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  چکیده 
اطالعات و ارتباطات براي  فناوريبا استفاده از دور راه پزشکی از و  جوامع است یکی از بزرگترین مشکالت افرادهاي قلبی امروزه بیماري
براي کنترل یک بیماري قلبی نرخ . تواند مؤثر باشدها می نوع بیمارياین ر زمینه تشخـیص، درمان و پیشـگیري صحیح د تبادل اطالعات

اي در تعیین این  نقش عمده QRSکمپلکس . ضربان قلب یکی از مهمترین اطالعاتی است که پزشک معالج نیازمند دانستن آن است
یافتن ویژگی با شمارش تعداد دفعات عبور از  ECGدر سیگنال  QRSزي کمپلکس یک تکنیک جدید در آشکارسا .پارامتر حیاتی دارد

بر  .ندک  این روش در برابر نویز مقاوم است و امکان آشکارسازي در شرایط بسیار نویزي را فراهم می. باشد صفر در هر قطعه از سیگنال می
براي طراحی یک سیستم ثبت همراه نیاز به ما  .یابد قق میاي محاسباتی اندك تحه با هزینه QRSاساس این روش ساده آشکارسازي 

هاي مختلفی  بنابراین داده. درنظر بگیردبراي فرد  داشتیم که این الگوریتم بتواند شرایط مختلف را QRSالگوریتمی جهت آشکارسازي 
در شرایط مذکور  QRSکس تشخیص کمپل .همراه، تست استرس، تنفس طبیعی و تنفس عمیق ECGاز جمله در حالت . انتخاب شد

  .ثر در جهت طراحی سیستم مورد نظر ماستؤبنابراین استفاده از این الگوریتم گامی م. توسط الگوریتم قابل دستیابی است
 ECG ،Telemedicine ،Zero-crossing ،QRS Detection: هاي کلیدي واژه

  مقدمه -1
بسیاري از مشکالت قلبی در طی فعالیت هاي روزانـه مثـل   

، غذا خوردن، استرس داشتن و حتـی خوابیـدن بـروز    ورزش
همـراه بـه    )ECG(بنابراین یک الکتروکـاردیوگراف . کنند می

توانـد تـأثیر بسـزایی در     عنوان یک وسـیله تشخیصـی، مـی   
 ECG. کنترل وضعیت بیمار و نجات جـان او، داشـته باشـد   

در طـی  ) Holter monitor(هولتر مانیتورهمراه و یا بعبارتی 
   .اي روزانه همراه بیمار استه فعالیت

ــه   Mobile-ECGسیســتم  ــانیتور اســت ک ــولتر م ــوعی ه ن
سیگنال قلبی ثبت شده را به یک وسـیله ارتبـاطی رایـج از    

در تلفن همراه  ECGسیگنال . جمله موبایل ارسال می کند
نمایش داده می شود و بعد از تشخیص ضربان قلـب بیمـار،   

به منظور استفاده در عبور از صفر با استفاده از روش  QRSآشکارسازي کمپلکس 
 Mobile-ECGسیستم 

 سعید راحتی قوچانی، *مهشید زمردي راد

  دانشگاه آزاد اسالمی مشهدگروه مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد گروه برق

 dirad@yahoo.comm_zomoro  ،Rahati@mshdiau.ac.ir  

 مهشید زمردي راد* 
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داده ها براي پزشک  طبیعی باشد، در صورتی که شرایط غیر
هـاي   بدین ترتیب پزشـک بـا بررسـی داده   . ارسال می شوند

توانـد بیمـار خـود را از طریـق گفتگـوي       دریافت شده، مـی 
تلفنی، سرویس پیام کوتاه و سایر خـدمات تلفـن همـراه، از    

  . الزم مطلع کند هاي توصیه

هاي قلبی به کمک کامپیوتر بـه منظـور    تشخیص ناهنجاري

هـاي   تکنیـک  .اسـت الت قلبی امري ضـروري  مدیریت اختال
هـاي   مختلفی به منظور تشخیص و طبقه بنـدي ناهنجـاري  

