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 آزمايش شماره 

1   
عمل بكارگيري آشنايي با تجهيزات ثبت پتانسيلهاي حياتي و دستورال
  تجهيزات                        

  

  :مقدمه
با توجه به حساسيت باالي تجهيزات .  هدف از اين آموزش آشنايي با اساس كار در آزمايشگاه مهندسي پزشكي مي باشد

صحيح  موجود در آزمايشگاه تمام كاربران بايد بدقت اين بخش را مطالعه نموده و با همراهي مربي آزمايشگاه روشهاي
  .استفاده از تجهيزات اين آزمايشگاه را بياموزند

پيش از آغاز توضيحات الزم است با برخي از عاليم و . در اين آزمايشگاه تجهيزات متنوعي مورد استفاده قرار مي گيرند
  .نشانه هايي كه بر روي تجهيزات پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد آشنا شويد

  

  دستورالعمل عمومي حفاظت
براي جلوگيري از هرگونه ارتباط و تداخل نا مطلوب فرد مورد . به يك كامپيوتر متصل مي گردد Powerlabسيستم 

كابلهاي استاندارد تجهيزات جهت ايجاد اين فاصله كافي . متر از هر دستگاهي دور باشد 1.83فوت يا  6آزمايش بايد 
  .است

  .ر به هيچ عنوان نبايد فرد مورد آزمايش را لمس نمايدبراي برخوردار ي از عملكردي امن، در زمان اپراتو
 IEC60950متصل مي شوند بايد با ويژگيهاي   PowerLabبراي برخوردار ي از عملكردي امن، كامپيوترهايي كه به 

  .مطابق باشد

  :شرايط نگهداري و استفاده
و بايد از مواد آزمايشگاهي . داراست قطعات الكترونيك براي مواجهه با مواد و شرايط مخرب آمادگي هاي الزم را 

  .شيميايي دور نگهداشته شود
  :شرايط نگهداري

  درجه سانتي گراد 0- 40دماي 

  0 – 95%رطوبت غير متراكم در محدوده  

  :شرايط استفاده
  درجه سانتي گراد 0- 35دماي 

  0 – 90%رطوبت غير متراكم در محدوده 
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  :بازرسي هاي پيشگيري كننده وتعمير و نگهداري
ازديدهاي دوره اي نداشته و سيگنالهاي كاليبراسيون و عيب يابي هنگام روشن بنياز به  PowerLabسيستمهاي 

در صورت بروز مشكل . شدن دستگاه بررسي هاي الزم را انجام داده و در صورت وجود اشكال پيغام خواهد داد
  .ماييدبا گارانتي دستگاه تماس حاصل نماييد و از تعمير خودسرانه پرهيز ن

  

  :AdInstrumentsبا عالئم و نشانه هاي بكار گرفته شده در تجهيزات  آشنايي
اين نشان به معناي آن است كه ورودي هاي اين دستگاه جهت اتصال به بدن  :BF(Body Protected)نشان 

  مستقيم با قلب، مناسب  مي باشد اتصاليانسان بدون ايجاد 
پيش از استفاده دستگاه تعجب درون يك مثلث به اين معناست كه عالمت : (Warning Symbol)نشان هشدار

  تهيه شده براي اطالعات عملياتي يا احتياطي و حفاظتي رابه طور دقيق مطالعه نماييد مداركبايد 
  : CF (cardiac protected)نشان 

ي با قلب فرد مورد اين نشان به اين معناست كه كانكتورهاي ورودي، حتي در وضعيتي اتصاالت مستقيم الكتريك
 Bioاين عالمت در تجهيزات آزمايشگاه بعنوان مثال بر روي مدلهايي از . ( آزمايش وجود دارد، مناسب است

Amp  و برروي مدلML117 BP Amp قابل مشاهده است(  

 
  1-1 شكل 

  

  :مرور كلي
  :PowerLabآشنايي با 
  .آشنا مي شويد PowerLabش با ويژگيهاي مختلف، كانكتورها و شاخصهاي در اين بخ
  :پنل جلو

  .پنل جلوي اين دستگاه داراي تعداد زيادي كانكتور و شاخص عملكرد مي باشد
PowerLab/16sp   داراي سه نشانگر در سمت چپ پنل جلويي، يك كانكتورBNC  براي تريگر خارجي، دو

  .براي ثبت سيگنالهاي خارجي مي باشد BNCكانكتور  16براي خروجي و  BNCكانكتور 
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  :PowerLabنشانگرهاي 
  .نشانگر تغذيه ولتاژ سبز رنگ است و نماينده وجود ولتاژ تغذيه است

