉𝐶𝑀 𝑅𝑅𝐿 𝑖𝑑= ×

با وجود درایو پای راست
𝑖𝑑 × 𝑅𝑅𝐿

1 +
2𝑅𝑓
𝑅𝑎

بهره تقویت کننده
2𝑅𝑓

𝑅𝑎
= 50تا 30

کوچکینویزهرمیشودباعثشودزیادترمجازحدازبهرهاگر
Op_ampشودناپایدارمداروبردهااشباعبه.

.استشدهاستفادهCسازجبرانخازنازپایداریحفظبرای

Driven

Right leg

circuit



مدار درایو پای راست

مدار درایو معکوس
مدار درایو پای راست یا

تقویت کننده حداقل

:وظیفه مدار

ایجاد زمین مجازی-1
حذف نویز-2

مکان بهره در این مرحله کم است زیا اگر نویزها در این مرحله تقویت شوند براحتی ا
.نداردفیلتر کردنشان وجود 

Driven

Right leg

circuit



مدار ایزوالسیون

.داردزیادیاهمیتایزوالسیونپزشکیابزارهایوبیمارمستقیمارتباطدلیلبه

:ایزوالسیوننقش
.میکندتضمینرادستگاهوبیمارایمنیکهدستگاهسمتدوبینبزرگولتاژاختالفتحمل-
.میشودبیماربامختلفهایدستگاهارتباطقطعوزمینهایحلقهشکستنباعث-

:حلراه
هاباتریباتغذیه

:مشکل
تحویلیتواندرمحدودیت-
کردنشارژمشکل-

:ایزوالسیونانواع

ایزولهکنندهتقویت-
القاییایزوالسیون-
نوریایزوالسیون-
خازنیایزوالسیون-

Isolation

circuit



مدار حفاظت

،الکتروکاردیوگرافورودیاطرافدراستممکنکهباالییهایجریانوولتاژهامقابلدر
.کندمیمحافظتشوند،ایجادخاصشرایطتحت

یمارببهثبتابزارهایکهحالیدرجراحیهایعملهنگامپزشکاستممکنمثالعنوانبه
.شودالکتروکاتریادیفیبریالتورازاستفادهبهمجبوراستمتصل

میکندواردبیماربدنبهرا5𝑚𝑠تا20بازهدرراkvچنددیفیبریالتور
.میکندواردبیماربدنبهمگاهرتزپندتاکیلوچندصدفرکانسیبازهدرراkvچندالکتروکاتر

یانجروولتاژمحافظثبتهایسیستمبایدپس
واردحدازبیشجریانوولتاژتاباشدداشته

نشوددستگاه



:محافظ های جریان

مقاومت سری
(JFET)دیود های محدودکننده جریان

:محافظت ورودی



:محافظ های ولتاژ

(قدیمی ترین روش)نئون های المپ 
Varistor یاVDR

دیود زنر
دیود معمولی



.میدهدقرارتاثیرتحتنیزرا،خروجیمحافظهایالماندیدنآسیب-1
صورتبهبایدوندارندراابتداییمحافظتقابلیتدیگروشدهزیادزمانمروربهنئونهایالمپآتشولتاژ:مثال)

.شودتعویضسالیانه

.داردوجودورودیدومحافظالمانآسیباحتمالها،الکتروداتصالصورتدرباشدنویزکموثابتخروجیاگر-2

وداردوجودورودییکمحافظالمانآسیباحتمالباشد(پایینیاباالفقط)طرفهیکومغشوشخروجیاگر-3
نیستتفاضلیدیگرکنندهتقویت

محدودیت های مدار محافظ



(داریور)راه اندازتقویت کننده ی 

بهباشد،ac-coupeldبایدآنورودی.نمایدمیتقویتشود،ثبتثبات،رویبرمناسبطوربهسیگنالکهسطحیتاراECGبلوک،مداراین
قسمت،اینتوسطکههنگامی،dcهایولتاژاین.نشونددیدهآنورودیدرکنندهتقویتپیشتوسطشدهتقویتآفستولتاژهایکهطوری
مشخصاتتاددهمیانجامراالکتروکاردیوگرافگذرمیانکردنفیلترهمچنین،قسمتاینشوند،آناشباعسبباستممکنشوند،میتقویت

استفادهچارتغذکابرسیگنالتعیینبرایکهداردصفرآفستکنترلیکاغلبقسمتاینهمچنین.بدهدراشددادهشرحقبالکهفرکانسی
.کندمیتنظیمراخروجیسیگنالdcسطحکنترل،این.شودمی

Driver

amplifier



ADC

.(می باشد A to Dیا ADC،A/Dشده ی آن کوتاه )مبدل آنالوگ به دیجیتال 

دیجیتال.کندمیتبدیلدیجیتالیعددیکبهراورودیآنالوگ(جریانیا)ولتاژ
مدومکملیادودوییسیتممانندمختلفیکدهایرویهازتواندمیخروجی
کنداستفادهباینری

ADC



:حافظهسیگنال 

.نندکمیچاپکاغذیچارتیکرویبرراآنهاوکنندمیذخیرهحافظهدرراهاالکتروکاردیوگراممدرن،هایالکتروکاردیوگرافازبسیاری
.شوندمیذخیرهحافظهدرلیدهراز10Sهاینمونهسپسوشودمیرقمی(ADC)دیجیتالبهآنالوگمبدلیکتوسطسیگنالابتدا

.کندمیکنترلراذخیرهفعالیتاینمیکروکامپیوتر،شودمیذخیرهنیزشوندمیواردکلیدصفحهطریقازکهبیماراطالعات



:میکروکامپیوتر

خاصبرنامهکیفراخواندنباراعملکردازحالتچندتواندمیاپراتور.کندمیکنترلراالکتروکاردیوگرافکلیعملکردمیکروکامپیوتر،
.نمایدانتخاب

لیدششازهمزمانایثانیه10قطعهسهانتخاببارااستانداردلیدی12الکتروکاردیوگرامتابخواهدکامپیوترازتواندمیاومثال،برای
.آیدمیافقیصفحه

تعیینرالبقضربانآهنگتادهدانجامراالکتروکاردیوگرامازمقدماتیتحلیلیکتواندمیهادستگاهبرخیدرمیکروکامپیوترهمچنین
ترکیباتاینبینزمانیفواصلوکندمحاسبهراالکتروکاردیوگراممختلفترکیباتمحورهایدهد،تشخیصراآریتمیانواعازبرخیکند،

.نمایدقراربرارتباطمیکروکامپیوترباتاسازدمیقادررااپراتورالفبایی،کوچکنمایشگریکوکلیدصفحهیک.نمایدتعیینرا

Microcomputer



:چاپگر_ثبت کننده

.نمایدمیفراهمراشدهثبتECGسیگنالازرویتیقابلنسخهبلوک،این
ایجنتواپراتورتوسطشدهواردبالینیاطالعاتبیمار،مشخصاتهمچنین

نوعهایثباتچهاگر.نمایدمیچاپراالکتروکاردیوگراماتوماتیکتحلیل
وگرافالکتروکاردیکردند،میکارگذشتهدرعملبرایآنالوگ،اسیلوگراف

کهکنندمیاستفادهالکترواستاتیکیادماییثبتهایتکنیکازمدرنهای
میمنتقلچاپهرزیرکهاستکاغذمتحرک،قسمتتنهاهاروشایندر

درتوانمیرارقمسیهایالکتروکاردیوگراگ،(vermorien,1988)شود
.کردذخیرهنواریاهاییفالپماننددائمیحافظه

Recorder

Printer