هـایی   یکـی از روش  .گردنـد  استفاده می قلبی معرفی شده و
سـازي کمـپلکس   رشـود، آشکا  که به این منظور استفاده می

QRS ــیگنال  در ــت ECGس ــازي   . اس ــک آشکارس ــه کم ب
هـاي   نی بین پیـک و اندازه گیري فاصله زما QRSکمپلکس 

 ]QRS]5روش مختلف در آشکارسازي  4مقایسه : 1جدول 

  

R ـ  .توان نرخ ضربانات قلبی را تعیـین کـرد   می عـالوه بـا    هب
 هـا از  استفاده از همـین فاصـله  زمـانی تعـدادي از آریتمـی     

ــی  ــدکاري قلبـ ــه کنـ ــدکاري (Brady cardia)جملـ  ،تنـ
ــی ــ  ، (Tachy cardia)قلب ــی و انقب ــیون بطن  اضفیبریالس

ــزي ــند   زودرس دهلی ــی باش ــخیص م ــل تش ــت . قاب اهمی
ناشی از کاربرد استفاده گسترده اطالعات  QRSآشکارسازي 
لفه به عنـوان مثـال در تحلیـل تغییـرات نـرخ      ؤزمانی این م

 ECGو فشــرده ســازي  ECGضــربان قلــب، طبقــه بنــدي 
بـه عنـوان جایگـاه     Rدر اغلب مـوارد مکـان مـوج    . باشد می

ــپلکس  ــه مــی در نظــر  QRSکم ــود گرفت خطاهــاي   .ش
تواند با الگوریتم هاي محاسـباتی گـران تـر     آشکارسازي می

هـایی کـه بـا بـاتري کـار       ه دسـتگاه در حالیکـ . کاهش یابند
هـاي محاسـباتی را    بایست کمتـرین پیچیـدگی   کنند می می

ــین پیچیــدگی  بایــد مصــالحههمــواره . داشــته باشــند اي ب

آشکارسـازي  . دی و عملکرد آشکارسازي برقرار شـو محاسبات
در چنـد دهـه    ECG  در سـیگنال  Rو موج  QRSکمپلکس 

هـاي   بیشـتر الگـوریتم  . اخیر مورد مطالعه قرار گرفته اسـت 
هاسـت کـه از    هـایی از سـیگنال   تر بر اسـاس ویژگـی   قدیمی

از آنجـایی کـه   . ]1[آیـد  بدست مـی  ECGمشتقات سیگنال 
هاي اشـتباه وجـود نداشـت     اصولی براي کاهش آشکارسازي

هـاي محاسـباتی کمـی داشـتند،      ها که پیچیـدگی  ن روشای
ــامطلوبی را در شــرایط ســیگنال هــاي  نتــایج آشکارســازي ن

در وجـود انحـراف از خـط     مـثالً (دادنـد  مشکل دار نشان می
ــویز و آرتیفکــت و تغییــر شــکل کمــپلکس    ).QRSمبنــا، ن

ــراي   بســیاري از روش هــاي پــردازش ســیگنال اســتاندارد ب
ــازي مــوج   ــا  Rآشکارس هــایی در زمینــه   از روش QRSی

، )Wavelet(، تبـدیل ویولـت  ]2[فیلترهاي خطی و غیرخطی
، الگوریتم ژنتیک و پیشگویی ]3[هاي عصبی مصنوعی شبکه
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تـر از   ها بسیار پیچیـده  این الگوریتم. کنندخطی استفاده می
گیـري اسـت و در نتیجـه نتـایج      هاي مبتنی بر مشـتق  روش

  .ندکن میآشکارسازي بهتري را فراهم 

نقش مهمی را در  QRSالگوریتم آشکارسازي بنابراین 
از آنجایی که سیستم مورد بررسی ما . کند سیستم ایفا می

هاي روزانه  در تمام فعالیت بایدهولتر مانیتوري است که 
بایست  این الگوریتم آشکارسازي میهمراه بیمار باشد، بنابر

 بوده و داراي سرعت و صحت )Real time(زمان حقیقی
عالوه بر این به دلیل محدودیت موجود براي . زیادي باشد

