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 چــکـــیــده

 

حیطی و اجتماعی تحت هر گونه فشار با توجه به سبک زندگی انسان امروزی و اینکه بر اساس شرایط م

افراد از اهمیت باالیی برخوردار است، لذا در این  بنابراین حفظ و کنترل سالمت روحی و روانی قرار دارد،

طالعه قرار شود برخی از سنسورها که در تعیین سالمت افراد نقش باالیی دارند مورد متحقیق سعی می

ها بیان ی استفاده از آنمهم دما، فشار و ضربان معرفی و نحوهگیرند. در همین راستا سه دسته سنسور 

 شود.می

ای که اطالعات را از این سنسورها دریافت شود با نوشتن یک برنامه رایانهسپس در این تحقیق سعی می

یار پزشکی طراحی و پیاده سازی گردد که با دریافت اطالعات از افراد بروز کند، یک سیستم کمکمی

 خطر را گزارش دهد. هرگونه
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ل اولفــصــ  

 مقدمه

 مقدمه1-1

ی سنسورها در پزشکی کاربرد زیادی پیدا کرده است. به جدید در حوزه امروزه استفاده از علوم

کرد و کنترل داد. در این بین  1توان عالئم حیاتی بیمار را مانیتورنحوی که بدون استفاده از سنسورها نمی

 کند عالقهای فعالیت میهمواره کنترل این عالئم مربوط به بیمار نیست بلکه هر شخصی که در هر زمینه

خواهند همواره با بررسی عالئم حیاتی های بدنی خود را مانیتور نماید. در حالتی دیگر افراد میدارد فعالیت

خود احتمال هر گونه پیشامد بد را به صفر برسانند و در صورت بروز یک پیشامد، بتوانند در اسرع وقت 

 این مسئله کنترل گردد. 

کی، ایجاد قابلیت ارسال گیری سنسورها در علوم پزشمندی در به کاریکی از دیگر دالیل عالقه

های مربوط به عالئم حیاتی انسان و کنترل آن از راه دور است. به نحوی که اطالعات برای پزشک داده

ی شده معالج ارسال شده و پزشک همواره بیمار خود را تحت نظر خواهد داشت. در این تحقیق نیز سع

 لم پزشکی معرفی گردد.است برخی از سنسورهای مهم در ع

 

 

                                                           
1 monitoring 
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 اهداف تحقیق 2-1

اس شرایط محیطی و اجتماعی تحت با توجه به سبک زندگی انسان امروزی و اینکه بر اس

گونه فشار روحی و روانی قرار دارد، بنابراین حفظ و کنترل سالمت افراد از اهمیت باالیی برخوردار هر

ها که در تعیین سالمت افراد نقش باالیی دارند شود برخی از سنسوراست، لذا در این تحقیق سعی می

 مورد مطالعه قرار گیرند. این سنسورها عبارتند از:

 الف: سنسورهای ضربان

 ب:سنسورهای دما

 ج: سنسورهای فشار

ای که اطالعات را از این سنسورها شود با نوشتن یک برنامه رایانهسپس در این تحقیق سعی می

یار پزشکی طراحی و پیاده سازی گردد که با دریافت اطالعات از افراد ککند، یک سیستم کمدریافت می

 بروز هرگونه خطر را گزارش دهد.

 ساختار تحقیق 3-1

آوری شده است. در فصل اول مقدمه و اهداف تحقیق بیان فصل جمعچهار این تحقیق در قالب 

تحقیق مورد بررسی  دف اینشده است. در فصل دوم مفاهیم سنسورها، انواع سنسورها و سنسورهای ه

در فصل  .شودی استفاده از آن شرح داده میدر فصل سوم نتایج کدهای نوشته شده و نحوهگیرند. قرار می

 پیشنهادات و منابع ذکر شده است. ،چهارم نتیجه گیری
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 دومفــصــل 

 سنسورهای پزشکی)دما، فشار، ضربان(
 مقدمه1-2

یق سعی اند در این تحقلف در زندگی امروزی پیدا کردهمختبا توجه به اهمیتی که سنسورهای 

نسورهایی که در علم گیرند و در نهایت برخی از سو انواع سنسورها مورد بررسی قرارشود مفاهیم می

ور مهم دما، گیرند. در همین راستا سه دسته سنسه قرارپزشکی برای موارد خاص کاربرد دارند مورد مطالع

