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 لیشامل وسا گرید یهستند و برخ ماریب یاتینشان دادن اعمال ح یبرا یکیالکترون لیها و وسامیس یحاوایل اتاق عمل از وس یبعض  - چکیده

 ییمخصوصا آنها  لیوسا ،از موارد بسیاری در .گردندیبه صورت مشترک استفاده م زین یمغز و اعصاب است و برخ یمثل ارتوپد ،یجراح یاختصاص

برگردانده  لیوسا یبه محل نگهدار استفاده پس از  پرسنل یکم توجه ای یخستگ لیمعموال به دل رند،گییکه به صورت مشترک مورد استفاده قرار م

از سمسئله مشکل نیباشد، ا یمده اورژانسآ شیپ یاگر عمل جراح نکهیاست، مخصوصا ا ازین لیوسا نیکه به ا یعمل بعد یراشوند، حال ب ینم

 کاهش ،نهیدر زمان و هز ییجوعالوه بر صرفه ،دهدیانجام م به طور دقیق را لیوسا نیا یابیتیموقعکه  یستمیبا داشتن س بنابراین،. شودیم

 یهابا جنس لیوسا ینصب آن رو تیمورد نظر عالوه بر قابل یابی تیموقع ستمیس به همراه دارد. زیرا ن ماریاسترس وارده به جراح، پرسنل و خود ب

    د. آن نشو ییراو کاهش کا ماریب له،یوس دنید بیکه باعث آساست شده  یطراح یبه صورت ، ختلفم

 یابی، بیمار، اتاق عملسیم، موقعیتبیحسگر شبکه   -کلید واژه
 

 مقدمه -1

 لیاز وسا ایاتاق عمل به مجموعه لیوسا یابیتیموقع ستمیس

را دارا هستند.  لیوسا یابیموقعیت تیکه قابل گرددیاطالق م

 یراحت ل،یاز قب یهستند که جهت اهداف یلیوسا ،اتاق عمل لیوسا

ت تا ثاب تیدر وضع ماریب ینگهدار ،یو بیاز آس یریو جلوگ ماریب

 حالت به منظور نیدر بهتر ماریعمل و قرار دادن ب یزمان انتها

-استفاده شده یجراح به محل عمل جراح یدسترس نیبهتر جادیا

که به صورت  ییمخصوصا آنها، لیوسا ،از موارد یاریدر بس. ]1[ اند

 ای یخستگ لیمعموال به دل رند،گییمشترک مورد استفاده قرار م

ده برگردان لیوسا یپرسنل پس از عمل به محل نگهدار یکم توجه

است،  ازین لیوسا نیکه به ا یعمل بعد یشوند، حال برا ینم

 نیباشد، ا یمده اورژانسآ شیپ یاگر عمل جراح نکهیمخصوصا ا

ه  ک یستمیبا داشتن س ن،یبنابرا .شودیساز ممسئله مشکل

عالوه بر  دهد،یانجام م قیرا به طور دق لیوسا نیا یابیتیموقع

در  ماریممکن است ب نکهیا لی)به دل نهیدر زمان و هز ییجوصرفه

 فتایمورد نظر در لهیشدن وس دایتا پ یهوشیب یدارو یادیمدت ز

ه ب زیرا ن ماریکند( کاهش استرس وارده به جراح، پرسنل و خود ب

 تیموقع ستمیسدر این مقاله یک به همین منظور همراه دارد. 

