
 نگیتوریدستگاه فتال مانو معرفی مقدمه  

نیز نامیده می شود، یكی از تست هاي رایج و غیر تهاجمی در دوران بارداري  NST بدون استرس كه اصطالحا آزمایش

 نیمورد استفاده قرار می گیرد. در طول آزمایش بدون استرس، ضربان قلب جن نیاست كه براي بررسی سالمت جن

در طول  نیكه هیچ عملی براي ایجاد استرس بر جن دبه این واقعیت اشاره دار "بدون استرس"كنترل می شود. اصطالح 

در معرض افزایش خطر  نیآزمایش انجام نمی شود. به طور معمول، هنگامی كه پزشك متخصص تشخیص دهد كه جن

بارداري به بعد انجام می  28تا  26از هفته هاي  مرگ است، آزمایش بدون استرس توصیه می شود. این آزمایش معموال

به نظارت، آزمایش یا مراقبت هاي  نیاز آزمایشات غیر استرس ممكن است نشان دهد كه مادر و جن برخیشود. نتایج 

 .ویژه نیاز دارند

را ثبت می  رحم مادر، كاردیوتوگرافی نیز نامیده می شود و این تست حركات، ضربان قلب و انقباضات  NST آزمایش

كند. هنگامی كه جنین از استراحت به حركت می رود یا در هنگام انقباضات در حین زایمان، در ریتم ضربان قلب جنین 

می تواند  NST تغییر ایجاد می شود و قلب جنین به طور میانگین تندتر از قلب انسان می تپد كه در همه این موارد

و اكسیژن كافی دریافت می كند. براي انجام آزمایش از دستگاهی به نام اطمینان حاصل نماید كه جنین سالم است 

 باستفاده می شود. نام سونیكید در اصل نام و برند یكی از كمپانی هاي تولید كننده جنین یا  دیكیجنین یاب یا سون

فتال ح دستگاه، دستگاه در دنیا است كه در ایران به اشتباه به نام اصلی دستگاه تبدیل مشهور شده است. لذا نام صحی

  .می باشد ابی نیجن ای نگیتوریمان

 

 دستگاه فتال مانیتورینگ:عملكرد  تئوري

FHR  (Fetal Herat Rate )امروزي داراي دو عدد پراب می باشند . یكی از پراب ها  مانیتورینگ فتال دستگاه هاي

. كریستال هاي پیزو الكتریك داراي دو ی كنداز كریستال هاي پیزو الكتریك استفاده م این پراب .نامیده می شود 

محور می باشند یكی محور الكتریكی و دیگري محور مكانیكی. چنانچه در راستاي محور مكانیكی به آنها نیرو وارد شود 

ستاي محور الكتریكی به آنها جریان در راستاي محور الكتریكی خود جریان الكتریكی تولید می كنند و چنانچه در را

الكتریكی داده شود در راستاي محور مكانیكی نوسان خواهند كرد. از این خاصیت انها در ساخت پراب هاي دستگاه 

التراسونیك نظیر فتال مانیتورینگ و سونوگرافی استفاده می شود. بدین صورت كه دو عدد كریستال در كنار یكدیگر 

كریستال ها با یك موج سینوسی در راستاي محور الكتریكی خود تحریك شده و شروع به تولید  قرار میگیرند یكی از

امواج مكانیكی در هوا می نماید. این امواج از بدن مادر عبور كرده به قلب جنین برخورد نموده و فركانس نوسان آن 

ل پیزو الكتریك دیگر را تحریك نموده و تغییر كرده و به سمت باال بر می گردد. موج برگشتی محور مكانیكی كریستا

این كریستال شروع به تولید جریان الكتریكی در راستاي محور الكتریكی خود می نماید. بدیهی است كه جریان 

الكتریكی تولید شده توسط این كریستال متناسب با ضربان قلب جنین است. از روي اختالف بین موج سینوسی ارسال 

 توان نرخ ضربان قلب را بدست آورد.شده و دریافت شده می 



این پراب به كمك یك عدد سنسور بسیار حساس قادر است كوچكترین انقباضات  نام دارد. TOCOپراب دیگر، پراب 

 رحم مادر را اندازه گیري و نمودار تغییرات آن را بر روي نمایشگر نمایش دهد.