مي باشد كه با    PowerLabنشانگر بعدي نشانگر وضعيت است كه به صورت ديداري نمايشگر عملكرد 
  .به خود مي گيرد  PowerLabرنگهاي مختلفي با توجه به حالت الگوهاي مختلف روشن و خاموش شده و 

  :به جدول زير توجه نماييد

 

  ورودي هاي آنالوگ
ولت تا ولتاژهايي در حد  10±ورودي هاي آنالوگ كه مي تواند سيگنالهاي خارجي را ثبت كنند، مي توانند سيگنالهايي از 

هر ورودي آنالوگ تقويت كننده قابل برنامه ريزي . دريافت نمايندميكروولت را بدون نياز به تقويت كننده هاي خارجي 
اين امكانات از طريق كامپيوتر و .را براي ورودي ايجاد مي نمايد AC/DCدارد كه قابليت فيلتر نمودن و تغيير كوپلينگ 

  .نرم افزار سيستم قابل كنترل و برنامه ريزي است
 .مي تواند به ورودي ها آسيب برساند 15±دقت نماييد كه اعمال ولتاژهايي بيش از 

PowerLab/16SP 16 تمامي ورودي ها . ورودي مستقل آنالوگ داردSingle-Ended  بوده و داراي يك كانكتور
   .مثبت مي باشند

 
 
  

  خروجي هاي آنالوگ

2-1شكل
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  :، آزمايشي ترتيب مي دهيمChart و نرم افزار PowerLabجهت يادگيري بهتر كار با سيستم 

  

  استفاده از مبدل انگشتي فشار جهت بررسي تغييرات فشار خون در نوك انگشت اشاره
  :تجهيزات مورد نياز

 PowerLab 16SP 
 مبدل انگشتي پالس(Finger Pulse Transducer) 

 

  :راه اندازي نرم افزار
  

   Chart5براي آغاز كار با نرم افزار . روشن نماييدرا . را كه به كامپيوتر متصل شده است PowerLabسيستم 
روشن نباشد صفحه پرسشي بر روي صفحه  PowerLabاگر سيستم . بر روي آيكون نرم افزار دوبار كليك نماييد

براي  Exitو  Analysisو  Scanگزينه هاي  PowerLabنمايش نمايان مي گردد كه به دليل عدم شناسايي دستگاه 
مي باشد، گزينه  PowerLabمنوط به شناسايي سيستم  Scanانتخاب گزينه . ارايه شده استنحوه ادامه كار 

Analysis  امكان تحليل داده هاي قبلي را ايجاد مي نمايد و گزينهExit امكان خروج از نرم افزار را مهيا مي كند .  
  :رددپس از انجام مراحل فوق نرم افزار ب صورت زير جهت ادامه كار بارگذاري مي گ
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شما  PowerLabصفحه جديدي را متناسب با تعداد ورودي هاي  Toolbarو يا از  Fileاز منو  Newانتخاب گزينه 

  :مشابه شكل زير باز مي كند
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  :نرخ نمونه برداري
  .اري را تغيير دهيدمي توانيد فركانس نمونه برد Rate/Timeبا تغيير 

در تعيين اين عدد به محدوده فركانسي سيگنال توجه نموده نرخ مناسبي را براي جلوگيري از خرابي 
  .سيگنال انتخاب نماييد

 40،  4 براي اينكه تاثير نرخ نمونه برداري را بر نتايج مشاهده نماييد، در سه مرحله از ثبت با انتخاب اعداد :سوال

  .نتايج حاصل از اين تغييرات را مشاهده نموده، تفاوتها را تشخيص داده و داليل را ذكر كنيد 400و 

  
   .نيز جهت تغيير محدوده نمايش استفاده نماييد نتايج اعمال هريك از گزينه را يادداشت نماييد Scaleگزينه از  :سوال

  
  :افزودن توضيحات در طول سيگنال

و چه در   Onlineيحات دلخواه خود را جه در حال ثبت سيگنال به صورت توض Add commentsبكمك بخش 
  .انجام داده نتايج را ارايه دهيدنمونه از اين كار را . مي توانيد بر روي سيگنال وارد نماييد  Offlineحالت 

  
  :تحليل نتايج

  .روشهاي اوليه تحليل در اين نرم افزار در اختيار كاربر قرار گرفته است
  .آزمايش كنيدها را بكمك مربي بر روي نتايج ثبت شده اين روش
  بررسي نتايج در زمان، بكمك حركتScroll 

  فشرده نمودن و گسترش سيگنالها بكمكView Bottons  

  استفاده ازWaveform Cursor  وPointer  براي اندازه گيري 

  استفاده ازZoom  
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 آزمايش شماره 