با  لیوسا ینصب آن رو تیعالوه بر قابل شود کهطراحی می یابی

 بیشده است که باعث آس یطراح یمتفاوت،  به صورت یجنس ها

 تیموقع ستمیس آن نشود.  ییو کاهش کارا ماریب له،یوس دنید

 یاهبا جنس لیوسا یرو بر نصب تیمورد نظر عالوه بر قابل یابی

 ضیمر مختلف یهادر حالت ،کیفلز، پالست لیمتفاوت از قب

 بیشده که باعث آس یطراح یبه صورت و دهندیم رحالتییتغ

کر ذ ویژگیآن نشود. عالوه بر  ییو کاهش کارا ماریب له،یوس دنید

ضد   ،متناوب شسته رتبه صو ماریب با در تماس لیوسا ،شده

شو  شست و دیپس نبا گردند،یم لیاستر یحت یو در موارد یعفون

 ابیتیموقع ،چالش نیا یبرساند. در راستا یبیآس ابیبه رد

با  لیوسا یبر رو آسان ینصب و جداساز تیشده قابل یطراح

مطرح شده  ابیتیعموق ستمیاشکال و جنس متفاوت است. س

را  مورد نظر لهیوس مکان ازیکه در صورت ن ستا تیقابل نیا یدارا

 یاجیاحت لیوسا یابی تیموقع یشود که برا توجه. کندیمشخص م

ص مشخو اگر بخش و اتاق مورد نظر  ستین لیوسا قیبه آدرس دق

     . کندیم تیاسرعت عمل کف شیو افزا لیکردن وسا دایپ یبرا ،شود

این صورت است که، برای هر  هشرح کلی سیستم پیشنهادی ب 

یک از وسایل اتاق عمل یا یک گروه از وسایل که همواره در کنار 

هر  و شودگرفته میهم هستند، یک گیرنده کوچک )تگ( در نظر 

ها قابل تشخیص تگ کد خاص خود را دارد که توسط فرستنده

 است. 
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اتاق عمل به  رد لیوسا تیهوشمند که موقع یستمیدر واقع س