حافظه موبایل، الگوریتم باید تا حد ممکن حافظه کمی را 
  .اشغال کند

هاي  ها و اعمال آنها بر روي داده در بررسی تعدادي از روش
MIT-BIH در صورتی که ]4[ از سایت فیزیونت ،

اجرا شده و  Matlabهاي مورد بررسی در نرم افزار  الگوریتم
تبدیل شوند،  )Java( براي استفاده در موبایل به زبان جاوا

    عبور از صفر دو الگوریتم. ]5[آمده است بدست  1جدول
)Zero-crossing( بانک فیلتر و )Filter Banks(  رقابت

با  Filter Banksسازي روش  نزدیکی دارند اما پیاده
Matlabبسیار پیچیده است ،.  

 Zero-crossingمعرفی روش  -2

ــک جدیــدي در آشکارســازي    Zero-Crossingروش  تکنی
بر مبناي یـافتن  است که  ECGدر سیگنال  QRSکمپلکس 

ویژگی با شمارش تعداد دفعات عبور از صفر در هر قطعـه از  
 Kohler ،Henningتوسط باشد و براي اولین بار  میسیگنال 

ویز این روش در برابر ن. بیان شده است] Orglmeister ]6و 
مقاوم است و امکان آشکارسازي در شرایط بسـیار نـویزي را   

عالوه بر این به دلیل سادگی شمارش تعـداد  . کندفراهم می
هادي یک راه حل مناسب دفعات عبور از صفر، تکنیک پیشن

  .کند فراهم می QRSله آشکارسازي را براي مسأ

  روش کار -2-1
  .بلوك دیاگرام الگوریتم در شکل زیر دیده می شود

  
  بلوك دیاگرام الگوریتم: 1شکل 

اسـتخراج ویژگـی   : الگوریتم شـامل سـه مرحلـه مـی باشـد     
سیگنال، آشکارسازي رویـداد و پیـدا کـردن جایگـاه زمـانی      

تعداد نقاط عبور از صفر یک ویژگی بـا ارزش اسـت   . Rموج 
در . تواند استفاده شود می QRSکه براي اهداف آشکارسازي 
  .پردازیم یتم میادامه به توضیح مراحل الگور

  ویژگی استخراج -2-1-1
بلوك دیاگرام استخراج ویژگی در شکل زیر نشان داده شده 
است که شامل یک فیلتر میانگذر، تبدیل غیرخطی، تخمین 
دامنه و اضافه کردن یک رشته فرکانس باال، آشکارساز عبور 

 ECGسیگنال ورودي . از صفر و شمارنده عبور از صفر است
  .مشخصه استخام و خروجی سیگنال 

  

  بلوك دیاگرام مرحله استخراج ویژگی: 2شکل 

را فـرا   40Hzبیشـتر از   QRSمحتوي فرکانسـی کمـپلکس   
هاي فرکانسـی بـاالتر از    مؤلفه معموالً Tو  Pامواج  .گیرد می

10HZ سیگنال . را دارندECG  مشکل دار نیز داراي انحراف
گـی  بر اسـاس ایـن ویژ  . استاز خط مبنا و نویز و آرتیفکت 
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را به منظور کاهش  ECG، ابتدا باید ECGهاي  لفهؤطیفی م
و نویزهاي فرکـانس بـاال فیلتـر     Tو  Pمیانگین، حذف موج 

هـاي قـراردادي بیـان    همانطور که در اغلـب الگـوریتم   .کرد
شده، فیلتر میانگذر به عنوان یک روش پـیش پـردازش بـه    

 Tو  P، کم کردن میانگین، موج SNRمنظور افزایش نسبت 
  . شود و بعضی نویزهاي فرکانس باال مطرح می

از آنجایی که سیگنال فیلتر شده براي پیـدا کـردن جایگـاه    
شود، استفاده از فیلتري بـا پاسـخ    استفاده می Rزمانی موج 

در غیر اینصورت داشـتن صـحت در    .فاز خطی اهمیت دارد
  .غیرممکن است Rمکانیابی موج 