 شود.ها بیان میی استفاده از آنحوهفشار و ضربان معرفی و ن

 سنسور 2-2

تواند حس کردن گرفته شده و می به معنیsens یعنی حس کننده و از کلمه (sensor)سنسور

آنالوگ( یا غیرپیوسته  (را به کمیت های الکتریکی پیوسته ...حرارت، رطوبت، دما، و کمیت هایی مانند فشار،

 های کنترل آنالوگ و دیجیتالگیری، سیستمدستگاه های اندازه انواع)دیجیتال( تبدیل کند. سنسورها در 

های مختلف ها به دستگاهاتصال آن گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیتمورد استفاده قرار میPLC 1مانند 

باشد.  ، بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل خودکاررکه سنسو باعث شده است PLCاز جمله 

                                                           
1 Programmable logic 

controller 
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فرستند کننده میشده اطالعات را به سیستم کنترل ای که برای آن ها تعریفساس نوع و وظیفهها بر اسنسور

 .کندبرنامه تعریف شده عمل می سیستم طبق و

 هاانواع سنسور 3-2

شود. سنسورها برای هر کاربردی به امروزه برای اندازه گیری هر کمیتی از سنسور استفاده می

 گردند.شوند. در این قسمت انواع سنسورها معرفی میتولید می صورت خاص و جداگانه طراحی و

 سنسورهای بدون تماس 1-3-2

جسم و بدون اتصال به آن عمل می  ی هستند که با فاصله ازیسنسورهای بدون تماس سنسورها

باعث جذب  تواندشوند. این عمل میعه وجود آن را حس کرده و فعال میقط نزدیک شدن یکبا  کند مثال

. این سنسورها در صنایع ورودی یک سیستم شود یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه 2، کنتاکتور1رله یک

 کاربرد فراوانی دارند که برخی از این کاربردها عبارتند از:

 شمارش تولید: سنسورهای القائی، خازنی ونوری -

 سنسور نوری و خازنی ت پارچه و...:کنترل حرک -

 ریتشخیص پارگی ورق: سنسورنو -

 کنترل سطح مخازن: سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح -

 کنترل انحراف: سنسور نوری و خازنی -

 اندازه گیری سرعت: سنسور القائی و خازنی -

 کنترل تردد: سنسور نوری -

                                                           
1 relay 2 contactor  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 چهارمـل ـفــصـ

 ه گیرینتیج 1-4

با توجه به بررسی و مطالعه ی انواع سنسور ها به خصوص سنسور هایی که در زمینه ی پزشکی 

م نرم افزاری را طراحی کنیم که با استفاده از اطالعات دریافت شده از در نهایت توانستی ،کاربرد داشتند

بروز هرگونه خطر در عالئم حیاتی را گزارش دهد. به کمک این نرم افزار پزشک به راحتی  ،سنسور ها

 و در صورت نیاز اقدامات پزشکی الزم را انجام دهد.  ،می تواند از عالئم حیاتی بیمار خود مطلع شود

 

 نهاداتپیش2-4

   استفاده از سنسور دمایMAX31875 

   استفاده از سنسور فشارMPS20NOO40D 

 نبض  ،نبض گردنی یا کاروتید ،بررسی انواع نقاط نبض دار بدن مانند: نبض بازویی یا براکیال

 گیجگاهی و...

  کند ساخت وسیله ای که با استفاده از سنسور های بیان شده بتواند عالئم حیاتی را اندازه گیری

 نرم افزار طراحی شده ارسال نماید. و به

 



54 
 

 منابع:3-4

  1998، انتشارات بین المللی وایلی،طراحی و ساخت ابزار ها و تجهیزات پزشکیجان جی.وبستر ،.1

ماهنامه ی مهندسی پزشکی و تجهیزات  ،دکتر محمد کریمی مریدانی ،. دکتر سرور بهبهانی2

 96مهر ،198شماره ی  ،آزمایشگاهی

 و ... _ http://nnc.ir    http://iranbmemag.com   _   http://iran-module.ir یت ها:.سا3

 _ MS5536C _ MAX30205 _ MLX90614 _ ML90615 _  1630 _ 1620.دیتا شیت ها: 4

AD8232 _ KY039 _ 11574 

 

 

 

 

 