 یراب نیکنون وجود نداشته است و ارا ثبت کند تا خودکارصورت 

 تمسی. سشودیم شنهادیپ یستمیس نیبار است که چن نیاول

 کندیرا ثبت م لیوسا یتمام تیبه صورت خودکار موقع پیشنهادی

 مورد نظر در دسترس لهیوس تیبه موقع یدسترس ازیو در صورت ن

هشدار الزم را  لهیوس کیدر صورت خارج شدن  نیاست و همچن

 2 بخشدر های مختلف این مقاله به شرح زیر است. بخش .دهدیم

 .یابی را ارائه میکندپیشنهادی برای موقعیت مدل سیستممقاله، 

 و شود.های فنی طرح ارائه میشرح مختصری بر نقشه 3 بخشدر 

 شود.گیری بیان مینتیجه 4 بخشدر 

 اتاق عمل لیوسا یابی تیموقع یبرا یشنهادیپ مدل  -2

 شده است: لیتشک یاز سه قسمت اصل شده ارائه ستمیس

ارسال مداوم  تیکه قابل یییوراد رندهیفرستنده و گ -

را  یشتبرگ یگنالهایس صیو تشخ یسیالکترومغناط یهاگنالیس

 ریسا یو برا باشندیمجاز م یامواج در بازه فرکانس نیداراست. ا

و از  کنندینم جادیا یمزاحمت یکیالکترون یهادستگاه

 . کنندیم یرویپ ]ISO ]2 یاستانداردها

و  شوندیم کیخاص تحر یکه با فرکانس ییویراد یهاتگ -

ه شوند. داد صیتشخ یییوراد رندهیرا دارند که توسط گ نیا تیقابل

 کیسکه،  کیبصورت  تواندیها متفاوت بوده و متگ نیشکل ا

 ضدآب باشد. یچیجاسوئ کی ایبرچسب  کیکارت، 

همه  یکه اطالعات خروج یپردازنده مرکز ستمیس -

ها اطالعات فرستنده عیو با تجم شودیها در آن پردازش مفرستنده

 را مشخص کند. لهیهر وس ینیمکان تخم تواندیم

انتقال اطالعات به کاربران  یذکر شده، برا یهابر قسمت عالوه

ر د لیدادن مکان وسا نشان یبرا گرشیصفحه نما کیاز  توانیم

 اطالعات را بصورت ثبت نیا توانیم ایها استفاده کرد و نقشه اتاق

 نیبصورت آنال یوتریکامپ پایگاه داده کیدر  لیمختصات وسا

در آن در هر لحظه  لیوسا وامکان جستج کهیداد بطور شینما

 باشد. ریپذمکانا

که  ییهابا توجه به شکل و ساختار اتاق لیوسا یابیتیموقع یبرا

 یوجود داشته باشد، راهکارها تواندیاتاق عمل در آنها م لیوسا

 قابل ارائه است: ریز

محتمل  لیکه امکان وجود وسا ییهااتاق کهیدر صورت -

 یهاتیاز گ توانیاز هم باشند، م ادیز یاست، کم و با فاصله

در  هاتیگ نیاستفاده کرد. ا ییویراد یهاتگ دهندهصیتشخ

تگ از درون آن قابل  و عبور هر شوندیهر اتاق نصب م یورود

 یکیورود و خروج هر تگ )که همراه  بیترت نیاست. بد صیتشخ

ت( اس صیقابل تشخ یاتاق عمل است و توسط کد خاص لیاز وسا

در کدام  لهیهر وس شودمشخص می جهیو در نت شودیکنترل م

 اتاق وجود دارد.

ند. باش گریکدیو با فاصله کم از  ادیها زاتاق کهیدر صورت -

ه استفاده کرد ک یچند فرستنده قو ای کیاز  توانیحالت م نیدر ا

خود را تحت کنترل دارند. هر  یمتر 11هر کدام تا شعاع حدود 

 کیو تحر یسیغناطها با ارسال امواج الکترومفرستنده نیکدام از ا

 ریبر اساس تاخ تواندیخود، م یموجود در فاصله کنترل یهاتگ

را با  فاصله خود ،یبرگشت گنالیو قدرت س گنالیزمان برگشت س

ها و فرستنده نیبا داشتن اطالعات ا نیبزند، بنابرا نیتگ تخم

ابل ق یمکان هر تگ را با دقت توانیم یانتقال آن به پردازنده مرکز

 زد. نیقبول تخم

 ییهاو تگ تریقو ییویراد یهااز فرستنده توانیحالت دوم م در

رستنده ف نیروش فاصله ب نیاستفاده کرد، که با ا یداخل یبا باتر

ها تگ نیا یاست ول شیقابل افزا یاها بصورت قابل مالحظهو تگ

بودن  ادیآن در صورت ز نهیهر چند ماه عوض شوند که هز دیبا

 بود. اهداتاق عمل باال خو لیساو

که در باال اشاره شد، پس از پردازش اطالعات توسط  همانطور

مختلف وجود  هایروشاطالعات به  شیامکان نما یمرکزپردازنده 

 امر در ادامه آمده است: نیا یبرا یشنهادیپ یهادارد که روش

ها و محل هر تگ را بصورت که نقشه اتاق شگرینما کی -

فاده ها استبودن تگ ادی. البته در صورت زدهدیم شینما یکیگراف

 روش کارآمد نخواهد بود. نیاز ا

افزار و ثبت اطالعات توسط نرم وتریانتقال اطالعات به کامپ -

 کهیبصورت بالدرنگ طور مرکز داده کیدر  یوتریواسط کامپ

 نید. بنابراباش یریگیآن قابل پ یمکان هر تگ بر رو رییبالفاصله تغ

از مکان آن در لحظه مطلع شد.  لهیبا جستجو نام هر وس توانیم

 زیدلخواه ن ایثابت  یفواصل زمان دراطالعات  یهر چند امکان بررس

 وجود دارد. لیکاهش مصرف توان وسا یبرا

 ای یشبکه خصوص کی یبر رو مرکز دادهانتقال اطالعات  -

ان روش امک نی. در اتیوبسا کی قیاز طر نیآنال یریگیو پ یعموم

 یدر صورت وجود شبکه داخل زیهمراه ن یگوش قیجستجو از طر

 .گرددیم ریپذامکان میسیب

 یفن یشرح مختصر نقشه ها  -3

 یافزارو نرم یافزارمتشکل از اجزاء سختپیشنهادی،  ستمیس

 باشند:  یم ریدستگاه به شرح ز نیسازنده ا یاجزا .است
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 شامل: ،یمرکز رندهیگمیتصم یکیبرد الکترون -

