
3 
 

 

 دانشکده مهندسی 

 گروه برق

نامه کارشناسیپايان  

 الکترونیک   : گرایش

: عنوان   

 اندازه گیری فشار خون از طریق پردازش تصویر

  :استاد راهنما

چرمی مصطفی دکتر  

  :نگارش

98224498رضوان انوری   

82ارديبهشت   



4 
 

 فهرست مطالب

 6 ................................................................................................................................................. :دهیچک

 7 .............................................................................................................................. قیتحق اتیکل: اول فصل

 7 ................................................................................................................................... اول فصل مقدمه

 7 ......................................................................................................................................... مسئله انیب

 8 .................................................................................................................................پروژهیمفهوم مدل

 8 ......................................................................................................................................... پروژه هدف

 8 ........................................................................................................................... قیتحق رامونیپ سواالت

 9 ................................................................................................................. موضوع اتیادب بر یمرور :دوم فصل

 9 ................................................................................................................................... دوم فصل مقدمه

 9 .................................................................................................................................. خون فشار فیتعر

 01 .......................................................................................................................................... خچهیتار

 02 ................................................................................................................... خون فشار یریگ اندازه روش

 03 .......................................................................................................... کاف با  خون فشار یریگ اندازه روش

 01 ......................................................................................................................... قیتحق ینظر چارچوب

 06 ............................................................................................................................ قیتحق روش: سوم فصل

 06 ................................................................................................................................ سوم فصل مقدمه

 07 ....................................................................................................................... برنامه یکل اگرامید بلوك

 08 .......................................................................................................... متلب در استفاده مورد یها تمیالگور

 08 ................................................................................................. متلب درون به ندوزیو یها ریتصو کردن وارد

 open file ........................................................................................................... 08 از استفاده : اول روش

 imread ..................................................................................................... 09  دستور از استفاده:  دوم روش

 21 ............................................................................................................... متلب درون به ویدیو کردن وارد

 20 ....................................................................................... متلب در imresize دستور با ریتصو کی اندازه رییتغ

 20 ............................................................................................ هیاول ریتصو اندازه از یبیضر اساس بر اندازه رییتغ

 23 ........................................................ هیثانو ریتصو اطالعات سیماتر یها ستون و ها فیرد تعداد اساس بر اندازه رییتغ

 21 ....................................................................... متلب در imfinfo دستور با ریتصو کی به مربوط اطالعات مشاهده

 26 ......................................................................................................................................... میفر نرخ

 27 ....................................................................................................... ریتصو کردن (Grayscale) یخاکستر



1 
 

 MATLAB ............................................................................................................... 29 در کردن یخاکستر

 31 .................................................................................................................................... یگذار استانه

 32 ............................................................................................................. ریتصاو یرو بر یبردار لبه اتیعمل

 31 .............................................................................................................................. یرویدا هاف لیتبد

 36 ............................................................................................................................... یخط هاف لیتبد

 37 ..................................................................................................................... یخط هاف لیتبد تمیالگور

 39 ...................................................................................................................................... یریگ نمونه

 39 ................................................................................................................................. ها داده یگرداور

 40 ............................................................................................................................................. جهینت

 40 ........................................................................................................................ پروژه مرجع کد: وستیپ

 41 ....................................................................................................................................... مراجع و منابع

 

 فهرست شکل ها و نمودار ها

 02 ................................................................................................................. ییبازو انیشر یریگ قرار محل

 07 .................................................................................................................................. یکل اگرامید بلوک

 08 ................................................................................................................. متلب در ریتصو ریمتغ یخروج

 23 .............................................................................................................................یاصل ویدیو سوم میفر

 23 .................................................................................................... یاصل ویدیو سوم میفر شده کوچک ریتصو

 24 .............................................................................................................................یاصل ویدیو سوم میفر

 24 .................................................................................................... یاصل ویدیو سوم میفر شده کوچک ریتصو

 26 ............................................................................................. هیثان بر میفر ۰1 و 2۲ در ریتصاو تعداد سهیمقا

 30 .......................................................................................................................... ویدیو سوم میفر یخروج

 30 .................................................................................................. ویدیو سوم میفر به مربوط imtool یخروج

 32 ................................................................................................... ویدیو سوم میفر شده یگذار استانه یخروج

 37 ........................................................................................................................ یخط هاف لیتبد تمیالگور

 38 .......................................................................................................................................... ال دهیا خط

 38 .......................................................................................................................................... یبیتقر خط

 39 ........................................................................................................................................ یتصادف خط

 41 ....................................................................................................................... یا هیزاو اطالعات نمودار

 40 ................................................................................... ییانتها و ییابتدا یها میفر  و بیش حذف از پس نمودار

 



6 
 

 :چکیده
 

در ابتدا . هدف از این پروژه  تخمین بازه فشار خون سیستولیک و دیاستولیک از طریق پردازش تصویر است 

