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به منظور استفاده در  پیاده سازي سیستم ثبت سیگنال قلبی با ابعاد کمطراحی و  
  تلفن همراه

  

  
  :چکیده 

شود، توسط متخصصان حرفه اي با  که فاصله، فاکتور مهمی محسوب می ارایه خدمــــات درمانی در جاییمفهوم پزشکی از راه دور به 
در راستاي و  ها صحیح در زمینه تشخـیص، درمان و پیشـگیري بیماري استفاده از تکنـولوژي اطالعات و ارتباطات براي تبادل اطالعات

 ،جوامع است یکی از بزرگترین مشکالت افرادقلبی  هاي از آنجایی که امروزه بیماري .شود ، اتالق میتامین هر چه بیشتر سالمت افراد
در این مقاله به  .رسد بنابراین طراحی و ساخت سیستم هاي ثبت سیگنال قلبی جهت مانیتورینگ مداوم بیماران یک نیاز مبرم به نظر می

براحتی سیستم فوق را همراه خود پردازیم به گونه اي که بیمار  طراحی و پیاده سازي سیستمی جهت ثبت سیگنال قلبی با ابعاد کم می
  .، ارسال نمایدonlineحمل نموده و با استفاده از تلفن همراه در صورت نیاز سیگنال قلبی خود را به مرکز درمانی و یا پزشک معالج 

  Telemedicine،ECG  ،Mobile ،PIC ،LabView :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه -1
ز علوم        در دنیاي صنعتی امروز، تالش براي استفاده ا

ارتباطات و مخابرات، به گونه اي که از اتالف وقت و صرف 
هاي هنگفت جلوگیري شود، از دغدغه هاي بشریت به  هزینه

از جمله زمینه هاي مهم در رابطه با این . آید حساب می
پزشکی از راه . مسأله ارائه خدمات پزشکی از راه دور است

برد  سانه اي بهره   میدور مهارتی است که از ابزارهاي چندر
و با استفاده از تعداد زیادي فناوري هاي روز مرتبط با 

تصویر زنده، صداي زنده، داده ها و تصاویر پزشکی، (پزشکی
سیستم هاي ارتباطی، متن ها، عکس ها و پارامترهاي 

نوعی استقالل از زمان و مکان در زمینه خدمات ) حیاتی
  .آورد پزشکی به وجود می

هداف پزشکی از راه دور می توان به موارد زیر از جمله ا
  :اشاره کرد

 بهبود مراقبت از بیمار 

 براي نواحی  بهبود دسترسی و مراقبت پزشکی
  روستایی و محروم

 دسترسی بهتر به پزشکان براي مشاوره  
 

  در دسترس قرار دادن امکانات براي پزشکان جهت
 هدایت معاینات خودکار 

  محمدمهدي خلیل زاده مهسا رعیتی بنادکوکی  *مهشید زمردي راد
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 M_zomorodirad@yahoo.com  Mahsa.raeeyate@gmail.com   mmkhalilzadeh@gmail.com  
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 ي پزشکی ،انتقال کاهش هزینه هاي مراقبت ها
  بیمار و اسکان وي در مرکز درمانی

  در سطح جغرافیـایی  (ایجاد خدمات مراقبت پزشکی
 )و جمعیتی وسیع

 کاهش نقل و انتقال بیماران به مراکز درمانی 
   ایجاد فضاي مراقبت مدیریت شده در بیمارستان هـا

 و مراکز درمانی
ـ    واع در راستاي تحقق چنین اهدافی، در سال هـاي اخیـر، ان

سیستم هاي تشخیص، نظـارت و درمـان پزشـکی طراحـی     
  . اند شده

بیماریهاي قلبی و عروقـی یکـی از بزرگتـرین    از آنجایی که 
بنـابراین طراحـی و سـاخت    ، جوامـع اسـت   مشکالت افـراد 

سیستم هاي ثبت سیگنال قلبی جهـت مانیتورینـگ مـداوم    
  .رسد بیماران یک نیاز مبرم به نظر می