طی براي بهبود کیفیـت  فاز خ FIRدر الگوریتم از یک فیلتر 
و  18Hzفرکـانس هـاي قطـع    . سیگنال استفاده شده اسـت 

35Hz سیگنال فیلتر شده با فیلتر میانگذر در اطـراف  . است
 QRSاین سیگنال در طـول کمـپلکس   . کند صفر نوسان می

هـا دامنـه کـم     دامنه زیادي دارد در حالیکه در سایر قسمت
  .است

غیرخطـی حاصـل   افزایش کیفیت سیگنال بـا یـک تبـدیل     
   .شود می

2)())(()( nxnxsignny ff            )1(  

سیگنالی که تبدیل  y(n)شده است و   فیلتر xf(n) ،ECGکه 
بعداً در تعیـین جایگـاه    y(n)سیگنال . غیرخطی یافته است

  .استفاده می شود Rزمانی موج 

، y(n)به دلیـل بـه کـار بـردن فیلتـر میانگـذر در سـیگنال        
بنابراین اضافه کـردن  . یابند باال کاهش مینوسانات فرکانس 

یک رشته فرکانس باال به سیگنال ضروري اسـت کـه باعـث    
 QRSتعداد نقاط عبـور از صـفر در قطعـات غیـر از      افزایش

  :آید این رشته فرکانس باال به صورت زیر بدست می .شود می

)()1()( nknb n     )2(                                   

  .دامنه متغیر با زمان است k(n)شاخص زمانی و  nکه 

)()()( nbnynz       )3(  

 b(n)در رشـته فرکـانس بـاالي     k(n)به هر حال اگر دامنـه  
خیلی زیاد باشد، سیگنال مشخصه نویز است و اختالف بین 

 QRSو غیـر   QRSتعداد نقاط عبـور از صـفر بـین قطعـات     
بنـابراین دامنـه   . ندي خـوب کـافی نیسـت   براي یک طبقه ب

k(n) باید به طور مناسب انتخاب شود.  

  :آید بدست می y(n)از اندازه سیگنال  k(n)در الگوریتم ، 

Cnynknk kk  |)(|)1()1()(   )4(  

یک گـین ثابـت    Cفاکتور فراموشی و پارامتر  kЄ(0;1)λکه 
  .است

 .اسـت  y(n)و  k(n)هـاي   لفـه مؤدار  معادله فـوق جمـع وزن  
رسـد، دامنـه    زمانی که فاکتور فراموشی به مقـدار یـک مـی   

k(n) شود در نتیجه  تر می کوچکz(n)     نیـز دامنـه کمتـري
بنـابراین مقـدار فـاکتور فراموشـی بـر دامنـه       . خواهد داشت

  .ثر استؤم z(n)تغییرات 

از مقـدار   Cاگـر  . کنـد  مقدار گین نیز نقش مهمی را ایفا می
چیـره   z(n)بـر   b(n)گنال بیشـتر باشـد، سـی    z(n)ماکزیمم 

خیلی کوچک انتخاب شود، نوسانات بخـوبی   Cاگر . شود می
 zero-crossingشوند و آشکار سازي بـا تکنیـک    آشکار نمی

در تحقیق انجام شده این نتیجه بدست آمد . اثربخش نیست
تـا   0.01، مقادیر بـین  Cکه بهترین محدوده کاربردي براي 

بعـد از تبــدیل   ECGل مقـدار مـاکزیمم دامنـه سـیگنا     0.1
   .خطی است غیر

هاي متعددي در آشکارسازي نقاط عبور از صفر وجـود   روش
  :در این الگوریتم از رابطه زیر استفاده شده است .دارد
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nzsignnzsignnd  )5(  

عـه نیـز از ایـن رابطـه     تعداد نقاط عبـور از صـفر در هـر قط   
  :آید بدست می

)()1()1()( ndnDnD DD     )6(  

گـذر خودبازگشـتی مرتبـه اول     در اینجا از یک فیلتر پـایین 
  .فراموشی آن است فاکتور DЄ(0;1)λاستفاده شده که 

