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Abstract 
This paper deals with the implementation of software system to remove 0.5 Hz 

baseline wander noise from the ECG signal using multistage adaptive filter. 
At start, a single stage adaptive filter has been implemented and the performance of the 
implemented system has been checked for changing the values of noise levels, the 
convergence factor of the adaptive algorithm, and the length of the adaptive filter. 
From testing results it is clear that the performance of the implemented system changes 
by the above factors values. 
Then an adaptive filter with the best values for the above factors has been used as a 
prototype to build multistage filter. 
The resulted multistage adaptive filter has been tested to prove its capability to remove 
0.5 Hz baseline wander noise as compared with single stage adaptive filter. 
From testing results, it is clear that multistage filter gives better results than single 
stage filter.   
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  ھرتز الناتجة عن التأرجح عن خط ا�ساس 0.5الضوضاء بتردد  إزالة
 )Baseline Wander ( متعدد  ا.عتماديالمرشح  باستعمالمن أشارة تخطيط القلب

 المراحل
  الخ�صة
ھرتز ناتجة عن التأرجح  0.5أن ھذا البحث يتناول بناء نظام برمجي �زالة الضوضاء بتردد       

المرشح ا,عتمادي متعدد  باستعمالمن أشارة تخطيط القلب   (Baseline Wander)عن خط ا"ساس

  . المراحل
في البداية تم بناء مرشح اعتمادي أحادي المرحلة و من ثم فحص تأثير تغيير قيم كل من مستوى 

) عدد معام6ت المرشح(الضوضاء، عامل التقارب للخوارزمية ا,عتمادية و طول المرشح ا,عتمادي 
م بقي يتأثر أن من الواضح من نتائج الفحص أن أداء النظام الذي تم بناءه. ذي تم بناءهعلى أداء النظام ال

بعد ذلك تم استخدام مرشح اعتمادي بأحسن قيم للعوامل السابقة كنموذج ابتدائي لبناء  .العوامل السابقة
اختباره للبرھنة على أن المرشح ا,عتمادي المتعدد المراحل الذي تم بناءه تم  .مرشح متعدد المراحل

 Baseline)ھرتز ناتجة عن التأرجح عن خط ا"ساس 0.5قابليته على إزالة الضوضاء بتردد 
Wander)  مقارنة بالمرشح ا,عتمادي ا"حادي المرحلة.  

من الواضح من نتائج المقارنة أن المرشح المتعدد المراحــــــــل يعطي نت@ائج أفض@ل بكثي@ر م@ن المرش@ح 
  .   رحلةا"حادي الم


