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نتایج خالصه
این . استاصطالح پزشکی برای نشانه های وجود مشکل در فرآیند بلع دیسفاژی 

.باشدعضالت زبان یا مری ضعف مشکل ممکن است به دلیل 

بیمار گیری فشار زبان اندازه : روش  تشخیص•
اعمال تحریک الکتریکی به زبان : روش درمان•

حال حاضر در کشور ما تشخیص این بیماری توسط پزشک توانبخش و بهدر 
زبان را فشار قصد داریم دستگاهی بسازیم که بتواند. می شودوسیله ی آبسالنگ انجام 

هم . دهدبا دقت باالتری انجام را تشخیصبا دقت باالیی اندازه گیری کند و فرآیند 
اعصاب پالس هایی متناسب را جهت تحریک, توجه به فشار اندازه گیری شدهچنین با 

. کندپنجم و هفتم زبان ایجاد 
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,شدهریاندازه گیفشاربامتناسبتامی دهدفیدبکالکتریکیتحریکبخشبهسپس
.کندتنظیمراالکتریکیپالس هایزمانوسطح

:دستگاهاصلیبخش های
کامپیوتربهسنسوراطالعاتارسالجهتبلوتوثماژول•
زبانفشاراندازه گیریجهتپیزوییدیفشارسنسور•
ATXMEGA64میکروکنترلر•
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.طراحی کرده و ساختیم, دستگاه را طبق دیاگرام, با استفاده از نرم افزار آلتیوم

شته سیگنال تحریکی که توسط مغز قابل دریافت و تجزیه و تحلیل است، باید بصورت ر
ر و جلوگیری از آسیب به بافت زبان، داشتن کیفیت ادراک المسه بهتو برای پالس باشد 

ولتاژی مثبت برای تحریک بر روی زبان استفاده پالس های آستانه حسی پایین تر، از 
.می شود 

:کنیددر شکل زیر موج خروجی مطلوب دستگاه را مشاهده می 
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