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هثحث:
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درس تیَالکترٍهغٌاطیس

داًطکذُ هٌْذسی پسضکی
هذرّس :دکتر هْرداد ساٍیس

 -۱در یک زخن ایداد ضذُ در سطح پَست دست ،اختالف پتاًسیل

TEP

تِ صَرت ًوایص دادُ ضذُ در

ضکل اًذازُگیری ضذُ است .هیخَاّین هیذاى الکتریکی هواسی (در اهتذاد فلصّای ًطاى دادُ ضذُ در
ضکل) را تر حسة

mV/mm

تر رٍی ّویي هحَر هکاًی رسن کٌین .پس از ایي کار تیاى ًواییذ کِ ایي

هیذاى هواسی احتواالً ِ کاری در تافت اًدام هیدّذ؟

 -2در ضکل گیری پتاًسیل عول ،تا ضوارُ گساری در دایرُ ّا هطخص ًواییذ کِ ّر یک از اخسای ًطاى
دادُ ضذُ در ضکل راست در کذام هرحلِ از هراحل سِ گاًِ ًوَدار پ ًقص اساسی دارًذ؟
اختالف پتاًسیل غطا ()mv
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درون سلول
کاًال پتاسیوی
تاز هی ضَد

کاًال سذیوی
تاز هی ضَد

 -3اگر تخَاّین هیذاى الکتریکی ًاضی از ضارش تارّای هثثت تِ درٍى سلَل را در فضای خارج سلَلی ٍ
دٍر از سلَل تِ دست آٍرین ،آى را تا یک تک قطثی خریاًی هذل هی کٌین.

الف .هیذاى الکتریکی ًاضی از یک تک قطثی خریاًی ایذُ آل تا خریاى کل  Iرا در هحیطی تِ رساًایی  تِ دست آٍریذ.
ب .تا استفادُ از رٍاتط  E   grad ( ), grad ( 1 )  aˆ2rپتاًسیل الکتریکی تک قطثی را تِ دست آٍریذ.
r
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ج .تا کٌار ّن قرار دادى یک تک قطثی خریاًی هثثت ( طوِ) ٍ یک تک قطثی خریاًی هٌفی( اُ) ًطاى دّیذ پتاًسیل
p

الکتریکی یک هٌثع دٍقطثی خریاًی تِ صَرت .aˆr
4 r 2
ٍ  aˆdتردار یکِ خْت دٍقطثی (از اُ تِ طوِ) است.

 d است کِ در آى  d ٍ p  Id aˆdفاصلِ طوِ ٍ اُ

د .اگر پتاًسیل هٌثع دٍ قطثی را تِ صَرت ً   c. pوایص دّین عثارت  cرا تِ دست آٍریذ.
تردار لیذ ترای یک هٌثع دٍ قطثی تاتع کذام عَاهل زیر ًیست؟ (هوکي است تیص از یک گسیٌِ خَاب تاضذ).
 هکاى لیذ

 هکاى دٍقطثی

 خریاى دٍقطثی

 خْت دٍ قطثی

ه .هیذاى لیذ یست؟
وٍ .قتی اًذازُ هیذاى لیذ در ًقطِ  ۱تیطتر از ًقطِ  2است درتارُ حساسیت اًذازُ گیری پتاًسیل الکتریکی تِ دٍقطثی هستقر
در ًقطِ ً ۱سثت تِ ًقطِ  ِ 2هی تَاى گفت؟

 .4پٌح لیذ هطاتق ضکل رٍی یک ًاحیِ کرُ هاًٌذ از
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تذى ًصة ضذُ اًذ .فعالیت تیَالکتریک دستِ ای از
سلَل ّا در هرکس ایي ًاحیِ هی تَاًذ تِ صَرت یک
دٍقطثی هذل ضَد .اها خْت ٍ اًذازُ ایي دٍ قطثی

?

ترای ها ًاهطخص است .هیخَاّین تا استفادُ از قرائت
پتاًسیل در الکترٍدّا تِ قضاٍتی درتارُ خْت ٍ اًذازُ

y

ایي هٌثع دٍ قطثی ترسین.
x

الف .اختالف پتاًسیل تیي کذام دٍ لیذ را قرائت کٌین تا
حساسیت ًسثت تِ دٍ قطثی در اهتذاد  xحذاکثر تاضذ؟
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ب .اگر قرائت تفاضلی ترخی الکترٍدّا تِ صَرت ًطاى دادُ
ضذُ در ضکل هقاتل تاضذ اهتذاد دٍ قطثی در صفحِ  xyتا کذام
یک از گسیٌِّای زیر هعادل است؟
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 -5پٌح لیذ هطاتق ضکل رٍی یک ًاحیِ کرُ هاًٌذ از تذى
3

ًصة ضذُ اًذ .فعالیت تیَالکتریک یک رضتِ (فیثر) عصثی تا
دٍ ًاحیِ افقی ٍ عوَدی در هرکس ایي ًاحیِ تحت تررسی
است کِ اتعاد آى ًسثت تِ ضعاع کرُ تسیار کَ ک است.
الف .اگر تتَاًین پتاًسیل ایي پٌح لیذ را تِ طَر خطی تا ّن
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ترکیة ًوایین :

  a11  a22  a33  a44  a55
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تِ ًحَی کِ ّر یک از ضرایة  aiتٌْا یکی از سِ هقذار (ٍ 0 ٍ ۱
 )-۱را اختیار ًوایٌذ ِ ،ترکیثی از لیذّا تاعث هی ضَد ها تٌْا اثر

x

تخص عوَدی را تا تیطتریي حساسیت هطاّذُ کٌین ٍ فعالیت تخص
افقی در خرٍخی ظاّر ًطَد؟
ب .اگر در حال ثثت  53  5  3تاضین ،ضکل کلی سیگٌال زهاًی ثثت ضذُ در اثر اًتطار پیام عصثی (پتاًسیل
عول) تیي دٍ هرکس  2 ٍ ۱را تخویي تسًیذ.