احـی و پیـاده سـازي سیسـتمی  جهـت      در این پروژه به طر
پردازیم بـه گونـه اي کـه     ثبت سیگنال قلبی با ابعاد کم می

بیمار براحتی سیستم فوق را همراه خود حمـل نمـوده و بـا    
استفاده از تلفن همراه در صورت نیاز سیگنال قلبی خـود را  

  .، ارسال نمایدonlineبه مرکز درمانی و یا پزشک معالج 
هاي  ین سیستم وجود تقویت کنندهاز جمله امکانات ا

مناسب جهت تقویت سیگنال و فیلترهایی با محدوده 
باشد که این  فرکانسی مطابق با هدف مانیتورینگ می

محدوده براي سیگنال قلبی طبق استانداردهاي موجود در 
براي تبدیل سیگنال . شود هرتز تعیین می 5/0-40بازه 

 PICوکنترلر داخلی میکر ADCآنالوگ به دیجیتال از 
براي انتقال سیگنال به کامپیوتر و یا . استفاده شده است

  .استاستفاده شده  USBماژول نیز از تلفن همراه 
از دیگر امکانات این سیستم است که  Labviewنرم افزار 

  .سازد نمایش سیگنال در کامپیوتر را ممکن می

ضمن اینکه ورژن مورد استفاده از این نرم افزار قادر به 
نمایش سیگنال در تلفن هاي همراهی است که مجهز به 

Windows Mobile 5.0  وWindows Mobile 6.0  و یا
Pocket PC 2003 باشند.  

 . داد در ادامه ، موارد فوق را مورد بررسی قرار خواهیم
 
  سخت افزار سیستم-2

بخــش ســخت افــزار سیســتم را بــا توضــیح در مــورد نحــوه 
بر روي الکترودها با نصب دقیق  .کنیم الکترودگذاري آغاز می

بـه نـام الکترودهـاي تنـه اي     ی شانه ها و شـکم، الکترودهـای  
(trunk electrodes) آید که بوسیله آنها عالوه بر  به دست می

بـا همـان   (لیدهاي سینه اي، لیدهاي اندامی کالسیک را نیز 
و یـک الکتروکـاردیوگرام    می توان ثبت نمـود ) دقت و دامنه

ــ  12 ــدي بدس ــون   . ت آوردلی ــام آزم ــراي انج ــل ب ــن عم ای
، پـایش قلبـی و تلـه متـري کـاربرد      )آزمون اسـترس (ورزش

محل نصب الکترودهاي تنه اي ثابت نیست و در . فراوان دارد
شــرایط مختلــف و بــر اســاس تشــخیص پزشــک متخصــص 

ً از محـل هـاي متغیـري بـراي مانیتورینـگ بیمـاران        معموال
  شود استفاده می

  
  بخش آنالوگ -2-1

، این سیگنال ECGبه دلیل دامنه کوچک سیگنال 
بایست طی مراحلی تقویت شده و جهت بهبود کیفیت  می

  .سیگنال، فیلترهاي مختلف به کارگرفته شوند

  
  بلوك دیاگرام بخش آنالوگ: 1شکل
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 AD620در این پروژه از یک تقویت کننده ابزار دقیق 
بازه  و در RGاستفاده شده است که بهره آن توسط مقاومت 

  .قابل تنظیم است 1000تا  1

 
از جمله خواص این تقویت کننده نویز کم و نیز کم بودن 

  .جریان بایاس ورودي می باشد
مناسب محدوده فرکانسی همانطور که در مقدمه اشاره شد 

مانیتورینگ سیگنال قلبی طبق استانداردهاي موجود  جهت
ا توجه به ، بنابراین بهرتز تعیین می شود 5/0-40در بازه 

هرتز داراي مؤلفه 150تا محدوده  ECGطیف سیگنال  اینکه
هاي پایین گذر و باالگذر فیلتر فرکانسی می باشد لذا از

مورد نیاز براي مانیتورینگ  تعیین محدوده فرکانسیجهت 
  .استفاده نمودیم

در این طرح ما از یک فیلتر پایین گذر استفاده کرده ایم که 
ته شده است به صورت فیلتر باال چون به صورت فیدبک بس

