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 الملخص

إن الركيزة  ة.جيومترييمكن ترجمته إلى اختالفات ذي المولد الت توترالحقل الكهربائي التطبيقي بالتربط المواد الكهرضغطية  

الفوالذية المرنة تتميز بخصائص ميكانيكية رائعة تمكنها من االندماج في المجال الناشئ لإللكترونيات الدقيقة المرنة. يقدم هذا 

ق الهندسية في المواد الكهرضغطية للفيلم الرقيالجيومتريه العمل تقنية موسعة تعتمد على السعة والجهد الستخراج التغيرات 

، كل منها  PZTميكرومتر بواسطة طبقتين من طبقات الفيلم  50الفوالذ المرن. تم وضع صفائح فوالذية مرنة بقطر  المودعة في

لتشكيل  PZTنانومتر ترسبت فوق كل طبقة  370ميكرومتر يتم ترسيبه بواسطة الرش. طبقة األلومنيوم من  2.4يبلغ سمكه 

محلل لجمع قياسات  Gamry 3000 جهاز. تم استخدام PZTرك لهياكل االتصال الكهربائي. تمثل ورقة الصلب القطب المشت

كهرضغطية. تم التحقق من صحة العمل التجريبي من خالل تطبيق نفس الطريقة على فيلم الالسعة ثم تقدير ثابت  و الجهد

باء. من ناحية أخرى ، تعتمد بسبب تبعية الجهد الثابت للكهر ٪1كهرضغطية كبير. أظهرت النتائج أن السعة المقاسة تختلف بنسبة 

ه كهرضغطية. عالوة على ذلك ، تستكشف هذالتأثير  تحت من تغيرات السعة على التغيير في األبعاد المادية للعينة  ٪99نسبة 

األطروحة استخدام أجهزة االستشعار الكهرضغطية القائمة لجمع إشارة تمثيلية مقابلة من سطح الصدر. يحتاج الشخص عادةً إلى 

تأثير التنفس. ويساهم هذا العمل أيًضا في استخراج العالمات الحيوية التمثيلية المقابلة مباشرةً من إشارة التنفس  اللغاءط نفسه ضب

المقاسة. إن تقلص عضالت القلب وتوسعها ، باإلضافة إلى أنشطة التنفس ، ستحفز االهتزاز الميكانيكي عبر جدار الصدر. يمكن 

لى جهد خرج كهربائي عبر أجهزة استشعار كهرضغطية. أثناء التنفس ، تتكون إشارة الجهد المقاسة من تحويل هذا االهتزاز إ

القلب المشّكلة جنبًا إلى جنب مع نشاط التنفس. تستخدم التقنية المقترحة مبادئ طرق كهرضغطية وطرق معالجة اإلشارات نبض 

فس المقاسة في الوقت الحقيقي. تم التحقق من صحة جميع النتائج خطوة الستخراج اإلشارة المقابلة ألنشطة القلب من إشارة التن
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