
1. Amaç

• Kan basıncı ölçüm yöntemleri arasında en kullanışlı yöntem

bilekten elektronik tansiyon aletleridir. Ancak en doğru ölçüm

koldan ölçüm yapan sfigmomanometreler ile yapılmaktadır.

• Koldan ölçüm yapan civalı analog tansiyon aletlerinde ölçüm

duyulan ses düzeyine ve civa sütununun düzgün görülmesine

bağlıdır. Bu nedenle ölçüm zor ve görecelidir.

• Diğer yandan tam elektronik olan cihazlarda otomatik olan

pompalama sisteminde çok sık arıza görülmektedir.

• Bu sorunlardan yola çıkılarak önerilen tasarımımızda elden

pompalama sistemli civalı analog tansiyon aleti dijital hale

getirilmiştir. Böylece ölçüm tam değerlerde elde edilerek dijital

olarak görüntülenmektedir.

• Projedeki tasarımda ölçülen tansiyon değerleri GSM/GPRS

yöntemiyle cep telefonuna mesaj gönderilerek gerekli durumlarda

hastaya müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.
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2. Materyal ve Yöntem

Basınç sensörü MPX5050 den alınan sinyal 2 şekilde

mikrokontrollera iletilmektedir. Birincisi alınan analog sinyal direk

mikrokontrollera iletilerek mikrokontollerın basınç ölçmesinde

kullanılır. İkinci olarak alınan analog sinyal band geçiren filtre ve

comperator yardımıyla dijital bir sinyale dönüştürülerek

mikrokontrollera iletilir. Bu dijital sinyal ise puls algılamak için

kullanılmaktadır.

Mikrokontroller da işlenen sinyaller bilgiye dönüştürülür, tuşlardan

gelen komutlar doğrultusunda LCD ve GSM aracılığıyla bilgi iletilir.
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Dönüştürücüsü

2.3. GSM/GPRS Modem

Ölçülen tansiyon değerlerinin cep telefonuna mesaj olarak

gönderilmesi için Beti GSM/GPRS modem kartı kullanılmıştır. Beti

GSM/GPRS modem kartı, M2M uygulamaları için ihtiyaç

duyulabilecek asgari donanımları bir arada bulunduran hazır GSM

kartıdır. Kart üzerinde SIM900 modülü bulunur. Kart üzerindeki seri

iletişim portları (uart interface) sayesinde mikrokontrollü devreler ile

kolaylıkla haberleştirilebilir. Ayrıca DSUB-9 seri portu ile PC

bağlantısı da gerçekleştirilebilir. Modeme güç verildiğinde otomatik

olarak çalışır ve birkaç saniyede GSM şebekesine bağlanır.

GSM /GPRS modülü üzerinde seri iletişim birimi bulunmaktadır. Bu

birimler vasıtasıyla seri iletişim yürütülür. Bu birime UART adı verilir.

UART bir seri haberleşme protokolüdür.

Seri iletişimde belirli bir format kullanılmaktadır. GSM /GPRS

modülümüz bu formata uygun kodlanarak kodda belirtilen numaraya

mesaj göndermesi sağlanmıştır.

3. SONUÇ

Analog tansiyon aleti dijital hale getirilmiş, ölçülen basınç değerleri

LCD ekranda gösterilmiştir. Daha sonra eklenen GSM modülü ile

ölçülen basınç değerlerinin, cep telefonuna mesaj olarak

gönderilmesi sağlanmıştır.

Bu cihaz uzaktan hasta takip sistemleri kapsamında kullanılabilir bir

cihaz olup, kendisine önceden kodlanan telefon numaralarına haber

vererek gerekli durumlarda hastaya müdahale edilmesini

sağlamaktadır.

2.1. Anakart Devresi 

Anakart devresinin içerisine

mikrokontroller devresi, LCD ekranı,

tuşlar ve mikrokontroller için power

devresi konulmuştur .

Projemize en uygun mikrokontrollerin

PIC18F252 olduğuna karar verilmiştir.

Mikrokontroller

Projemize en uygun mikrokontrollerin PIC18F252 olduğuna karar 

verilmiştir. [7] 

Mikrokontroller içerisinde bulunan f(ADC) fonksiyonu kendisine gelen 

[0V-5V] arası değerleri [0-1024 Dec] e dönüştürür. 

5V = 1024 Dec ise 1dec ≈5mV dur 

Standart çevrimlerden; 

1kPa = 7,5 mmHg’ dir. 

MPX5050 nin dataseetine bakıldığında 

500mV da 5 kPa değer verdiği görülmektedir. 

5kPa = 37,5mmHg = 500mV ≈ 100 Dec olur. 

O halde; 

100 Dec=37,5mmHg ise 1 dec ≈ 0.375mmHg 

1mmHg ≈ 3 Dec’dir. 

Mikrokontrollerımız bu hesaplamaya göre aşağıdaki şekilde 

programlanmıştır. 

2.2. Basınç Devresi 
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0.723 Hz’lik 11 kat kazançlı yüksek geçiren filtre DC sinyali

sönümlendirerek sadece AC sinyali geçirir. Yüksek geçiren filtrenin

amacı pulse üretmektir. 3.38 Hz’lik 23 kat kazançlı alçak geçiren

filtrenin amacı gürültüyü engellemektir.

Bant geçiren filtreden çıkan sinyal negatif bölgede yine bir DC

sönümleyiciden geçtikden sonra comperator’e bağlanır. Comperator

için en uygun seçimin LM311 olduğuna karar verilmiştir. LM311 analog

sinyali kare dalgaya dönüştüren bir ADC’dır. Devre üzerinde LM311 in

yanında bulunan voltaj bölücü direnç 0.7V’a ayarlanmıştır. Çünkü

kulağın ses eşiğinin voltaj karşılığı 0.7 V’tur. Böylece LM311’e gelen

pulselar 0.7V’u geçtiği durumlarda 5V’luk kare dalga üretilmektedir.
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2.4. Power Devresi

Gsm modülü 5v Voltaj ve 2A ile çalışmaktadır. Ancak aküden alınan

değer 6v 2A’ dır. Bunu 5v a dönüştürmek için Power kiti

kullanılmaktadır.

Devremiz önce adaptörle çalışarak tasarlanmış ancak kullanım

açısından rahatlığı düşünülerek daha sonra bataryalı sisteme

dönüştürülmüştür.
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Batarya
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