2   
  سيگنالهاي حياتيي ثبت آشنايي با انواع الكترودها
  

  :مقدمه
  .به دو گروه تقسيم بندي مي شوندبه طور كلي الكترودهاي ثبت سيگنالهاي حياتي 

 الكترودهاي ثبت خارجي -1

 الكترودهاي ثبت داخلي -2

  . در اين آزمايش با شكل ظاهري، كاربرد و نحوه عملكرد انواع الكترودهاي ثبت سيگنالهاي حياتي آشنا مي شويد
  

   Ag-AgClي ثبت سطحي از نوع الكترودها

 
 1- 2 شكل 

   
  . كاربرد دارد EEGو  ECG ،EMGاين نوع از الكترودها بيشتر براي ثبت سيگنالهاي 

  
  .به مشخصات قيد شده بر روي پاكت الكترودها توجه نماييد

  
  .گذشته تفاوتهاي ظاهري اين دو الكترود را بيان كنيدبكمك يك نمونه الكترود تاريخ مصرف  :سوال

  
  :تعيين پاسخ فركانسي

با اتصال قسمتهاي ژل دار دو الكترود براي تعيين پاسخ فركانسي الكترودها مداري را پيشنهاد داده آنرا ببنديد و نتايج را 
  .ارايه دهيد
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را مجددا انجام دهيد نتايج را با هم مقايسه  به كمك دو عدد الكترود تاريخ مصرف گذشته و يا خشك آزمايش فوق

  .نماييد
   .فركانس قطع الكترود را بدست آوريد: سوال

   
  .مشابه چه فيلتري مي باشداين الكترود  رفتار :سوال

  
  اين نوع از الكترودها جز الكترودهاي قابل پالريزه اند يا غير قابل پالريزه؟ :سوال

  
  .عملكرد الكترود ارايه دهيدبا توجه به نتايج حاصل مدلي براي 

  
  :الكترودهاي ثبت سطحي از نوع صفحه فلزي

 
 2- 2 شكل 

   

در  ECGنوع مرسوم اين نوع از الكترودها، الكترودهاي صفحه فلزي انبري مي باشد كه در ثبت سيگنالهاي 
ژلهاي مخصوصي جهت ايجادرسانايي بين  ر اين نوع از الكترودها ازد. ليدهاي اصلي بيشترين كاربرد را دارد

به ) سطح فلزي(جهت استفاده از اين نوع الكترودها بايد سطح داخلي الكترود .الكترود استفاده مي گرددپوست و 
 نشان EEGدر ادامه الكترودهاي صفحه فلزي مناسب براي ثبت سيگنالهاي   .ژل الكتروليتي مناسب آغشته شود

  .داده شده است
  

 
 3- 2 شكل 
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 GSRالكترودهاي صفحه فلزي براي ثبت 

 
 4- 2 شكل 

 
  
  

 استفاده مي شود با الكترودهاي انبري EMGو  EEGالكترودهاي صفحه فلزي كه در ظاهري تفاوت  :سوال
ECG در چيست؟  

  
  اين نوع از الكترودها جز الكترودهاي قابل پالريزه اند يا غير قابل پالريزه؟: سوال

  
  
  :الكترودهاي ثبت سطحي از نوع مكشي 

 
  5- 2 شكل 

  
  .ا دارندسينه اي بيشترين كاربرد ر ECG اين نوع از الكترودها براي ثبت سيكنالهاي 

داراي مقاومت بسيار بااليي مي ) سطح حقيقي اتصال(اين الكترودها از نوع صفحه فلزي بوده بدليل سطح كوچك اتصال 
  .باشند

  
  اين نوع از الكترودها جز الكترودهاي قابل پالريزه اند يا غير قابل پالريزه؟: سوال
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 آزمايش شماره

3   
  الكتروكارديوگرام و ضربانهاي قلب

  
  

  مقدمه
. شود ناميده مي ECGد كه الكتروكارديوگرام يا شو الگوي فعاليت الكتريكي قلب توسط هر چرخة ضربان قلب توليد مي

و صداهاي معين  ECGبين   هدف از اين آزمايش اين است تا ضربان قلب يك داوطلب را ثبت و آناليزكنيم و رابطة
 .قلب را ارزيابي كنيم

  
اي اعمال شده است و به آساني سازگار با سيستمه Powerlab 4/25Tاين بر روي سيستم:  ابزار مورد نياز

Power lab اين . اندازي كلي براي كل تعاريفي در اين آزمايش بكار برده شده است  راه. باشد ديگر نيز مي
  :باشد براي آزمونهاي زير مورد نياز مي ابزاراين . دستگاه بايد از قبل به كامپيوتر متصل شده و روشن بشود

  سيستم كامپيوتري
  Chart Power labنرم افزار 

  اي يا الكترودهاي چسبنده دار پنج سر بهمراه الكترودهاي گيره يقعا BioAmpكابل 
  )اتانول، پنبه يا كاغذ دستمالي% 70(الكل 

