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تیطراحی دستبند الکترونیک جهت ثبت سیگنال های زیس
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دکتر شاهین آشتیانی: استاد راهنما
تهراندانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه 

نتایج خالصهو مقدمه 
دمای پوست و سایر ,در زمان های نه چندان دور الزم بود برای تعیین ضربان قلب 

اوری اما امروزه پیشرفت علم و فن. فعالیت های بدن حتما به درمانگاه مراجعه کرد 
انید به مرحله ای رسیده است که شما با استفاده از لباس های سنسور دار می تو

ن فعالیت و دمای پوست را اندازه گیری نمایید و به ای,مواردی مانند ضربان قلب 
.ترتیب از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری نمایید

ساخت و پیاده سازی : نوع پروژه  •
المت استفاده از شبکه های حسگر بدنی تاثیر شگرفی در امر س: اهداف پروژه •

عه هدف از توس.دارد و به بهبود زندگی و آسایش خاطر بیماران منجر می شود 
پزشکان و . پزشکان و تیم درمان است,کمک به بیماران ,این تکنولوژی 

الرم ها را کاربران می توانند پیوسته سالمت خود را مانیتور کنند و فیدبک و آ
.سریع تر دریافت کنند

در این پروژه دستبندی طراحی و ساخته شده است: هاها و خروجی دستاورد •
ان دما و رطوبت پوست را دریافت میکند و روی نمایشگر نش,که ضربان قلب 

به گوشی موبایل Bluetoothاز طرفی این اطالعات را از طریق ,می دهد 
.کاربر ارسال می کند

:استفادهموردیهاسنسور

و نمایشگر از طریق میکروکنترلر Bluetoothضربان قلب و ماژول ,رطوبت ,سنسور دما 
atmega8راه اندازی شده است.PCB طراحی شده برای قطعاتsmd را می توانید

. در شکل زیر مشاهده کنید
ت و دستبند به گونه ای طراحی شده است که سنسور دما و رطوبت در تماس با پوست اس

دما و ,هنگامی که ضربان قلب . سنسور ضربان قلب روی مچ دست قرار می گیرد
هشداری روی نمایشگر و گوشی موبایل فرستاده می ,رطوبت از حد مجاز عبور کند

.شود

جمع بندی
دما ,ستبند این د. پروژه تالش کردیم یک نمونه از محصوالت پوشیدنی پزشکی را بسازیم در این 

از طرفی این اطالعات را از طریق ,میکند و روی نمایشگر نشان می دهد دریافت قلب ضربان رطوبت و ,
Bluetoothبه گوشی موبایل کاربر ارسال می کند.

از آن برای قطعات به کار رفته در محصوالت پوشیدنی باید کوچک باشد تا استفاده: محدودیت ها 
.کاربران آسان باشد از طرفی این قطعات نباید برای سالمت فرد خطرناک باشد

ه می توان از جمله این ک. میتوان ویژگی های دیگری نیز به این دستبند اضافه کرد : پیشنهاد ها 
رطوبت و ضربان قلب ناشی از ,سنسور شتاب سنج استفاده کرد تا مشخص کند که تغییرات دما 

.بیماری است یا فرد در حال انجام فعالیتی خاص مانند ورزش کردن است
سیار پرکاربرد این دستبند و سایر تجهیزات مانیتوریگ سالمتی در صنعت پزشکی ب: صنعتیکاربرد های 

.است و میتوان برای تشخیص سریع از آن ها استفاده کرد
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  NTCسنسور دما 

این سنسور از نوع 
مقاومتی است و با 
افزایش دما مقامت 
.آن کاهش می یابد

Heartbeat pulse 
sensor

پمپاژ خون باعث 
تغییر میزان تابش
روی رگ اصلی 
درنتیچه تغییر 

گیرندگی سنسور 
.می شود

سنسور رطوبت

کم و زیاد شدن 
ث رطوبت پوست باع
تغییر مقاومت 

پوست و درتنیجه 
خروجی سنسور می 

.شود 

:هاسنسوراینازاستفادهمزایای
تعویضقابلیتوپایینقیمت,استحکام,کوچکیاندازه,خوبحساسیت

:اطالعاتنمایش

I2Cاز طریق ارتباط 

باط با میکروکنترلر ارت
.برقرار می کند

:  مزایا ی استفاده 
نور ,اندازه کوچک

د مورد نیاز خود را تولی
می کند در نتیجه 

باعث کاهش مصرف 
.برق می شود

نمایشگر 
OLED

از طریق ارتباط 
بلوتوث یک ارتباط

سریال مجازی بین 
رو گوشی موبایل و میک
.ودکنترلر برقرار می ش

 Serialبا نصب نرافزار 

Bluetooth 
Terminal  میتوانید

ا اطالعات این دستبند ر
روی گوشی خود دریافت

.کنید

Bluetooth

PCBطراحی مدار :1شکل 

همان طور ,نمایش اطالعات روی گوشی موبایل : 2شکل 
دما و ضربان  ,که مشاهده می کنید هنگامی که رطوبت 

هشداری روی نمایشگر ,قلب از مقدار مجاز عبور کند 
.ظاهر می شود
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