دوربین روی یک پایه ثابت شده تا تکان های ناشی از لرزش حذف گردد و عقربه کاف در موازات لنز دوربین 

ر نظر گرفته شود و از زوم دوربین د ی مترپانزده سانتبهتر است فاصله لنز و عقربه در حدود . قرار میگیرد

از انجا که الگوریتم پیاده شده بر اساس هاف دایروی است بهتر است از قرار گرفتن هر شیی . استفاده نشود

متلب و اجرای  نرم افزار درتصاویر ویدیویی  خواندن پس . خودداری شود برداری فیلمصحنه ی دایروی در 

فشار سنج با کمک پردازش تصویر محاسبه شده و از طریق توالی میزان  زاویه معادل عقربه کاف ، الگوریتم 

  .این زاویه در هر فریم و توجه به نوسانات ناشی از تغییر اندازه زاویه به بازه فشار خون خواهیم رسید
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 کلیات تحقیق: فصل اول

 فصل اول مقدمه
 

در طیییی فراینییید انیییداره گییییری فشیییار خیییون بیییا اسیییتفاده از کیییاف  فقیییدان دو عامیییل گوشیییی و   

از طرفییی امییروزه  . مهییارت تکنسییین در خوانییدن خروجییی عقربییه شیییر قابییل چشییم پوشییی اسییت        

جایگییاه قابییل   جییایگزینی و انجییام عمییل توسییط ماشییین بییه جییای انسییان       اتوماسیییون بییه معنییی   

متلیییب نوشیییته  تم کیییه در ایییین پیییژوهش در نیییرم افیییزار الگیییوریبیییا کمیییک . تیییوجهی در دنییییا دارد

شیییده در ایییین پیییروژه میتیییوان بیییدون اسیییتفاده از گوشیییی پزشیییکی و بیییدون نییییاز بیییه تکنسیییین    

حییال انکییه در طییی اییین فراینیید خطییای انسییانی بییه      . میییزان فشییار خییون بیمییار را محاسییبه کییرد    

یمییار بییه صییفر   حییداقل خییود میرسیید و احتیییاج بییه دانییش پزشییکی بییرای خوانییدن فشییار خییون ب       

 .می رسد

 بیان مسئله 
 

ایییین . دسیییتگاه انیییدازه گییییری فشیییار خیییون ییییک وسییییله ضیییروری در تشیییخی  پزشیییکی اسیییت  

فشارسییینج . دارنییید  دسیییتگاهها انیییواع مختلفیییی از جملیییه نیییوع جییییوه ای، عقربیییه ای و اتوماتییییک  

  [1] .های جیوه ای ساده ترین و دقیقترین وسیله برای اندازه گیری فشار خون هستند

برخییی افییراد کییه در منییزل فشییار خییون طبیعییی دارنیید هنگییام ویزیییت پزشییک بییدلیل          از طرفییی 

گیییری فشییار خییون در منییزل     افییراد بییا انییدازه   .رود اضییطراب میییزان فشییار خییون آنهییا بییاال مییی      

سییالم یییا مبییتال بییه  )کننیید پییس اگییر پزشییک تشییخی  دهیید کییه فییرد    بیشییتر احسییاس آرامییش مییی 

شییود بهتییر اسییت کییه    بییه علییت اضییطراب در کلینیییک دچییار فشییار خییون بییاال مییی      ( فشییار خییون 

منییزل بییا اییین روش میتییوان در   .گیییری فشییار خییون خییود در منییزل مبییادرت کنیید     فییرد بییه انییدازه 

 .و بدون احتیاج به دانش پزشکی فشار خون را اندازه گرفت
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 پروژه میمفهو مدل 
 

در اییین پییروژه بییا اسییتفاده از نییرم افییزار متلییب ،ابتییدا فیییلم گرفتییه شییده از عقربییه فشییار سیینج بییا         

نیییه نمونییه بییرداری شییده تییا پییردازش بییه روی تییک تییک فییریم هییا گییاه بییه صییورت         ثا 0/28نییرخ 

از پییس از اسییتانه گییذاری  در اییین پییروژه . مجییزا و گییاه بییا توجییه بییه نمونییه هییای قبلییی انجییام شییود    

عقربییه فشییار سیینج و از هییاف خطییی بییرای یییافتن زاویییه      هییاف دایییروی بییرای پیییدا کییردن دایییره    

زاوییییه بیییه فشیییار ، بیییرای پییییدا کیییردن فشیییار در هیییر نمونیییه  عقربیییه و بیییه دنبیییال ان نگاشیییت از 

 .است استفاده شده

 پروژههدف 
 

بیییرای انیییدازه گییییری فشیییار خیییون بیییدون نییییاز بیییه گوشیییی و محاسیییبه  مناسیییب یمیییدل حییییراط

کییه بییا اییین وسیییله بییا   . مقییدار ان بییدون نیییاز بییه دانییش پزشییکی بییرای افییراد معمییولی مییی باشیید      