  كرم الكترود
 خودكار 

Ballpoint پدهاي زبر/ ژل  
  سوئيچ فشار
  استتوسكوپ

  
   كار روش

  .ت و پايش دربياوردشود كه بايد ساعت مچي و زيورآالت را از دس دانشجوي كه براي اين آزمايشگاه داوطلب مي
  
  .متصل كنيد Powerlabبراي ورودي  BNCمبدل فشار را به سوكت  -1
  .دهد اندازي دستگاه را نشان مي روش راه 1شكل  -2
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بر سيگنال ثبت شده از  ماهيچهزيرا فعاليت  ،اصلي باالي بازو قرار ندهيد ماهيچه هاالكترودها را بر روي : توجه

  .كندقلب تداخل مي
  

  . الكترودها را بروي طرف بيروني بازو قرار دهيد و بين مسير مابين آرنج و كتف قرار دهيد
  

  استراحت در داوطلب در حال ECG:  1آزمايش 
همچنين مشاهده تاثيرات حركت جزئي بر روي  در وضعيت استراحت و آناليز سيگنال ECGگيري  جهت اندازه: اهداف
  .ها سيگنال

  
  .را روشن كنيد Powerlabدستگاه  -1
ل تنظيمات مورد نياز براي هر كانال را اعما. را انتخاب كنيد Chart  ،Bio Amplifierپس از اجراي نرم افزار   -2

هر سه الكترود را چك كنيد كه به  نشود ديده ECGاگر  .بايد مشاهده گردد سيگنالپس از تنظيمات مذكور . كنيد
كه داوطلب در  شويدمطمئن  اگر سيگنال نويزي باشد،. ل كنيددامنه را كنتر ،اگر الزم باشد. درستي اتصال داشته باشند
  :حالت استراحت قرار دارد

توجه كنيد كه مسير در . د تا دستانش را باز و بسته كند و هر دو بازويش را به طرف سينه بياورداز داوطلب تقاضا كني -3
  .كل مكان حركت دارد و به همين خاطر است كه چرا فرد بايد در حالت استراحت باشد

شد در بخش  طمناسبي ثبت و ضب شكل موجكليك كنيد زمانيكه  Startبر روي  ،با داوطلبي كه به آرامي نشسته است -4
"Command"  عبارت"Resting ECG" را تايپ كنيد  

 "...Save As"ثبت مذكور را به كمك گزينه  . متوقف شود Chartكليك كنيد تا ثبت  Stopبر روي كليد  -5 
  .ذخيره كنيد

  .نرخ ضربان داوطلب را محاسبه كنبد -6
  

  و صداي قلب ECG  :2 آزمايش
  و صداي قلب در داوطلب در حال استراحت ECGكردن گيري  جهت مقايسه و اندازه: اهداف

  
  . به طور خالصه چگونگي استفاده از اين دستگاه را شرح خواهد داد مدرس: استفاده از استتوسكوپ .1

  . كانال مربوط به كليد فشاري را تنظيم كنيد
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 آزمايش شماره 

4   
  اندازه گيري پارامترهاي تنفسي

  )كمربند تنفسي و اسپيرومتري(
  تنفسي كمربند

  
  مقدمه

شما . ، شما حركات تنفسي را بوسيله كمربند مبدلي كه دور شكم بسته مي شود ضبط مي كنيد  در اين آزمايش
جنبه هاي مختلف تنفس ، شامل توانايي نگه داشتن نفس ، نفس نفس زدن ، بازدم و رابطه تنفس و ضربان قلب را 

  .بررسي مي كنيد
  

  :ابزار مورد نياز
   كامپيوترييك سيستم 

  chartنرم افزار 
Power lab  

  كمربند مبدل تنفسي 
  مبدل پالس انگشتي 

  كيسه كاغذي سايز متوسط
  

  :روش آزمايش 
  :نصب و كاليبراسيون ابزار

1. chart  را بر روي رايانه نصب و شروع كنيد.  
را براي باز  openرا از سمت راست  انتخاب كرده و دكمه    Experiment Gallery  .Brethinyاز پنجره  .2

در جلوي نرم افزار ظاهر نشد گزينه  ''Experiment Gallery '' اگر       . هيد كردن تنظيمات فشار د
Experiment Gallery  را از منويfile   انتخاب كنيد.  

