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ساختن دانشجويان با مبانی و همچنين طراحی ريزسيستمهاي قابل کاشت در بدن و  هدف از اين درس آشنا  :  هدف

 عالوه بر آن بررسی برخی نکات عملی در طراحی، تست، و به کارگيري آنها می باشد. 

 

 :  سرفصل مطالب درس

 

 مبانی در سطح سيستم، مقدمه اي بر فناوري ساختمقدمه ای بر ریزسیستمها:  -

 کاربردها، معماري عمومی، الزمه ها و چالش ها ریزسیستم های قابل کاشت در بدن:  -

با ریزسیستمها:   - باندهاي  ارتباط بی سیم  غيرفعال،  و  فعال  و  و معکوس،  راه دور مستقيم  از  ارتباط  توان،  و  داده  تله متري 

کتريکی و مغناطيسی، فرکانس هاي راديويی،  فرکانسی مورد استفاده، مداليته هاي فيزيکی )شامل ارتباط توسط ميدان هاي ال 

و  رمزبندي  استفاده،  مورد  ديجيتال  و  آنالوگ  مدوالسيون  مدارهاي  و  ها  روش  بافت،  نوري(ايمنی  ارتباط  فراصوت،  ارتباط 

 رمزگشايی، همزمان سازي، بسته بندي داده( 

ثبت عصبی:   - عصبی،  ریزسیستم های  هاي  سيگنال  و  ها  با سلول  تحريک  آشنايی  و  )ثبت  عصبی  ارتباط  در  اوليه  مفاهيم 

)الکتروانسفالوگرافی،   عصبی  ثبت  الکتريکی  هاي  عصبی(، روش  ارتباط  هاي  مداليته  غيرتهاجمی،  و  تهاجم  هاي  عصبی، روش 

الکتروکورتيکوگرافی، ثبت درون غشايی(، ريزآرايه هاي يک بعدي و دوبعدي و سه بعدي، پروب هاي فعال، روش هاي افزايش  

تقويت  ظ )مدارهاي  عصبی  ثبت  سرنخست  مدارهاي  و  طراحی  چندکاناله،  عصبی  ثبت  هاي  سامانه  هاي  معماري  ثبت،  رفيت 

 کننده عصبی و فيلتر، مالتی پلکسينگ ايستا و پويا، ...(

عصبی: - ثبت  های  ریزسیستم  در  سیگنال  )آشکارسازي    پردازش  اسپايک  پردازش  مدارهاي  و  ها  روش  اوليه،  مفاهيم 

زمانی،  اسپايک،   سازي  )فشرده  عصبی  هاي  سيگنال  سازي  فشرده  سازيهاي  پياده  و  ها  روش  اسپايک(،  موج  شکل  استخراج 

 فشرده سازي فضايی(، مرتب سازي اسپايک 

قطبيت تحريک )تحريک تک قطبی، دوقطبی، چندقطبی(، فازبندي تحريک )تحريک  تحریک الکتریکی:  ریزسیستم های   -

مدارهاي مولد شکل رايج تحريک، طراحی و مدارهاي داخلی ريزسيستمهاي تحريک عصبی )  تک فازه و دوفازه(، شکل موج هاي

 موج، مدارهاي درايور جريان، مدارهاي پمپ بار(، ايمپلنت هاي حلزونی گوش، پروتزهاي بينايی.  

 تجميع دوبعدي و سه بعدي، روش هاي پوشش دهی و بسته بندي تجمیع سیستم و بسته بندی:  -

 زيست سازگاري، مالحظات حرارتی، مالحظات امنيتی در ارتباط بی سيم داده امنیتی:  مالحظات ایمنی و -
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