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نتایج مقدمه 
راحی در این پروژه قصد داریم تا یک دستگاه خون اتوماتیک برای مصارف خانگی ط

اندازه فشار خون توسط پزشک به کمک گوشی پزشکی صورت می گیرد و. کنیم
.  گیری فشار به این روش برای مصارف خانگی و عموم مردم کار پیچیده ای است

.  ری دارنددستگاه های فشارسنج دیجیتال این مشکل را حل کرده اند و کاربری ساده ت
رکتی در نظر به اینکه ساخت دستگاه فشارسنج دیجیتال کار پیچیده ای است و ش

ت، داخل کشور برای ساخت این نوع دستگاه فشار خون سرمایه گزاری نکرده اس
ت قصد داریم تا با ساختن این دستگاه یک گام به خودکفایی در حوزه ی سالم

از دستگاه های ساخته شده  پیش از این پروژه دارای مشکالتی. نزدیک تر شویم
جمله عدم دقت در اعالم نتایج و عدم طراحی بهینه بودند که سعی شده در این

.پروژه بر چالش ها و کمبود های گذشته فائق آییم

.استدهشتشکیلنرم  افزاروسخت افزاربخشدوازکلیطوربهخونفشاردستگاهساخت

جمع بندی
دن اگرچه هدف غایی ساخت دستگاه فشار خون بوده  است، به خاطر پیچیدگی ساخت، نبو
یاری را قطعات مورد نیاز در بازار ایران به علت تحریم ها و نیاز به تحقیقات آماری که زمان بس

ه ی دستاورد این پروژه طراحی مداری با حداکثر بهینگی و ارائ. نیاز دارد این مهم انجام نشد
.استoscillometricالگوریتمی با دقت باال بر مبنا ی روش 
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.  وددر گام های آینده الزم است تا ابتدا الگوریتم پیشنهادی برروی مدار طراحی شده تست ش
گاه های موجود سپس برای صحت سنجی عملکرد الزم است تا نتایج این دستگاه با نتایج سایر دست

.وددر نهایت با انجام تحقیقات آماری الزم است تا عملکرد مدار بهینه ش. در بازار مقایسه شود

:کاربرد های صنعتی

دستگاه فشارسنج خون توسط صنعت داخلی ساخته نمی شود و امیدواریم با انجام کامل
مدل نهایی این دستگاه از. این پروژه بتوانیم گامی برای داخلی سازی ابزارآالت برداریم

. جهات کیفیت ساخت و دقت عملکرد، قابل رقابت با دستگاه های خارجی وارد شده است

.  مدر این پروژه موفق شدیم مداری بهینه از جهات فضای مورد استفاده و توان مصرفی بسازی
عتی همچنین موفق شدیم در بخش الگوریتم، روشی بکار گیریم تا ضمن کم کردن خطا، سر

.  مناسب داشته باشد
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الگوریتمروش

oscillometric

windowingالگوریتم  پیاده شده براساس روش 
در این الگوریتم به جای تحلیل یک داده در. می باشد

با این. هر لحظه، به دسته ای از داده ها می نگریم
روش تحلیل آماری برروی داده ها ممکن می شود

.که به افزایش دقت کمک می کند
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