تحت  1كانال :دو كانال بايد ظاهر شود . به عنوان اولين كار بر روي صفحه كامپيوتر ظاهر مي شود  chartپنجره  .3
از روي . نشان مي دهد  (BPM)سرعت تنفس بر حسب دقيقه  2كانال . "Rate" 2و كانال  ""Breathعنوان 

محاسبه سرعت تنفس زماني كه تنفس عميق و زياد از نظر اندازه مي باشند بسيار .  1سيگنال ضبط شده در كانال 
  .معتبر مي باشد
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٢١ 
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  1- 4 شكل 
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  .در اين تمرين اثر بازدم را برروي الگوي تنفس بررسي خواهد شد : اهداف 
  

  تنفس و ضربان قلب : 4تمرين 
مطالعه تغيرات سرعت ضربان قلب . در اين تمرين تغييرات ضربان قلب در طول تنفس مطالعه خواهد شد : اهداف 

  . موضوع پر طرفدار مطالعات كلينيكي و علم پزشكي است 
اندازي توضيح داده  كمربند تنفسي بايد به دور قسمت فوقاني شكم داوطلب بسته باشد همانطور كه در قسمت راه :توجه 

درجه بندي سيگنال تنفس به . وصل مي باشد  ponerlabروي دستگاه  BNE 1شد و كابل مبدل نيز به ورودي 
  .تنظيمات جديد منتقل مي شود 

برا ي محكم   velcrostropبا فشار انگشت، يك مبدل پالس انگشتي را روي يكي از دستان داوطلب قرار دهيد از 
نيد مطمئن باشيد كه داوطلب نشسته باشد و دستهاي او به حركت باشند تا حركات مبدل را كاهش كردن آن استفاده ك

 .دهيد 

 Ch1 :Breath   سيگنال تنفسي خام فرستاده شده از سوي كمربند تنفسي.  
 Ch2: Pulse  سيگنال خام مبدل پالسي انگشتي  
 Ch3 : Heartrate   ضربان قلب محاسبه شده از روي سيگنال خامCh2  

  اتصاالت:  3شكل 

  :4شكل 

  :ها دفتر داده
  :دورة نگه داشتن نفس در طول دورة تنفس: 1جدول 

  
(sec)يزان نگه داشتن نفس   شرايط

    نگه داشتن نفس بعد از دم

   گه داشتن نفس بعد از بازدم

  

  :اثر نفس نفس زدن بر روي سرعت تنفس و نگه داشتن نفس: 2جدول 

 )ثانيه(طول نگه داشتن نفس   )يقهدر دق(سرعت تنفس   شرايط

      تنفس معمولي
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      نفس نفس زدن

  .در فضاي زير اثر تنفس دوباره را توضيح دهيد

  :اثر نگه داشتن نفس بر روي ضربان قلب: 3جدول 

 )در دقيقه(ضربان قلب   شرايط

    تنفس معمولي

    نفس نفس زدن

  :سؤاالت
  .آن مانند سرعت و زمان دم و بازدهم را لحاظ كنيد مشخصات اثر. حركات تنفس معمولي را توضيح دهيد .1
 .اثر نگه داشتن نفس را بر روي الگوي تنفس توضيح دهيد .2

 .شود در طول كدام فاز تنفس نفس بيشتر نگه داشته مي .3

 .بعد از نگه داشتن نفس نياز به دم است يا بازدم است .4

 .باشد دم متفاوت ميايا بازيابي تنفس بعد از نگه داشتن نفس براي فازهاي دم و باز .5

 .تغييرات ناشي از نفس نفس زدن در الگوي تنفس را توضيح دهيد .6

افتد؟ آيا  اين اثر در ساير داوطلبين نيز مشاهدا شده  روي اثر ضربان قلب در زمان نگه داشتن نفس چه اتفاقي مي .7
  است؟

  
  اسپرومتري

غيير هاي تنفسي آشنا خواهيد و براي به دست آوردن در اين آزمايش ، شما با اسپرومتري به عنوان تكنيكي براي ثبت مت
شما حجم و ظرفيت ريه ها را بعالوه تست هاي اساسي عملكرد . پارامتر هاي تنفسي ثبت شده ها را تحليل خواهيد كرد 
  .اساس كار در اين آزمايش بر پايه پنوموتاكومتري است .ريوي و همانند سازي انسداد هوا را بررسي خواهيد كرد 

  
اصول كار در اسپيرومتري بروش پنوموتاكومتري را توضيح داده و مزايا و معايب آن نسبت به روش اسپرومتري : والس

  .زنگي را توضيح دهيد
  

  :پيش از انجام آزمايش مفاهيم زير را مرور كنيد
Term Abbreviation / Symbol Units 

Respiratory Rate RR breaths / min 
Expired Minute Volume VE  RRxVT L/min 
4.1.1.1.1.1 Lung Volumes 
Tidal Volume VT L 
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  3- 4 شكل 
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5   
  الكترومايوگرافي

