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توجه  :تمامي فايل هاي خواسته شده )برگه اطﻼعات ديود ،محاسبات دستي و  (...را همراه پاسخنامه خود
پيوست كنيد و با فرمت StudentID_HW2_LTبه آدرس  Ashkanshahbazi97@gmail.comايميل
كنيد.
*******************************************************************
پيس ميكر يا همان "ضربان ساز" ميتواند كندي ضربان قلب را تشخيص دهد و با فرستادن جريان الكتريكي يك
ضربان طبيعي و منظم را برقرار كند .پيس ميكر از قطعات كوچك كامپيوتري و يك باطري كوچك ولي با طول
عمر طوﻻني تشكيل شده است.يكي از انواع اين ضربان ساز ها كه قبليت كاشت در بدن را دارد ،ايمپلنتCRT-
 Pميباشد.

يك نوع ضربان ساز تك حفره اي

الف( در مورد ريسك ها و خطراتي كه هنگام كاشت اين ايمپلنت يا بعد از كاشت آن در بدن ،بيمار را تهديد
ميكنند تحقيق كنيد.
ب( طرح كلي منبع تغذيه مورد نياز در اين پيس ميكر در شكل زير آمده است .توضيح دهيد هريك از اين
ماژول ها چه نقشي را برعهده دارند و به چه منظوري در اين منبع تغذيه مورد استفاده قرار ميگيرند ؟
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طرح كلي مدارهاي تغذيه ولتاژ

ج( فرض كنيد اين ضربان ساز با ولتاژ  ٦,٢ولت كار بكند ،مداري طراحي بكنيد كه اين ولتاژ تغذيه را تامين
بكند ،براي قسمت يكسوساز ميتوانيد از هريك از مدارهاي ذكر شده استفاده كنيد اما حتما بايد از ديود
 1N4001استفاده درآن بكنيد ،برگه اطﻼعات ) (datasheetآن را از اينترنت دانلود كنيد و مدل مربوطه را به
اسپايس اضافه كنيد .همچنين فرض كنيد مدل قلب كه در اينجا نقش بار را دارد يك مقاومت ١كيلو اهمي
ميباشد.
مشخصاتي كه شما بايد به آن دست يابيد :
 (١خطاي منبع تغذيه )ولتاژ تموج( بايد كمتر از  ٠,٢ولت باشد.
 (٢توان مصرفي بار كمتر از  ٥ميلي وات باشد.
 (٣تعداد كل ديود ها بايد كمتر از  ٥ديود باشد.
توجه بسيار مهم  :اين مدار قرار است در داخل بدن قرار بگيرد و بايد اندازه آن بسيار كوچك باشد به همين
منظور از تكنولوژي مدارهاي مجتمع استفاده ميكنند .اگر يك المان مانند خازن يا مقاومت مقدار آن بسيار
بزرگ باشد )بيشتر از ١ميليفاراد براي خازن  ،بيشتر از ٠,٥مگااهم براي مقاومت  ،بيشتر از  ٠,٥ميلي هانري
براي سلف( نميتواند به روي تراشه قراربگيرد پس مراقب باشيد كه از چه الماني استفاده ميكني)اگر به همچين
موردي برخورديد روش طراحي خود را عوض كنيد(.
د( روند كلي طراحي و محاسبات دستي خود را نيز پيوست كنيد سپس مدار خود را در نرم افزار شبيه سازي
ببنديد و مقادير خود را مقايسه كنيد ،درصد خطاي شما بايد كمتر از  %٥باشد.
توجه  : ٢گزارش و تمام صفحات پيوست نبايد بيشتر از  ١٠صﻔحه بشوند.
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