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  الملخص

قاتهتقدم هذه الدراسة نظرة علي علم المتح        وتهدف الدارسة الي. م الدقی وتطب

م آلي دقی استخدام متح ة  م .  تنفیذ دائرة إلكترون وهدف التطبی هو استخدام المتح

ة  لة فیزائ اء األصطناعي في مش ارة .اآللي الدقی وتطبی الذ ة ع والدائرة األلكترون

ا م اآللي الدقی لق ة علي اساس المتح طة مبن س ضات القلب عن دائرة  س معدل ن

ة اع ع  ثم عرض المعدل علي شاسة األرقام الس . استخدام حساس ضوئي علي االص

عانون  ع األشخاص وخاصة الذین  ضات القلب هام لجم اس ن وغني عن القول ان ق

ة للكشف عن تغیرحجم الدم . من امراض القلب ا الضوئ هذه الدائرة تستخدم التكنولوج

ع مع ضة للقلب ل في اإلص اعث للضوء یتكون .ن  هذا الحساس الضوئي من ثنائي 

)LED ( ة ،اضافة الي ثنائي  مستجیب للضوء   .ذو درجة سطوع عال

ما هو معلوم یت ة للقلب مع غییرحجم الدمو ضة حر هذه بدورها تترجم في و  ل ن

ضات سلسلة من الدائرة الي ة الن حتي تصل الي  وتنقیتها هار یالتي یتم  تكب الكهر

ما ةتغذلمستو جهد مناسب  ضات  وعرضها علي لمتح عد الن قوم  شاسة  ي 

ة اع   . األرقام الس

ثل  ُ اس معدل ضرات القلب ةالمستخدمالدائرة ( أداء هذا الجهازولقد م علي راسم  )لق

ات ضات  من حیث نتائج ممتازة الكاثود وَأظهرت الصورة الذبذ ان معدل الن ب

ما هو مبین فان .یتهاودینام ةو اء االصطناع قه  یتم الذ  هذه الدائرةفي تطب

ة ا ومن ثم یتم المقارنة إعن طر  اإللكترون ارة متف علیها طب م ع ق مداد البرنامج 

ا ومن ممیزات الجهاز المقترح .بها وتصنیف الوضع الطبي للشخص المفحوص تلقائ

اس لة و سهفي تكلفته إضافة الي  واقتصاد حملقابل للانه هو  معدل ضرات القلب لق

  .غیر محترفین من قبل أشخاصه استخدام
  

 


