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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Дигитализациjа ЕКГ диjаграма”
Значаj теме и области:
Електрокардиограм (ЕКГ) jе графички приказ процеса електрокардиографиjе - снимања електричне
активности срца. Електрокардиографиjа jе jефтина метода коjа се масовно користи у медицини ради
добиjања информациjа о структури, тренутном стању и функциjи срца. ЕКГ jе незаменљиво средство
у диjагностици различитих оболења и процеса у организму као што су нпр. инфаркт миокарда (сумња
на срчани удар), срчана аритмиjа, плућна емболиjа, несвестица, одузетост, провера стања пред хирушке
захвате, праћење стања срчаног мишића при коришћењу лекова за срце, као помоћно средство при анализи
рада пеjсмеjкера, итд. ЕКГ диjаграм се састоjи од цикличног представљања таласа коjи представљаjу
електричне активности надражених комора (тзв. QRS комплекс). Визуелном анализом диjаграма стручно
медицинско особље може да откриjе неправилности у раду срчаног мишића. Детаљном анализом ЕКГ
диjаграма, могу да се унапред предвиде различити проблеми у раду срчаног мишића и спрече или ублаже
нежељени ефекти тих проблема.
Специфични циљ рада:
Циљ мастер рада jе конструкциjа програма коjи омогућава дигитализациjу различитих облика ЕКГ
диjаграма. Дигитализовани облик диjаграма jе неопходан за развиjање модела понашања и предвиђања
рада срчаног мишића у одређеним ситуациjама. Такви модели могу да се развиjу jедино уз помоћ
рачунара, а за њихову ефикасност неопходно jе постоjање велике количине улазних података. С обзиром
на то да jе наjвећи броj ЕКГ диjаграма расположив искључиво у штампаном облику, неопходно jе
извршити њихову дигитализациjу превођењем у нумеричке податке погодне за даље коришћење. С
обзиром на разноврсност уређаjа коjи се користе за електрокардиографиjу програм за дигитализациjу
мора као улаз да обухвати скениране диjаграма (добиjене скенирањем штампаних диjагама на стариjим
моделима уређаjа), као и диjаграме произведене директно као слике у електронском облику (на новиjим
моделима уређаjа).
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