هرتز  0.5گذر عمل می کند ، که فرکانس قطع این فیلتر 
. استیک فیلتر مرتبه دوم باترورث  پایین گذرفیلتر .باشد می

براي  (Antialiasing)این فیلتر به عنوان فیلتر ضدنابجایی 
به کار  جلوگیري از نابجایی فرکانسی در نمونه برداري،

  .کند را محدود می A/Dفرکانسی سیگنال باند  ورود  می
 دیجیتال براي سیگنال، کردن فیلتر و تقویت مراحل از بعد

 نیاز سیگنالی ADC اما. باشد می آماده ADC توسط کردن
 یک از آخر طبقه در منظور همین به باشد مثبت که دارد

 مرحله این در. است کننده استفاده شده جمع-کننده تقویت
 با و نموده تقویت الزم مقدار به را نالسیگ کننده تقویت

 قرار مثبت رنج در کامالٌ سیگنال تا کند می جمع DCولتاژ
  .گیرد

با توجه به المان هاي انتخاب شده، سیستم مورد نظر نیاز به 
از آنجایی که این سیستم . منبع تغذیه مثبت و منفی دارد

ولت استفاده  9باشد از یک باتري  بصورت قابل حمل می

ولتاژ منفی هم اندازه با ولتاژ مثبت باتري، توسط . ه استشد
فراهم شده، این قطعه ولتاژ مثبت  LMC7660sمبدل ولتاژ 

. تبدیل می کند %95را به ولتاژ منفی برابر، با ضریب توان 
هاي مدار، توسط  ولت براي المان ² 5در نهایت تغذیه 

 این. شود تنظیم می LM79L05و  LM78L05رگوالتورهاي 
کند و براي میکروکنترلر کامالٌ  منبع تغذیه نویزي ایجاد نمی

  .باشد مناسب می
  
  بخش دیجیتال -2-2

داخلی  ADCبراي تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال از 
براي کارها و   PIC .استفاده شده است PICمیکروکنترلر 

پروژه هاي صنعتی ساخته شده است و روي مصونیت آن در 
  . ازیت خیلی کار شده استبرابر نویز و پار

توان به  می PICقابلیت ها و امکانات میکرو کنترلر هاي از 
 :موارد زیر اشاره کرد

 ) ICSP(برنامه ریزي میکرو کنترلردرون مدار . 1
 سرعت عملکرد باال. 2
  قابلیت کار در ولتاژ هاي متفاوت و جریان دهی زیاد . 3
   )ICD(اشکال زدایی درون مدار . 4
 بودن انواع مختلف ریست  دارا. 5
  انتخابی بودن اسیالتور . 6
این . استفاده شده استPIC16F877A  در این پروژه از  

PIC ، 40 کانال  8پین بوده و دارايA/D 10  ،پایه  33بیتی
I/O ،byte  256  حافظهEEPROM  8(وk×14bit ( حافظه

FLASH  فرکانس کاري این میکروکنترلر  .باشد میMHZ 
20 DC- تا 2بین و ولتاژ کاري آن نیز V5.5 است.  

به  USBمرحله بعد انتقال سیگنال دیجیتال شده از طریق 
  .موبایل است

براي نیل به این هدف، پس از دیجیتال نمودن سیگنال، 
سیگنال دیجیتال شده روي پایه ارسال سریال میکروکنترلر 
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براي برقراري  USBشود و سپس یک ماژول  فرستاده می
  . شود با موبایل به کار برده میارتباط 

را   JUSB2-BLتوان سخت افزار  ، میUSBجهت استفاده از 
 USBاین قطعه داراي قابلیت تبدیل سریال به . به کار برد

استفاده  FT232BLبوده و براي این منظور از آي سی 
براي استفاده از آن کافیست قطعه را به  .نماید می

ایور موردنظر را در میکروکنترلر متصل نموده و در
Windows  نصب کرد، نتیجه امر راه افتادن یک پورت

می باشد که همانند کلیه  Windowsسریال استاندارد در 
  .کار خواهد کرد  Windowsپورت هاي سریال در

