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ابزار دقیق زیستی معرفی می شوند و در این درس ابتدا اصول کلی حاکم بر سیستم های اندازه گیری در حوزه : هدف

سپس بخش های مختلف این سیستم های اندازه گیری به تفسیر در قالب فصل های بعدی درس مطرح می شوند. زیست 

حسگرها و الکترودهای ثبت پتانسیل های حیاتی اولین بخش یک سیستم اندازه گیری است و پس از آن تقویت کننده 

دارند. در ادامه ابزار دقیق پزشکی در قالب دسته بندی حوزه کاربرد آن ها با جزئیات های سیگنال های حیاتی قرار 

مختص آن کاربری بحث می شوند. مثال ثبت پتانسیل های الکتریکی قلبی، مغزی و عضالنی به دلیل اهمیت باالی آن ها 

عروقی ، تنفس، اورولوژی  -ی قلبیدر قالب فصل های مجزا بحث می شوند و پس از آن کاربرد ابزار دقیق در سیستم ها

، تجهیرات ازمایشگاهی، تجهیزات اسکوپی ارائه می شوند. در پایان برخی از تجهیزات پزشکی که اصول ابزار دقیق به 

صورت وسیع درآن ها مورد استفاده قرار گرفته است مانند دستگاه های اسکوپی، مانیتورینگ عالئم حیاتی، 

 بحث خواهند شد. الکتروکوتر، پمپ های تزریق

 

تاریخ تحول ابزار ، اهداف ابزار دقیق زیستی)مقدمه ای بر اصول اندازه گیری و ابزار دقیق زیستی: سرفصل مطالب درس

، مشخصات استاتیک ابزار اندازه گیری، محدودیتها و مشکالت اندازه گیری در یک سیستم زنده، دقیق زیستی

معرفی انواع پدیده های ، کننده های زیستیساختار کلی تقویت، یستیسیستم ثبت سیگنال های ز، مشخصات دینامیک

 حسگرآن ها )عملکرد اصول و حسگرها زیست(، فرآیند تولید ابزارهای دقیق پزشکی، زیستی قابل اندازه گیری

(Sensor) انرژی مبدل و (Transducer) ، انداز راه (Actuator) ،مقاومتی حسگر، های زیستی انواع حسگر طبقه بندی 

، مغناطیسی القای پدیده بر مبتنی جابجایی حسگرهای، (Strain Gauge) سنج حسگر کرنش، جابجایی سنجش در

 حسگر، پیزوالکتریک اثر بر مبتنی خازنی حسگر، هال پدیده بر مبتنی حسگرخازنی، خازنی ظرفیت بر مبتنی حسگرهای

الکترودهای ثبت پتانسیل های  (،ترانزیستور فوتو حسگرهای نوری فوتودیود و ، ترموکوپل و ترمیستور از استفاده با دما

، پدیده فراولتاژ اهمی، غلظتی، فعالیتی، پتانسیل نیم پیل و افست، الکترولیت -واسطه الکترود، کاربرد الکترودها) حیاتی

، لکترودها از نظر شکل و کاربرددسته بندی ا، الکترود -مدل پوست، الکترودهای قابل پالریزه و غیر قابل پالریزه

 ثبت فعالیت های الکتریکی قلب (، الکترودهای تحریک الکتریکی،  الکترودهای سطحی، سوزنی و میکروالکترود

طراحی انواع ، ECG)لیدهای(  انواع اشتقاقهای،   ECG الکتروکاردیوگرافی:، پتانسیل عمل در سلول های قلبی)

کاهش اثر ، ECGمشکالت سیستم های ثبت ، نگهداری از سیستم، ECGهای ثبت سیستم، ECGکننده های تقویت

تک EEGثبت ، EEGالکترو انسفالوگرافی ) ثبت فعالیت های الکتریکی مغز(، تداخلی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

، EEGهای  کاربرد سیگنال، EEGهای ثبت مشخصات سیستم، EEGکننده های طراحی انواع تقویت، قطبی و دوقطبی

 ثبت  فعالیت های الکتریکی عضالت(، EEGاغتشاش های متداول بر روی ، های برانگیختهثبت پتانسیل

انواع الکترودهای ، EMGهای ثبت مشخصات سیستم، EMGکننده های طراحی انواع تقویت، EMGالکترومایوگرافی  )



 ،جریان خون واندازه گیری فشار خون )ابزار دقیق در حوزه  قلب و عروق (، EMGکاربرد سیگنال های ، EMGثبت 

دستگاه شوک ، کاردیوورتر، اندازه گیری اکسیژن اشباع خون )پالس اکسیمتری(، الیز صداهای قلبیآنو  ثبت

تشخیص )فسی گیری متغیرهای سیستم  تناندازه(، دستگاه های کمک قلبی )پیسمیکر و دفیبریالتور داخلی(، دفیبریالتور

ابزار دقیق در (، پلتیسموگرافی تنفسی، کمک تنفس )ونتیالتور(، اندازه گیری ظرفیت های ریوی )اسپیرومتری(، تنفس

 سنگ شکن برون اندامی و درون اندامی، نفروسکوپی، سیستوسکوپی، یوریتروسکوپی) حوزه کلیه و مجاری ادراری

، شمارنده سلول های خونی )سل کانتر() های پزشکیق در آزمایشگاهابزار دقی(، دیالیز )همودیالیز، دیالیز سفاقی(

، الپاروسکوپی) ابزار دقیق در قالب دستگاه های اسکوپی(، اندازه گیری یون های خون، کروماتوگرافی، الکتروفورز

امواج ، سونوگرافی) فراصوت در ابزار دقیق پزشکی(، الرینگوسکوپی، برونکوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسکوپی

های سیستم، ابزار دقیق در طراحی دستگاه الکتروکوتر، ابزار دقیق در طراحی پمپ های تزریق(، پالسی شوک

 .لیزر در تجهیزات پزشکی، CCU , ICUمانیتورینگ در 
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