از  توانی)م 1GHz یبا فرکانس پردازش Allwinner H3پردازنده 

کمتر با توجه  یحت ایمشابه و  یبا توان محاسبات یهاپردازنده

 .]3[ استفاده شود( ستم،یس یهاتیمنطقه و محدود تیموقع

 .ستمیبعنوان ساعت س RTCاستفاده از ماژول  -

متر )به عنوان  11 یبا برد باال RFID reader/writerماژول  -

 .]HSY-L008)]4مثال 

 اتاق عمل.  لیمتصل به وسا RFID یهاتگ -

 ارتباط با کاربر شامل: یهاماژول -

 RJ-45استاندارد  درگاهاز  ینترنتیانتقال اطالعات به شبکه ا یبرا

از  توانیاجرا م طیبا توجه به شرا یاستفاده شده است )ول

انتقال اطالعات توسط  ایو  3G ،4Gارسال اطالعات  یهاماژول

PLC شبکه انتقال برق استفاده نمود(. قیها و از طر 

 دستگاه شامل: هیتغذ -

 . ازیولتاژ مورد ن کنندهمیتنظ یهاترانس، رگوالتور و ماژول

 ساخت  کیتکن -3-1

ترل اقدام به کن ،ینترنتیا یتیریمد یاشبکه جادیسامانه با ا نیا

قسمت عمده  از دو ستمیس نیا . در واقعکندیاتاق عمل م لیوسا

 شده است: لیتشک

 :ودشیم لیمادر که خود از دو قسمت عمده تشک یتیریمد شبکه

 . یمحل یهاشبکه یاطالعات خروج کنندهکنترل -

 .عمل  یهااتاق لیاطالعات وسا کپارچهی ستمیس -

 ی)بر اساس استاندارها میسیکه بصورت ب یمحل یهاشبکه

ISO/IEEE11073  با استفاده از یمارستانیمناطق ب یبرا )RFID 

reader یقسمت از سامانه بر مبنا نیا .شوندیم یسازادهیها پ 

 تواندیو م ردیگیشکل م مارستانیب یهاو ساختمان یبنداتاق

آن  فهیباشد که وظ RFID یها readerو  RFIDشامل هزاران تگ 

 نیاتاق عمل در منطقه پوشش خود باشد. عملکرد ا لیوسا یابیرد

که در کل ساختمان  ییها readerصورت است که  نیقسمت به ا

 لیوسا RFIDیهابه تگ گنالیاند با ارسال مداوم سشده یگذاریجا

مسافت خود با آنها  نیاطالعات از آن به تخم افتیاتاق عمل و در

کننده همان شبکه اطالعات را به قسمت کنترل نیو ا پردازندیم

 هیبا استفاده از اطالعات بق یابیتا مکان فرستندیم یداخل

 گردد. لیها تکمفرستنده

 ت:شده اس لیتشک ریز یهاستمیرسیقسمت از سامانه خود از ز نیا

 مارستانیثابت در ب یهافرستنده -

 پردازنده با نیاتاق عمل ا لیوسا یابیمکان یبرا یمحل پردازنده

 یابیثابت به مکان یهااز فرستنده دهیاطالعات رس یالحظه یبررس

فرستنده اطالعات به  قیرا از طر ییو اطالعات نها پردازدیم

   .فرستدیمادر م ستمیس

اطالعات از آن.  رندهیمادر و گ ستمیاطالعات به س فرستنده

 مت امکانقس نیاستفاده از ا ایهمانطورکه از اسم آن مشخص است 

ادر م ستمیاطالعات از س افتیمادر و در ستمیارسال اطالعات به س

 یمحل شبکه نیقسمت با توجه به فاصله ب نی. اشودیم ریپذامکان

ورت در ص ای میسیب یهافرستنده تبصور تواندیمادر م ستمیو س

 RS485,RJ45 رینظ یمیارتباطات س ایکابل شبکه  قیلزوم از طر

 .ردیصورت پذ

  یمحل یهاشبکه یاطالعات خروج کنندهکنترل -

 طیاو شر تیموقع نییها و تعپردازش داده یاصل فهیقسمت وظ نیا