در ارتباط با یک پروسسور یا اجراي سخت افـزاري بـه طـور    
مستقیم، فیلتر اخیر داراي فوایدي از جمله تنظـیم آسـان و   

  . حافظه مصرفی کم است

 Nداراي مقـدار   D(n)حالت ایده آل، سیگنال مشخصـه  در 
)D(n)=N (  ــات غیــر در اطــراف  D(n)<Nو  QRSدر قطع

   .است QRSکمپلکس 

  

 رویداد آشکارسازي -2-1-2

اجـرا   θآشکارسازي رویداد بـا اسـتفاده از آسـتانه تطبیقـی     
   :آید به صورت زیر از سیگنال مشخصه بدست می θ. شود می

)()1()1()( nDnn      )7(  

  . بیان کننده فاکتور فراموشی است θЄ(0;1)λکه 

بـا ســیگنال   θ(n)بـراي آشکارسـازي یـک رویــداد، آسـتانه     
ــی D(n)مشخصــه  ــود مقایســه م ــیگنال  . ش ــه س ــانی ک زم

به زیر سطح ) تعداد نقاط عبور از صفر در هر قطعه(مشخصه
کنـد، یـک رویـداد     یآستانه تطبیقی براي سیگنال سقوط م

بـه بـاالي سـطح آسـتانه     و زمانی که رویداد شود  پدیدار می
هـر دو زمـان آغـاز و پایـان     . یابـد  خاتمه می ،کند صعود می

رویداد، مرزهـاي فاصـله مـورد جسـتجو بـراي پیـدا کـردن        

اگـر رویـدادهاي مجـاور در    . هسـتند  Rجایگاه زمانی مـوج  
بـا  ) هـاي مضـاعف    رویـداد (زمان، بسیار به هم نزدیک باشند

منفـرد ظـاهر    یکدیگر ترکیب شده و به صورت یک رویـداد 
آغاز این رویداد ترکیبـی ، ابتـداي اولـین رویـداد و     . شود می

  .پایان آن، انتهاي آخرین رویداد است

این قانون آشکارسازي براي سیگنال مشخصـه نـرم مناسـب    
هاي مضـاعف   است، براي جلوگیري از اینکه الگوریتم، رویداد

 فاصـله . را آشکار کند، فاصله بین رویدادها تعیین می شـود 
بین دو رویـداد بـر اسـاس فرکـانس نمونـه بـرداري تعیـین        

این فاصـله زمـان بـین پایـان یـک رویـداد و آغـاز        . شود می
فاصله طبیعی بین دو ضربان قلب بـراي  . رویداد بعدي است

) 75beats/min(میلی ثانیـه  800یک فرد بالغ و سالم حدود 
اگر فاصله بین دو رویـداد آشـکار شـده خیلـی کوتـاه      . است
هر دو رویداد به صـورت یـک رویـداد منفـرد ترکیـب       باشد
تواند به سادگی در اسـلوب پـردازش    این روش می. شوند می

سریال با استفاده از یک تـایمر کـه وقفـه اي بعـد از مـدت      
کنـد، اجـرا    زمانی از گذشتن پایان آخرین رویداد ایجاد مـی 

  .شود

پایان رویداد زمانی معتبر اسـت کـه رویـداد بعـدي پـس از      
در غیر اینصورت هر دو رویداد بـه صـورت   . فه شروع شودوق

  .شوند یک رویداد منفرد ترکیب می

  R موج زمانی جایگاه کردن پیدا -2-1-3
 Rبا تعیین جایگاه زمانی مـوج   QRSآشکارسازي کمپلکس 

آغاز و پایان جایگاه زمـانی رویـداد، مرزهـاي    . شود کامل می
ا کـردن  کند که بـراي پیـد   فاصله مورد جستجو را فراهم می

اگر تنها یـک کانـال   . استفاده می شود Rجایگاه زمانی موج 
ECG  براي آشکارسازي موجR     مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه

. باشد، موقعیت الکتریکـی قلـب بایـد در نظـر گرفتـه شـود      
موقعیت الکتریکی قلب تأثیر مهمی در دامنه و عالمت مـوج  