  
  مقدمه

در اين آزمايش شما فعاليت الكتريكي ماهيچه ها اسكلتي را با ثبت و ضبط الكترومايوگرام از فرد داوطلب، مورد كاوش و 
زمايش قرار خواهيد داد و براي آزموهايي ارادي و غير ارادي ماهيچه ها را مورد آ EMGشما . مطالعه قرار خواهيد داد

  .گيري سرعت انتقال اعصاب انجام خواهيد داد براي اندازه
دست را ثبت ) پشت بازو( tricepsو ) جلوبازو( bicepsانقباض ماهيچه ها  EMGدر اين آزمايش، شما فعاليت 

حاصل شده از انقباض ارادي را مورد ) زشيپردا پيش(توان سيگنال خام  هاي مختلفي مي با استفاده از راه. خواهيد كرد
  . را مشخص كرد EMGپردزاش قرار داد تا شدت فعاليت 

شود و سپس به منظور هموار كردن و  معكوس مي EMGگيرد، بخش منفي  در روشي كه اينجا مورد استفاده قرار مي
دوره تناوب تغييرات فعاليت بهتر ديده شود و بنابراين  هاي انفرادي، از كل سيگنال انتگرال گرفته مي صاف كردن ضربه

  .توليد شده بوسيله تحريك ماهيچه را نيز ثبت خواهيد كرد EMGهاي  شما همچنين سيگنال. شود مي
  .را توضيح دهيد EMGاساس توليد سيگنالهاي : 1سوال 

  
  :تجهيزات مورد نياز

 A computer system 
 Chart software 
 PowerLab  (with built-in Bio Amp or PowerLab and Bio Amp front-end) 
 Five-lead Shielded Bio Amp Cable & snap-connect Shielded Lead Wires 
 Disposable ECG recording electrodes 
 Stimulus Bar Electrode 
 Electrode cream 
 Abrasive pad/gel 
 Alcohol swabs 
 Ballpoint pen 
 Dry earth strap 
 Four books of similar weight (about 1 kg each) 
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 . الكترودها را روي پوست در مكان ضربدرها قرار داده به طوركامل بچسبانيد .3

 .مثبت يا منفي باشدكدام سيم مهم نيست كه . تكميل كنيد اتصاالت را .4

 

  : روش كار
باشد و بايد با دست  90محل قرار گرفتن داوطلب را جاي راحتي در نظر بگيريد، زاويه آرنج با كف دست بايد  .1

 .ديگرشان آرنج دست مورد آزمايش را بگيرند

 .دهيدبكمك مربي تنظيمات دستگاه را انجام  .2

 .كانالي مجزا را براي انتگرالگيري از سيگنال حاصل در نظر بگيريد .3

از داوطلب بخواهيد كه به كمك دست ديگر خود و با اعمال نيروهاي مقاوم، با تمام نيرو ماهيچه هاي مورد  .4
 .ثانيه آنرا متوقف كنيد 10سپس كار ثبت را آغاز نموده و پس از . بررسي را منقبض نمايد

مايش را بدون تغيير در مقياس نمايش سيگنال به كمك نيروي وارده ناشي از يك كتاب تكرار سپس اين آز .5
 .كرده و نتايج را ثبت كنيد

  :نتايج حاصل مشابه شكل بعد مي باشد

 
 3-5 شكل 

  
  :Coactivationآزمونهاي :2آزمايش 

  . را به را منقبض نمايد) پشت بازو( tricepsو ) جلوبازو( bicepsاوب دو ماهيچه از داوطلب بخواهيد طور متن
  .نتايج حاصل را بررسي نماييد

  :نتايج حاصل مشابه شكل زير خواهد بود
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 4-5 شكل 

  
  الكترومايوگرافي تحريك شده:  3آزمايش

دقت كنيد كه انقباض عضالني و احساسي مانند حس . هاي زير را به دقت مطالعه كنيد العمللطفا قبل از آزمايش دستور
  .خارش و سوزش و درد خفيفي است كه ناشي از تحريك اعصاب است

  .شود در آرنج ضبط مي (Median)غيرارادي با تحريك عصب مدين EMGدر اين آزمايش، پتاسخ  :فهد
  

  :كار روش
 Bioل به زمين را به اطراف مچ يا آرنج داوطلب محكم كرده و با استفاده از كابل مشابه بخش قبلي تسمه اتصا .1

Amp  به اتصالPowerlab متصل كنيد.  
 tricepsجدا كرده و الكترودهاي آن را از روي  Bio Ampكابل  2ليدهاي الكترود ثبت را از سوكت كانال  .2

  .را تغيير ندهيد 1كنيد، اما ليدهاي متصل به سوكت كانال  داوطلب جدا bicepsالكترودها را زا روي . داوطلب جدا كنيد
، setting انتخاب كنيد و سپس از گزينه Fileرا از منوي  Expriment Galleryاندازي ثبت گزينه  براي راه .3