 نی. اداردعهده  را برسطح  نیاتاق عمل در باالتر لیوسا یالحظه

با انجام محاسبات  یمحل یهاشبکه یهاداده یبا بررس ستمیس

 اریاتاق عمل را در اخت لیوسا یالحظه طیو شرا تیالزم، موقع

 تواندیو در صورت لزوم م گذاردیم مارستانیپرسنل درون ب

 هد.مربوطه انتقال د یصادر شده را به شبکه محل یتیریمد یهاامیپ

ود اتاق عمل بوج لیوسا ابی تیعموق ستمیس یبرا ریز یایمزا یول

 خواهد آمد

 یاها را بصورت لحظهاطالعات شبکه کهاطالعات  کپارچهی ستمیس

 یابیو امکان رد دهدیقرار م یداخل ای ینترنتیا یاشبکه یبر رو

در آن بصورت  نیاتاق عمل را به صورت آنال لیاز وسا کیهر 

 یبرا چهچنان .گرددیم ریپذامکان ،پایگاه داده یبر مبنا ای یکیگراف

ده شود استفا یکیاز حالت گراف ستمیاتاق عمل در س لیوسا یابیرد

مشاهده کرد و در  مارستانیکامل از ب یامکان را در نقشه توانیم

 قیدق مکان توانیاستفاده شود م زین پایگاه دادهاز حالت  کهیصورت

 کرد. داینام آن پ ای IDرا با جستجو  لهیهر وس

ه سامان نیکه از ا یافراد مختلف یبرا یمختلف یدسترس سطوح

 یابیاساس امکان دست نیشده است، بر ا فیتعر کنندیاستفاده م

است. مثال در سطح  میبه اطالعات در سطوح مختلف قابل تنظ

 یکرد ول یابیرد یارا بصورت لحظه اءیهمه اش توانیم یتیریمد

فقط  توانیبخش م کی رسرپرستا رینظ ترنییپا یمثال در سطح

ورت در ص نکهیامکانات را محدود به همان بخش کرد. ضمن ا نیا

 امیسال پو ار یابیرد توانیم نترنتیبر ا یمبتن ستمیاستفاده از س

 نقشه فنی اد.انجام د ،داشت یدسترس نترنتیکه به ا ییرا از جا

 نمایش داده شده است. 2و  1های سیستم پیشنهادی در شکل
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 یریگجهینت -4

 ملیابی وسایل اتاق عدر این مقاله یک سیستم جدید برای موقعیت

های فنی طرح ارائه شد. طرح هنحوه ساخت و نقش به همراه

دازد پر، به بررسی وضعیت مکانی وسایل اتاق عمل میپیشنهادی

ابی یو موقعیت آنها را به صورت آنالین  نمایش می دهد. برای مکان

استفاده شده است. تشخیصی که برای  RFIDهای وسایل از تگ

ای هپذیرد با استفاده از تگمیوجود وسیله در مکانی خاص صورت 

RFID باشد پردازنده محلی اطالعات را از طریق ماژول میZigbee 

به پردازنده مادر میفرستد. استفاده از اطالعات  LANو یا با ارتباط 

های مجاور در دقت سیستم تاثیرگذار است و برای کاهش گره

در  است.های دیگر نیز استفاده شده میزان خطا از اطالعات گره

شبکه بصورت کامل بر روی اینترنت قرار  این سیستم، اطالعات

 ،توان عالوه بر نظارت بر وضعیت حال حاضر سیستمگیرد و میمی

به برخی اعمال کنترلی از طریق سایت اینترنتی پروژه پرداخت. 

یکی از اعمال کنترلی نظارتی سیستم، اعالم هشدار خارج شدن 

افزوده شدن این سیستم به سیستم  .ای استوسایل بصورت لحظه

کنترلی بیمارستانها حال حاضر، باعث صرفه جویی در وقت و 

  افزایش کارایی خواهد شد.
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