  
  USBمبدل سریال به : 2شکل 

  نرم افزار سیستم -3

  نرم افزار میکروکنترلر و موبایل -3-1

نویسی میکروکنترلرهاي  براي برنامه MikroBasicنرم افزار   
PIC  به زبانBasic  در برنامه نوشته . شود می به کار برده

شده براي این پروژه ، ابتدا با استفاده از رجیسترهاي 
ADCON0  وADCON1  کانالADC  جهت دریافت
 ADCو سایر موارد تنظیم شده و   -VREFو  +VREFسیگنال ، 

شود ، سپس داده از کانال  می براي شروع تبدیل آماده 
 .  شود موردنظر خوانده شده و به صورت سریال ارسال می

و  ( )ADC_READمی توان از تابع  ADCبراي خواندن 
و  ( )Usart_Writeبراي ارسال سریال از دستورات 

Usart_Init(baud rate ) دستور. استفاده کرد  
Usart_Init(baud rate)  افزار سخت Usart ارسال نرخ اب را 

 با برابر داده انتقال نرخ انتخاب با کند، می تنظیم مطلوب
.  را خواهیم داشت USB1.1  نسخه ثانیه بر بیت 9600

 کامپایلر باشد، مجاز مقادیر از خارج انتقال نرخ اگرمقدار
مراحل کار به صورت الگوریتم در شکل . دهد می خطا پیغام

  .نمایش داده شده است 3
 Hz150تا فرکانس  ECGینکه طیف سیگنال با توجه به ا

باشد، و با در نظر گرفتن اینکه در  داراي مؤلفه می
است، لذا  Hz40مانیتورینگ بازه فرکانسی تعیین شده تا 

می بایست فرکانس نمونه برداري  طبق قضیه نایکوئیست،
باشد که جهت ارتقاء سیستم براي دریافت  Hz80بیشتر از 

در نظر  Hz250س نمونه برداري سیگنال هاي دیگر فرکان
  .است گرفته شده

  
  MikroBasicالگوریتم برنامه : 3شکل 
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از نرم افزار  در موبایل براي نمایش سیگنالدر مرحله بعد، 
Labview 8.6 این ورژن داراي ، استفاده شده است

25Toolkit  از جملهMobile Module باشد می.  
 Mobile Module  اي از محیط گرافیکی پیشرفتهLabview 

دارند،  Pocket PCو  Windows mobileرا براي وسایلی که 
این ماژول گستره عظیمی از کاربردها مثل  .ارائه می کند

سیستم هاي کنترل از راه دور، مانیتورینگ و سیستم هاي 
 Mobileبراي راه اندازي . اخذ داده پرتابل را دربرمی گیرد

Module  به یک کامپیوتر باWindows XP/Vista  و یا 

Windows 2000  و یک موبایل باWindows Mobile 5.0  و
Windows Mobile 6.0  و یاPocket PC 2003 نیاز است  .  

داشتن برنامه  Labviewقابلیت هاي بسیار خوب  دیگر از
 هاي کاربردي و مفید در کتابخانه خود است که از جمله این

و پورت  Labviewبرنامه ها، برقراري ارتباط سریال بین 
سریال است که می توان با ایجاد تغییرات اندکی در خروجی 

بدین ترتیب اطالعات از ، این برنامه، به هدف خود رسید
  .دریافت می شود USBطریق پورت 

باید توجه داشت که براي تست برنامه ابتدا باید   
Activesync 4.2 این برنامه ارتباط همزمان . را نصب نمود

  .یوتر و موبایل را ممکن می سازدبین کامپ
  
  

  
  Pocket PCدر  ECGنمایش سیگنال : 4شکل

پروتکل ارسال سیگنال از طریق اینترنت و  -3-2

  شبکه

یکی از کاربردهاي گسترده پزشکی از راه دور که امروزه 
از   ECGبسیار مورد توجه قرار گرفته، انتقال سیگنال هاي 

این امکان را به Labview نرم افزار . طریق اینترنت است
کاربر می دهد تا به راحتی و در فضایی کامالٌ مهندسی این 