و فییییلم بیییرداری از عقربییه فشارسییینج در طیییی مراحیییل   بییه همیییراه داشیییتن تنهیییا یییک فشارسییینج  

در واقییع .  خییالی شییدن فشییار کییاف بتییوان بییه فشییار سیسییتولی و دیاسییتولی بیمییار دسییت یافییت         

 .عملیات محاسبه فشار به جای انسان به کامپیوتر سپرده میشود

 تحقیق پیرامون سواالت 
 

گذاشییت و تنهییا از   ایییا مییی تییوان بییا کمییک اییین پییژوهش گوشییی و مهییارت شییخ  را کنییار         .0

 طریق کاف فشار خون را اندازه گرفت ؟

ایییا مییی تییوان امییید داشییت کییه اشییتباهات ناشییی از عییدم اگییاهی فییردی در محاسییبه فشییار از           .3

 بین برود؟

 

http://matlab1.ir/
http://matlab1.ir/
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 مروری بر ادبیات موضوع :دوم فصل
 

 دومفصل  مقدمه
 

اندازه گیری فشار خون  توضیحاتی مبنی بر اینکه ماهیت فشار خون چیست و کاراترین  روشدر این فصل 

 .چیست  بیان شده است

 تعريف فشار خون

بیییرای اینکیییه خیییون در شیییریانهای اع یییای بیییدن جیییاری شیییود و میییواد شیییذایی را بیییه اع یییای     

مختلییف بییدن برسییاند، نیییاز بییه نیرویییی دارد کییه اییین نیییرو فشییار خییون نییام دارد و مولییید آن             

عمییده بییدن، بییه نییام آ ییورت و    قلییب خییون را بییه طییور مییداوم بییه داخییل دو شییریان      . قلییب اسییت 

 .شریان ششی پمپ میکند

از آنجییا کییه پمییپ کییردن خییون توسییط قلییب بییه داخییل شییریانها نییب  دار اسییت، فشییار خییون            

سیییطح حیییداکرر ییییا سیییطح    . شیییریانی بیییین دو سیییطح حیییداکرر و حیییداقل در نوسیییان اسیییت     

سیسیییتولی در زمیییان انقبیییاط قلیییب و سیییطح حیییداقل ییییا دیاسیییتولی در زمیییان اسیییتراحت قلیییب   

 .ود می آیدبوج

فشییار خییون بییه دو عامییل مهییم بسییتگی دارد یکییی بییرون ده قلییب اسییت، یعنییی مقییدار خییونی کییه        

در هییر دقیقییه بییه وسیییله قلییب بییه درون آ ییورت پمییپ مییی شییود و عامییل دیگییر، مقاومییت ر            

اگییر بخییواهیم  . اسییت  یعنییی مقییاومتی کییه بییر سییر راه خییروج خییون از قلییب در رگهییا وجییود دارد       

 : فرمول نشان دهیم به قرار زیر است این رابطه را به شکل

 فشار خون= برون ده قلب × مقاومت ر  

همچنییین فشییار  . بییا تغییییر بییرون ده قلییب یییا مقاومییت ر  مقییدار فشییار خییون تغییییر مییی کنیید        

خییون در طییول روز تحییت تییمثیر عوامییل مختلفییی تغییییر مییی کنیید کییه از جملییه اییین عوامییل             



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 بتدایی و انتهاییشیب و  فریم های انمودار پس از حذف 

 نتیجه

محسوسی تغییر نوع نوسانات به طور   0888تا فریم  ۵08همانگونه که در نمودار فوق دیده می شود از فریم 

 نازیم و 028 یکولستسیس نوخ راشف نازیم یلصا ویدیو هب میرف یاه هرامش نیا عاجرا اب هک کرده است 

له بعدی دقیقا با اندازه گیری دستی فاصله قله هر نوسان تا ق .دوش یم هدهاشم 59 کیلوتساید نوخراشف

 ام  هزاب نیا رد یراک سناکرف تفگ ناوتیم هکفریم در ثانیه است  28از انجا که نرخ فریم ما . فریم است  33

 .تسا شیامزا دروم درف نابرض نامه رادقم نیا هک تسا هقیقد ره رد هبرض ۵9 نامه ای و هیناث ره رد 8.0

 نیا بولطم هجیتن هب مادک چیه هنافساتم یلو دش بسک یهجوت بلاج جیاتن فلتخم یاه رتلیف کمک اب

 .تفاین تسد هژورپ

 هژورپ عجرم دک: تسویپ
clc 
clear all 
close all; 
warning off; 
vid = VideoReader('E:\znu\term 8\final project\sorce\source3.mov'); 
vidHeight = vid.Height; 
vidWidth = vid.Width; 
nChannels = 1; 
fr = vid.FrameRate; 
len = vid.NumberOfFrames; 
%emp = struct('cdata', ... 
%   zeros(vidHeight, vidWidth, nChannels, 'uint8'), ... 
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