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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهرداد ساویز: ارائه   2تفکر شماره  

های رسانایی یون. شامل محلول رسانا اعمال شده است Ả 03ولت به طور یکنواخت به دو سر ظرفی به ضخامت  3.3ولتاژ : 3-1

-نیرویی که این میدان الکتریکی روی بارهای مثبت ایجاد می. آیند به طور کامل تفکیک شده اندمی طعام گرم نمک 22که از 

 (به  واحدها دقت کنید)کند، چقدر است؟ 

 

 :جریان ناشی از میدان الکتریکی را نوشته سپس ( 2)جریان ناشی از انتشار، ( 1)ابتدا معادالت مربوط به : 3-2

 .پالنک را به دست آورید-معادله نرست( الف      

 .نشان دهید واحدها در تعادلند( ب      

 

 (. به شکل توجه کنید)دارای ابعاد زیر هستند  2و  1های دو محفظه با شماره 2-3و  3-3شرایط سوال *

 
 

L=133um, W=133um, (Hight out of surface) H=133um 

این خط چین جایگاه ناحیه انتقال را نشان میدهد و یک . انگستروم است 23ی مرزی با ضخامت ی الیهخط چین نشان دهنده

cm و ثابت نتشار 333Kدما . مرز فیزیکی نیست
2
/s DK=1..1e-5  در هر دو محفظه غلظت و پتانسیل الکتریکی . است

 ،ی انتقالدر ناحیه. است K2ر محفظه دوم و د K1غلظت پتاسیم در محفظه اول . است ها متفاوتیکنواخت است ولی بین محفظه

ها به پالریته.  V=φ1-φ2دهیم که نشان می Vتغییرات پتانسیل را با ولتاژ . افتددر پتانسیل و غلظت تغییرات خطی اتفاق می

 .زمانی مثبت است که پتانسیل محفظه اول بیشتر باشد Vصورتی است که مقدار 

 .  V=3.32 voltsو  K2=3.32mMو  K1=3.22mMغلظت : 3-3

 چقدر است؟ xجریان پتاسیم ناشی از انتشار در راستای ( الف      

 چقدر است؟ xجریان پتاسیم ناشی از میدان الکتریکی در راستای ( ب      

 .V=3 voltsو  K2=3.32mMو  K1=3.2mMغلظت  3-2

 کاهش پیدا کند؟% 13( 1)چقدر طول میکشد تا غلظت یون پتاسیم در سمت 

 

. تواند از مرز بیرونی صورت گیرد هیچ عبور یونی نمی. اند فرض کنیم دو ناحیه الف و ب با یک غشای نازک از هم جدا شده: 3-5

 : های یونی به شرح جدول زیر است غلظت



 

 

 (mM) ب (mM) الف یون

K
+

 283 13 

Na
+ 11 285 

Cl
- 51 285 

 

توانید از تغییرات می)چند نوع یون تحت این شرایط در تعادل نیستند؟ . درجه سلسیوس 18است و دما  1mVپتانسیل غشا 

 (کوچک صرف نظر کرده، اعداد را گرد کنید

 

1.1uF/cmمقدار خازن غشا برابر است با . میکرومتر دارد 12و  0، 111سلولی طول، عرض و عمقی به ترتیب معادل : 3-1
2  .

 (کندفرض کنید سطح یکنواخت رفتار می)مقدار خازن سلول چقدر است؟ 

 

دارای یک استوانه  به صورت  این بخش .ون غالف میلین استداین مسئله مرتبط با بخشی از سطح غشای یک نورون ب: 3-0

. متر مربع است میکروفاراد بر سانتی 1.2خازن غشا . درجه کلوین است 333ما د. استقابل تصور  3.0cmو طول  0umقطر 

استفاده از مدل  .ی در امتداد محور استوانه ندارداتت و تغییرمیلی ولت تثبیت شده اس -23دار مق روی پتانسیل غشا بر

 :های غشا برابر اند بارسانایی .های یونی موجود مطابق جدول زیر هستند غلظت. قابل توصیه است های موازی رسانایی

gk=3.2, gNa=3.25, gCl=3.2 mS/cm
2  

 (mM) بیرون (mM) درون یون

K
+

 283 13 

Na
+ 53 230 

Cl
- 51 285 

 

 .(سدیم، پتاسیم و کلر استمنظور از چگالی جریان کل، مجموع جریانهای ) چگالی جریان یونی کل چقدر است؟ 

 : های موازی برابر اند با در یک سلول مقادیر متناظر مدل رسانایی: 3-8

EK=-83.. mV, ENa=52.2mV , ECl=-51.0 mV 

gK=3.100uS, gNa=3.111 uS, gCl=3.030uS 

 پتانسیل استراحت چقدر است؟(الف      

 کند؟ده برابر افزایش پیدا کند، نتیجه قسمت الف چگونه تغییر می e[K]اگر ( ب      

 
 