EMG Evoked setting  ، « را انتخاب كنيد 

ربدر كوچك بزنيد ، در همان دو ض pollicis brevisروي پوست ماهيچه دور كننده  Ballpointبا يك قلم  .4
متر باشد، به آرامي محل  سانتي  3الي   2فاصله ضربدرها بايد  درحدود . نشان داده شده است 10محلي كه در شكل 

  .مشخص شده را براي كاهش مقاومت بخراشيد

ريته پال .سيمهاي ليد را با نوار چسب محكم كنيد. را روي محلهاي تعيين شده بچسبانيد ECGالكترودهاي  .5
 .تر باشد باشد در حالي كه الكترود منفي بايد به مچ نزديك 6ها بايد مانند شكل  قطب

به ) مثبت(سيم  قرمز . ايزوله وصل كنيد stimulatorي مجزا يا به  ايزوله شده stimulatorالكترود محرك را به  .6
اي دستگاه  م الكترود را روي پد نقرهمقدار كمي كر. را به خروجي سياه وصل كنيد) منفي(خروجي مثبت و سيم  سياه 

 .تحريك قرار دهيد
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 .قرار دهيد) مچ(با فشار بيشتري نسبت به قبل) آرنج(الكترود تحريك را روي محل دوم مشخص شده  .1

 .مي باشد 3مشابه آزمايش جهت قرار گيري الكترود تحريك  .2

ميلي آمپر  20تا  15ميلي آمپر قرار داده پس از يافتن محل مناسب كار ثبت و تحريك را با  8دامنه تحريك را روي  .3
 .آغاز نموده نتايج را ثبت كنيد

 .پس از چند پالس تحريك كار ثبت را متوقف كرده محل تحريك را عالمت زده و نتايج را ذخيره نماييد .4

  

  :داده ها و تحليلتجزيه 

  تغييرات ارادي با نيروي انقباضي: 1آزمايش 
همچنين دقت كنيد كه گذاشتن وزنه . توجه كنيد Bicepsاطالعات ضبط شده را مرور كنيد و به تغييرات فعاليت كانال 

تخاب را ان» Biceps« قسمت كوچكي از فعاليت. شود مي tricepsروي دست منجر به افزايش يا كاهش فعاليت عضله 
و طرح انتگرال يافته آن توجه  Bicepsبه رابطه بين طرح . آن را مورد بررسي قرار دهيد, كنيد و با زوم كردن روي آن

تر فعاليت  خام و براي مشاهده ساده EMGبلندي طرح انتگرال يافته نشان دهنده افزايش فعاليت سيگنال . كنيد 
 . الكتريكي عضالت است

دفتر  1اين نتايج را در جدول . گيري كنيد هاي مربوط به قسمت افزايش وزن را به اندازه شكل موج دامنه اثر انتگرال يافته
  .اطالعات يادداشت كنيد

 

   coactivationفعاليت متناوب و : 2آزمايش 
به تناوب زياد فعاليت در . مشاهده كنيد  tricepsو  Bicepsرا براي  EMGهاي ثبت شده را بررسي كنيد و  داده

Biceps  وtriceps توجه كنيد.  
به . آيد به وجود مي tricepsافزايش كمي در فعاليت , كند با تمام نيرو فعاليت مي bicepsتوجه كنيد وقتي كه عضله 

اين . آيد به وجود مي bicepsافزايش كمي در فعاليت , كند با تمام نيرو فعاليت مي tricepsطور مشابه وقتي عضله 
هر , تعبير فيزيولوژيكي اين پديده به درستي مشخص نشده است. شود هم فعاليتي ناميده مي يا coactivationپديده 

 .چند ممكن است اين پديده به ثابت ماندن مفصل آرنج كمك كند

گيري كيند  را اندازه tricepsو  biceps براي coactivationهاي  پيك, با استفاده از نشانگر و مكان نماي شكل موج
  .ها يادداشت كنيد فتر دادهد 2و در جدول 

 

  تحريك شده EMG: 3آزمايش 
  .هاي ضبط شده با تحريك در مچ را مرور كنيد بلوك, در انتهاي نمودار (scroll bar)با استفاده از ميله وضعيت 
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شكل را  (tool bar)در جعبه ابزار  zoomسپس با استفاده از دكمه . قسمتي مناسب از يك شكل موج را انتخاب كنيد
 ..زرگنمايي و مشاهده كنيدب

زمان طي شده از . شكل موج موج منفرد را در ناحيه نمايش اطالعات بيابيد (Latency)در شكل بزرگنمايي شده تاخير 
اي قرار  نشانگر شكل موج را روي نقطه. شود ناميده مي Latencyشروع پالس تحريك تا زمان پاسخ غيرارادي تاخير يا 