 

 دستگاه فتال ماینتورینگ: نحوه عملكرد

ت ( ساع 2صورت است كه مادر باردار براي مدتی )مقدار زمان بنا به تصمیم متخصص است، براي مثال نحوه كار بدین 

می و پراب اندازي گیري انقباضات رح  FHRبر روي تخت خوابیده و پراب هاي اندازه گیري ضربان قلب جنین یا همان

 TOCOو  FHR ر نظر گرفته شده و تغییراتزی ، مادراز طریق دو عدد كمربند به مادر بسته شده و در این مدت زمان

ادر مبر روي نمایشگر دستگاه نمایش و همزمان بر روي كاغذ نیز چاپ می شود. این پرینت جزیی از مستندات و سوابق 

ار در نحوه اعمال پراب ها به مادر بارد .باردار بوده و براي تشخیص هاي آتی متخصص بسیار مفید و كارساز می باشد

 .نمایش داده شده است 1شكل شماره 

 

 

 
 TOCO و FHR : نحوه اعمال پراب هاي 1شكل شماره 

 

 

 :شده طراحی مانیتورینگ فتال دستگاه هاي ویژگی

 

 و پروسسور میكرو فایر، آمپلی فایر، آمپلی پري مدار آنالوگ، الكترونیك بخش شامل یكپارچه برد مادر طراحی -1

 سوییچینگ هاي رگوالتور حرارتی، پیرینتر درایو برد تغذیه، منبع برد از قسمتی

 دیگر واسط برد هیچ بدون رنگ تمام اینچ 7 تا رنگ تمام اینچ 3،4 نمایشگر اندازي اندازه راه توانایی -2

 . باشد درایور برد داراي نمایشگر كه رنگ تمام اسكرین تاچ اینچ 10 نمایشگر اندازي راه توانایی -3

  1رنگ تك نمایشگرهاي انواع اندازي راه توانایی -4

                                                           
1 Mono chrome 



 افزاري سخت ادوات در تغییر به الزم عنوان هیچ به شده ذكر هاي نمایشگر از كدام هر به برد مادر اتصال منظور به -5

 . باشد نمی مادربرد

  ثانیه بر متر سانتی 2.5 سرعت با پیرینتر چاپ سرعت -6

  كاغذ روي بر TOCO و FHR هاي نمودار زمان هم پرینت -7

 ثانیه در ضربه 1-+ دقت با FHR گیري اندازه دقت -8

 Full Color اینچ 10 نمایشگر روي بر TOCO و FHR هاي نمودار زمان هم ترسیم -9

 كارهاي انجام و داده ریكورد منظور به كامپیوتر روي بر ها داده ارسال و كامپیوتر USB پورت به اتصال قابلیت -10

  پژوهشی

 آپ بك باطري داراي -11

، سه نمونه ساخته شده از مادربرد  2كلیه این امكانات بر روي یك مادر برد فراهم است كه تصویر در شكل شماره 

 از برد مادر این طراحی در است ذكر به الزم اجزاي مختلف معرفی گردیده اند. همچنین 10دستگاه و در تصویر شماره 

 .است نشده... و معكوس مهندسی اقتباس، داخلی یا و خارجی نمونه هیچ

 

 
 :سه نمونه از مادربرد پس از لحیم نمودن قطعات بر روي آن  2تصویر شماره

 

 

 درایو و اندازي راه توانایی برد مادر این ذكرگردید مانیتورینگ فتال دستگاه هاي ویژگی هاي قسمت در كه طور همان

 و مهم نقاط از یكی موضوع این و باشد می دارا را رنگ تمام و رنگ تك از اعم ها نمایشگر از وسیعی دسته نمودن

 كاستن یا افزودن به نیاز برد مادر به گوناگون هاي نمایشگر اتصال براي همچنین. رود می شمار به برد مادر این برجسته

 میكروكنترلر روي بر كه اي برنامه است كافی تنها و نیست PCB یا و نقشه در تغییر یا و الكترونیكی قطعات از كدام هیچ

 گوناگون هاي نمایشگر با را محصوالت از وسیعی رنج توان می كننده مصرف نیاز به بنا لذا. یابد تغییر شود می پرگرام



 به كامپیوتر به شده برداري نمونه هاي داده ارسال توانایی دستگاه جالب هاي ویژگی دیگر از یكی. نمود بازار روانه

 تحقیقاتی مصارف در تواند می آن كاربرد و میگیرد صورت USB پورت طریق از كار این. باشد می بالدرنگ كامال صورت

 . باشد دیتا ریكورد منظور به و

 

 گیرينتیجه

 

 10 نمایشگر با آنها از یكی كه فتال مانیتورینگ می باشد دستگاه از نمونه ساخت دو تحقیقاتی طرح این نتیجه گیري در

 .است شده داده نمایش  3 شماره شكل و در شده تعبیه پشت در آن است كه پرینتر اسكرین تاچ اینچ

 

 
 اینچ 10 نمایشگر با شده ساخته مانیتورینگ فتال نمونه:  3 شماره تصویر

 

 مراتب به رنگ تك نمایشگر با مقایسه در آن قیمت كه رنگ تك پیكسل 128x240 نمایشگر با شده ساخته دیگر نمونه

 .است شده داده نمایش  4 شماره شكل در كه رنگ تمام نمونه با مشابه عینا دستگاه امكانات ولی تر پایین



 
 پیكسل 240x128 نمایشگر با شده ساخته مانیتورینگ فتال نمونه: 4 شماره شكل

 

 

 

 