R مکان موج . داردR     بـا جسـتجوي تلفیقـیmax-min در 
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یـک منطـق تصـمیم گیـري     . انجام می شـود  y(n)سیگنال 
فاصـله   minیـا   maxساده مشخص می کند که از موقعیت 

. استفاده شـود  Rشناسایی شده به عنوان جایگاه زمانی موج 
باشـد، جایگـاه زمـانی     maxبسیار بیشتر از  minاگر بزرگی 

min  به عنوان زمان موجR در غیـر  . شـود  در نظر گرفته می
  .کند را تعیین می R، جایگاه موج maxت مکان اینصور

، بایـد تـأخیرات گروهـی فیلتـر     Rبراي مکـان واقعـی مـوج    
   .میانگذر در نظر گرفته شود

 شبیه سازي الگوریتم -3

 Matlabبراي شبیه سازي الگوریتم ارائه شده از نـرم افـزار   

R2008a در ادامه نحـوه انتخـاب داده و   . استفاده شده است
  .شود شبیه سازي بیان مینتایج حاصل از 

 انتخاب داده -3-1

براي شبیه سازي روش ارائه شده در این مقاله از تعدادي از 
هـایی کـه در دو    و نیـز از داده  ]4[فیزیونـت سایت هاي   داده

حالت مختلف از دو فرد سالم ثبت شده انـد، اسـتفاده شـده    
این دو داده مربوط به سیگنال قلبی در حالت طبیعی . است

آریتمی سینوسـی یکـی   . آریتمی سینوسی است و در حالت
از مواردي است کـه در همـه افـراد وجـود دارد، بـروز ایـن       

ــزایش  ــا اف ــا کــاهش آن  HRآریتمــی در دم ب ــازدم ب و در ب
از آنجایی که ما در نظر داریـم، سیسـتم ثبـت    . مشهود است

ECG هـاي   بایسـت حالـت   همراه طراحی کنیم، بنابراین می
  .نظر گرفت مختلف را براي فرد در

. اسـت   هاي سـایت فیزیونـت از دو دسـته گرفتـه شـده      داده
انتخاب   European ST-T Databaseهاي  دسته اول از داده

با تغییراتـی   ambulatory ECGهاي  اند که شامل داده شده
. اند شوند که از دو کانال ثبت شده می STو قطعه  Tدر موج 

 The MIT-BIH ST Changeهــاي  و دسـته دوم از داده 

Database  برداري  ، با فرکانس نمونه325و  300شامل داده

و در نهایـت   .اند که در شرایط تست استرس ثبت شده 360
هایی که در دو حالت مختلف از دو فرد سـالم و از یـک    داده

براي ثبت از دستگاه . ، ثبت شده اندIاشتقاق استاندارد، لید 
نشــگاه آزاد موجــود در دا Powerlabسیســتم ثبــت داده  

داده شـخص در حالـت   . اسالمی مشهد استفاده شـده اسـت  
. نمونه برداري شده اسـت  Hz200تنفس طبیعی با فرکانس 

و داده دوم که مربوط به آریتمی سینوسی است از یک فـرد  
  .سالم ولی در حالت تنفس عمیق ثبت شده است

RSA(Respiratory sinus arrhythmia)   ــی ــا آریتمـ یـ
هاي متعدد گردش خون که شـدت   فلکسسینوسی در اثر ر

پیام هاي عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک به گره سینوسـی  
ایـن حالـت عمـدتاً    . آیـد  دهند به وجود می قلب را تغییر می

النخاع به مرکز  هاي مرکز تنفسی بصل ناشی از گسترش پیام
. باشـد  وازوموتور در حین فازهاي دمی و بازدمی تنفس مـی 

شود  هایی می نوسان تعداد ایمپالس گسترش پیام ها موجب
  .که از اعصاب سمپاتیک و واگ به قلب می رسند

، داده بـراي ایـن    RSAدر مورد نرخ نمونه برداري در حالت 
نمونـه بـرداري شـده اسـت کـه بـا        1KHzمورد با فرکانس 

حجم داده ها و  ،)downsampling(کاهش نرخ نمونه برداري
در اینجـا مـا فرکـانس    . بدیا زمان اجراي الگوریتم کاهش می