  .اطالعات را ارسال کند
مزایاي استفاده از این پروتکل نسبت به دیگر پروتکل ها 

  :عبارت است از 
برقرار کردن ارتباط بین ) TCP/IP(به کمک این پروتکل 

تفاده چندین رایانه که از سیستم عامل هاي متفاوت اس
رایانه هایی که به صورت شبکه . کنند امکان پذیر است می

با یکدیگر ارتباط دارند می توانند در فواصل بسیار دور 
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به عبارت دیگر به کمک . نسبت به یکدیگر قرار داشته باشند
این پروتکل می توانید فرایند دریافت اطالعات را روي یک 

ایج حاصله را از رایانه شخصی در ایران انجام دهید، سپس نت
طریق اینترنت براي رایانه اي دیگر در کشور دیگر ارسال 
کرده و به صورت آنالین نتیجه را مشاهده کرد و از صحت 

البته هیچ لزومی . انتقال اطالعات اطمینان حاصل کنید
ندارد که رایانه هاي شبکه شده در فواصل دور نسبت به 

تکل ارتباطی نیاز آنچه که در این پرو. یکدیگر قرار گیرند
است سخت افزار و نرم افزار مناسب جهت اتصال به یک 

شایان ذکر است که این شبکه . شبکه  رایانه اي است
  .را پشتیبانی کند TCP/IPبایستی پروتکل 

TCP  وIP  مخفف عبارتTransmition  Control  Protocol 
 داده هاي مورد نظر را که IP. هستند Internet   Protocolو 

گویند تقسیم کرده،  می datagramها  در اصطالح به آن
به صورت هوشمند عمل  IP. کند سپس آن ها را ارسال می

 hand shakingنمی کند، بدین معنی که هیچ گونه سیگنال 
  .کند را براي رایانه  مقصد ارسال نمی

این محدودیت می تواند باعث بروز مشکالت عدیده اي   
را می توان نظیر ارسال یک نامه از  IPعملکرد پروتکل . شود

در ارسال نامه به روش . طریق پست معمولی در نظر گرفت
معمولی تضمینی مبنی بر رسیدن بسته به مقصد وجود 

نیز هیچ گونه ضمانتی مبنی بر  IPدر مورد پروتکل . ندارد
ولی پس . توسط گره مقصد وجود ندارد datagramدریافت 

  TCP/IP افزوده شد، IPپروتکل  ظهور کرده و به TCPاز آن 
 datagramرا انجام می دهد وارسال  hand shakingعملیات 

  .ها به مقصد را نیز تضمین می کند
بنابراین بر اساس مطالب ذکر شده می توان سیگنال اخذ   

را پس از نمایش در  ECGشده توسط دستگاه مانیتورینگ 
ی از راه به یک مرکز پزشک TCP/IPموبایل، طبق پروتکل 

دور مثل بیمارستان و یا کلینیک تخصصی ارسال نمود بدین 

ترتیب قلب بیمار به طور پیوسته مانیتور می شود و در 
 تواند از طریق صورت بروز مشکل، پزشک متخصص می

مکالمه تلفنی و یا ارسال پیام کوتاه بیمار را از توصیه هاي 
  .الزم مطلع نماید

  
  
  نتیجه گیري -4

بعد از تقویت وقرار گرفتن در  ECGه سیگنال در این پروژ
بازه فرکانسی معین جهت مانیتورینگ، با نرخ نمونه برداري 

شود و از  دیجیتال میPIC مناسب توسط میکروکنترلر 
از . شود به کامپیوتر انتقال داده می USBطریق پورت 

 Labviewهاي مهم این پروژه استفاده از نرم افزار  ویژگی
این نرم افزار و نحوه ارتباط با . گنال استجهت نمایش سی

رسیدن به هدف اصلی پروژه را که  USBآن از طریق 
باشد، ممکن  مانیتورینگ پرتابل بیمار توسط تلفن همراه می

هاي  ضمن اینکه این نرم افزار می تواند قابلیت. سازد می
و نیز امکان انتقال  ECGدیگري از جمله پردازش سیگنال 
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