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  : مسوفصل   4شماره تفکر تمرین 

  خواص الکتریکی بافت هاي زیستی

  دانشکده مهندسی پزشکی

  دکتر مهرداد ساویز: مدرس  درس بیوالکترومغناطیس

  

توزیع میدان در یک ناحیه بسیار کوچک  )tDCS(اي با جریان ثابت  خواهیم ببینیم در تحریک فراجمجمه این مسئله می در -1

فرض کنیم میدان الکتریکی نسبتاً یکنواخت این  . تواند داشته باشد می چگونهکه سه الیه بافت مختلف در کنار هم هستند 

فرض کنیم  -قطبش الکترود وجود ندارد   در این مسئله پدیده(. زن مدل کنیمناحیه کوچک را بتوانیم با میدان درون یک خا

  .)توانند تبادل بار نمایند الکترود و مواد می

دو ماده باال و پایین داراي  .دهیم ماده قرار میسه الیه  یک قالب شامل  یک خازن که به ولتاژ ثابت باتري متصل است،در 

,160خواص  1 .r S m      9غیر متغیر با فرکانس و برابر با وسطی اگر خواص ماده  .شوند فرض میr   فرض

  . را به دست آورید ها ماده فاصل بین در سطوح و نبز بار آزاد انباشته شده القا شده شود، میزان بار مقید

,19اگر ماده ما قدري رسانا فرض شود،   0.1 .r S m    ماده باال و پایین در سطوح  آزاد جمع شدهمیزان بار گاه  آن

  بار مقید چطور؟ شود؟  چه میوسطی 

در کدام الیه  کند؟ چه تغییري می )نارسانا (قبل  نسبت به حالتهر الیه و تلف حرارتی میدان الکتریکی جریان و در این حالت 

 بیشتر از همه حرارت تولید می شود؟

  

که به صورت  incEمیدان الکتریکی  aدر محیط . شود وارد می aدر محیط  bنماد  با )مثالُ یک قطرك(کوچک  ذرهیک  -2

گیگاهرتز شرایط  1هرتز تا  1ابعاد ذره به قدري کوچک است که از فرکانس  .کند برقرار است تغییر می fسینوسی با فرکانس 

  .دهد به دست می) با فرض کروي بودن(رابطه زیر میدان درون ذره را . شبه استاتیک برقرار است
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را در دو  incE بیرون به میداننسبت میدان درون کره اندازه اگر ذره و محیط رسانایی نداشته و تنها گذردهی داشتند،  .الف

bحالت  a    وb a   نویه ناشی از منابع جدید توان این رفتار را بر اساس میدان الکتریکی ثا آیا می. در نظر بگیرید

).ˆشود، که در اینجا تماماً از نوع بار مقید استهاي کره ایجاد میکه در مرزالقا شده بار کل (میدان  )a bn P P
 

  توضیح داد؟) 
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  .نماییدها تفاوت داشته باشند این مقایسه را تکرار  اگر در هر دو محیط گذردهی حقیقی یکسان و رسانایی. ب

در چه . که هم گذردهی و هم رسانایی وجود دارند هم بارهاي آزاد و هم مقید در تنظیم میدان نقش دارنددر حالت کلی . ج

نقش اصلی را دارند؟ مرز ) گذردهی حقیقی(هایی بارهاي مقید  هایی بارهاي آزاد نقش غالب را دارند؟ در چه فرکانس فرکانس

 این دو ناحیه فرکانسی کجاست؟

  :دینک دقن ار ریز ترابع -3

fاگر خواص سیتوپالسم و مایع بیرون سلولی را متفاوت بدانیم، عالوه بر فرکانس     افت دیگر نیز در اختالف پتانسیل یک

شود که با  بینی می باالتر از آن پیش یدر فرکانسالقا شده بر غشا 
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شماره (قبلی  لاوساز ( .شود داده می

  .)توانید مقاله تحلیل اختالف پتانسیل غشایی در سایت درس را بررسی نمایید سپس می. توان استفاده کرد می) 2

  

را  بافت خونسازي خواص الکتریکی مواد، خواص  مدل افزار کد و  نرمبا استفاده از منابع یا : سازي بافت مسئله مدل -4

مقاالت سایت درس برخی . ا با جستجو در منابع به دست آوریمها و نسبت آب به مواد خشک ر ابعاد سلول( :می زنیمتخمین 

  ).تواند کمک کند می

 .)غلظت طبیعی نمک محلول در سرم خون است حدود این غلظت،(موالر  میلی 140کلرید سدیم محلول آب و نمک . الف

  .استخراج شود )موجود روي سایت( هاي کلرید سدیم گیري خواص محلول هاي مقاله اندازه از داده تواند اطالعات الزم می

لی جرمی متوسط براي یک درشت مولکول چگا( لیتر گرم بر دسی 2/7امالح فوق و غلظت پروتئین سرم خون با غلظت . ب

متر  توجه داریم که یک سانتی + با آب مقایسه شود اگر نتیجه جالب است(متر مکعب است  گرم بر سانتی 4/1پروتئینی حدوداً 

  .گیگاهرتز 50کیلوهرتز تا فرکانس  1از فرکانس .) لیتر است مکعب معادل یک میلی
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  . گیگاهرتز 50کیلوهرتز تا فرکانس  1شود از فرکانس  هاي قرمز و سفید فرض می خون کامل که شامل سرم خون و گلبول. ج

هاي غشادار در درون سلول صرف نظر کرده  از وجود اندامک مبتوانی!) ستاکه تقریب قابل توجهی (شاید در یک تقریب اولیه 

ها را لحاظ کنیم چه  اگر بخواهیم اندامک. مشابه فرض نماییم  را نیز تقریباً) سرم(خواص سیتوپالسم و مایع بیرون سلولی 

  ؟کنیم می

فرمول داده شده را . گیري شده در سایت موجود است مقاله خواص اندازه( .گیري شده خون مقایسه نماییم اص اندازهبا خو. د

درباره دالیل عدم تطابق  . سازي شده رسم می کنیم آن را با خواص مدل  نهی به نمودار تبدیل کرده و برهم Matlabدر محیط 

  )آیا می توان مدل دقیق تري ارایه نمود؟ .هاي موجود بین مدل و داده هاي اندازه گیري بحث می کنیم