ــه ــه  نمون ــرداري را ب ــانس   200Hzب ــا فرک ــابق ب ــی مط یعن
  . برداري فرد در حالت طبیعی تغییر دادیم نمونه

 تعیین فاکتورها و طراحی فیلتر -3-2

هـاي وقفـه از جملـه عـواملی      فاکتورهاي فراموشـی و زمـان  
هستند که موجـب رباسـت تـر شـدن الگـوریتم نسـبت بـه        

شـوند کـه الگـوریتم     د و باعـث مـی  شو تغییرات سیگنال می
این ضرایب با کمک سـعی و  . تغییرات سیگنال را دنبال کند

  .خطا تعیین شده اند

حـذف  . فیلتر میانگذر تأثیر مهمی در عملکرد الگوریتم دارد
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بنابراین ایـن  . توسط این فیلتر بسیار مهم است Tو  Pامواج 
هـا از   ما در شـبیه سـازي  . شد فیلتر باید با دقت انتخاب می

و  18Hzهـاي قطـع    با فرکـانس  FIR equirippleیک فیلتر 
35Hz ــردیم ــاي  . اســتفاده ک ــاز فیلتره داراي  FIRپاســخ ف

در ) فـاز (خیر أخاصیت خطی است و چون در این الگوریتم ت
ــه ــاي کمــپلکس آشکارســازي قل ــاالیی  QRSه ــت ب از اهمی

برخوردار  است، از این رو از این دسته از فیلترها که فضـاي  
  . از خطی دارند، استفاده شده استف

ابتـدا از  . در مورد ضرایب فیلتر به دو صـورت عمـل کـردیم   
minimum order  مربوط به نرم افزار استفاده شد که مقدار

اما این مقدار منجر بـه تـاخیر زیـاد در    . بدست آمد 253آن 
شـود و در نتیجـه از    الگوریتم و  پیچیـده شـدن فیلتـر مـی    

شود، عالوه بر این خروجی مناسـبی   سرعت روش کاسته می
از این جهت تعداد ضرایب تا بدسـت آمـدن   . آید بدست نمی

  .ته شدجواب مناسب کاس

  گیري نتیجه -4
، مشاهده می شود که الگوریتم با مروري بر مراحل الگوریتم

، فیلتـر میانگـذر، فاکتورهـاي    مـثالً . تعداد کمی پارامتر دارد
، زمان وقفه در مرحلـه  Cو گین ثابت  Dλو  kλ ،θλفراموشی،
ــا ــري    زآشکارس ــمیم گی ــتانه تص ــداد و آس در  signي روی

  .Rمکانیابی موج 

بـه دلیـل غیرخطـی بـودن الگـوریتم، عملکـرد پارامترهـاي        
بـه هـر حـال بـر     . مختلف در الگوریتم به یکدیگر وابسته اند

ها منجر   اساس تجربه ما در این الگوریتم، تأثیر این وابستگی
  .شود میبه مشکالت جدي ن

حـذف  . فیلتر میانگذر تأثیر مهمی در عملکرد الگوریتم دارد
بنابراین ایـن  . توسط این فیلتر بسیار مهم است Tو  Pامواج 

اگـر تنهـا یکـی از مؤلفـه     . فیلتر باید با دقت انتخـاب شـود  
در سیگنال باقی بماننـد، الگـوریتم کـارایی    ) Tو Pامواج (ها

هـر قطعـه یـک ویژگـی     تعداد نقاط عبور از صـفر در  . ندارد
یک دلیل مهـم مقاومـت   . خوب در آشکارسازي رویداد است

هـاي   روش. اسـت  ECGآن در برابر تغییـرات سـطح دامنـه    
که قابل مقایسه با ایـن روش هسـتند بـا     QRSآشکارسازي 

شان اغلب از مشتق مرتبـه اول و دوم   توجه به بار محاسباتی
ه کـه تعـداد   اگرچ .کنند براي شکل دادن ویژگی استفاده می

نقاط عبور از صـفر در هـر قطعـه بـه شـیب یعنـی مشـتق        
سیگنال وابسته است، اما اطالعات بیشتري را در بردارد کـه  

. فـراهم مـی کنـد    QRSاین امر فوایدي بـراي آشکارسـازي   
هایی بر اسـاس مشـتق، تغییـرات در     براي سیگنال مشخصه

تغییراتــی را در ســیگنال  Rســطح دامنــه یــا شــکل پیــک  
در مقابـل آن تعـداد نقـاط عبـور از     . کند ایجاد می مشخصه

دار سـیگنال   هـاي مشـکل   صفر با تغییرات دامنـه در بخـش  
ECG ایــن ویژگــی پیشــرفت مهمــی در . کنــد تغییــر نمــی

عملکرد آشکارسازي در الگوریتم هـاي محاسـباتی پیچیـده    
  .کند ایجاد می

دهند کـه بـراي تشـکیل سـیگنال مشخصـه       نتایج نشان می
ــا ــور از صــفر بهتــر از مشــتق اســت تعــداد نق ــه . ط عب البت

از رشـته فرکـانس بـاالي     k(n)حساسیت بستگی به دامنـه  
b(n) به هر حال این دامنه به سادگی با الگوریتم قابـل  . دارد

  . کنترل است

ترکیب رویدادهاي زمانی نزدیک به یک رویداد منفرد، دوره 
از  ناپذیري را تأیید مـی کنـد، عـالوه بـر ایـن مـانع       تحریک

 QRSمتعدد بـراي تنهـا یـک کمـپلکس      Rتشخیص امواج 
دهـد، در   شود و بنابراین بـازده الگـوریتم را افـزایش مـی     می

  .ضمن بار محاسباتی آن نیز کم است

بیشترین محاسبات در مرحله فیلتـر میانگـذر و جسـتجوي    
min-max      براي پیدا کـردن جایگـاه زمـانی مـوجR  اسـت .

الگوریتم هـاي دیگـر اجـرا     کاهش نرخ نمونه برداري که در
  .شده نیز به طور کلی قابل اجراست
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به هر حال، از آنجایی که الگـوریتم شـکل سـیگنال را بکـار     
، اسـتفاده از نـرخ   QRSبـرد، یعنـی نوسـانات کمـپلکس      می

  .رسد معقول به نظر نمی 150Hzنمونه برداري زیر 

تـوان گفـت، تعـداد نقـاط عبـور از صـفر یـک         در نهایت می
تواند براي اهـداف آشکارسـازي    ا ارزش است که میویژگی ب

QRS بر اساس این روش امکـان آشکارسـازي   . استفاده شود
  از این رو این روش . شود در شرایط بسیار نویزي فراهم می

  مراحل اجراي الگوریتم براي شرایط آریتمی سینوسی :3شکل 

  
 اناي چه از نظر محاسبات و چه از نظر زم داراي پاسخ بهینه

انجام الگوریتم است که در شرایطی مانند آریتمی سینوسـی  
که دامنه کمپلکس داراي تغییرات شدیدي نسبت به حالـت  

یـک نمونـه از    .نرمال است هم به خـوبی پاسـخ داده اسـت   
  .شود اهده میمش 3نتایج آشکارسازي با این روش در شکل

ما براي طراحی یک سیستم ثبت همراه نیاز به الگوریتمی  
داشتیم که این الگوریتم بتواند  QRSت آشکارسازي جه

هاي  بنابراین داده. درنظر بگیردبراي فرد  شرایط مختلف را

همراه، تست  ECGاز جمله در حالت . مختلفی انتخاب شد
همانطور که در . استرس، تنفس طبیعی و تنفس عمیق

 QRSهاي قبل توضیح داده شد، تشخیص کمپلکس  قسمت
ضمن . وسط الگوریتم قابل دستیابی استدر شرایط مذکور ت

اینکه عدم پیچیدگی محاسبات سرعت اجراي باالیی فراهم 
  . کند می

ثر در جهــت ؤبنــابراین اســتفاده از ایــن الگــوریتم گــامی مــ
   .طراحی سیستم مورد نظر ماست
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