سپس مقدار تاخير از زمان نشان داده شده روي قسمت بااليي شكل بزرگنمايي شده مستقيما . ودش دهيد كه پاسخ آغاز مي
  مقدار تاخير چقدر است؟. قابل خواندن است

 

  سرعت انتقال عصب: 4آزمايش 
البته در . آمد از كل زماني كه براي رسيدن تحريك عصبي به عضله الزم است بدست مي, مقدار تقريبي سرعت انتقالي

  ي كه تحريك در آرنج است در مقايسه با مچ حال
  .هاي تحريك است بگيريد و ذخيره كنيد اين فاصله بين مكان  در مچ و آرنج را اندازه (Marks)ها  فاصله بين نشانه

گيري تاخير  مراحل قبل را براي اندازه, در شكل بزرگنمايي شده. كنيد Zoomقسمتي از شكل موج را انتخاب و روي آن 
 .مقدار تاخير را ثبت كنيد. شكل موج براي تحريك مچ انجام دهيددر آن 

  : از معادله سرعت انتقال كه در زير ارائه شده استفاده كنيد و سرعت انتقال عصب فرد را محاسبه كنيد

(ms) latenciesbetween  Difference

(mm) sitesn stimulatiobetween  Distance
 =Velocity   
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 شماره آزمايش

6   
  الكتروانسفالوگرافي

Electroencephalography 
 

  مقدمه
در اين . باشد يك مقدمه براي الكتروانسفالوگرافي و كاوش در فعاليت الكتريكي مغز ميارايه  زمايشاز اين آهدف 

به سيگنالهاي مزاحم توجه كنيد و تاثيرات  خواهيد كرد، ثبتشما از يك داوطلب الكتروآنسفالوگرافهايي را  آزمايش
  .فعاليت ديداري را بر روي آلفا آزمايش مي كنيد

 ازآنجاييكه. مشكل است) 50مثال پيك تا پيك(فني اساسا به خاطر اندازه كوچك سيگنالهاي ولتاژاز لحاظ  EEG ثبت
بسيار سيگنالها ، شده است جدايك اليه از مايع نخاعي با  ثبت الكترودها از سطح مغزي بوسيله پوست سر،جمجمه و

همچنين استفاده . ضروري ميباشد  Front-endيك تقويت كننده ويژه مثال يك تقويت كننده زيستي  بنابراين .ضعيفند
البته با اين  .از الكترودهايي كه از مواد صحيحي تشكيل شده اند و به صورت صحيحي به آنها وصل شده اند نيز مهم است

حركت ثبت سيگنالها ممكن است بوسيله گستره اي از تاثيرات تداخلي ناشناخته كه بعنوان  اقدامات احتياطي،
  .شود خرابشناخته مي شوند،  (Artifact)نابجا

  :مي گرددالكترود ثبت  2را با استفاده از  EEG در اين آزمايش فعاليت
  .يك الكترود پيشاني در قسمت پيشاني و يك الكترود پس سري در روي پشت سر

از  كلينيكي معموال EEGدر. ا تداخل الكتريكي را كاهش دهدنيز بايد ضميمه شود ت) زمين(يك الكترود سومي  شكل
 سر قرار ميگيرند، روي كالهالكترودهاي ثبت چندگانه كه روي يك  هاي مغزي و بكمكفعاليتبراي ثبت كانالهاي متعددي 
 .)20-10بعنوان مثال استاندارد (استفاده مي كنند

  
  :تجهيزات مورد نياز

 A Computer system 
 Chart software, version 5.0 or later 
 PowerLab (with built-in Bio Amp or PowerLab and Bio Amp front-end) 
 Five-lead Shielded Bio Amp Cable & snap-connect Shielded Lead Wires 
 EEG Flat Electrodes 
 Electrode cream or electrode paste 
 Alcohol swabs (70% ethanol on cotton wool or paper tissue); optional 
 Ballpoint pen 
 Abrasive pads/gel 

 adhesive tape 

 a self-adhesive elastic bandage, folded if necessary to be 2–3 cm in width. 
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  .كنيد

 1- 6 شكل 
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را  Return/Enterرا تايپ كرده و كليد  ”eye movemets ”كلمه.را براي شروع ثبت كليك كنيد startكليد .3
 حالتهايسپس از چپ و راست در  ه را مكررا از باال وپايين،از داوطلب بخواهيد تا نگاه خير .فشاردهيد متن،براي ورود 

 ثانيه روي گزينه  10تا5بعد از .نگهداردثابت داوطلب بايد سرش را در طول اين جابجايي ها . تكراري دنبال كند

stopكليك كنيد.  
براي ورود  را Return/Enterرا تايپ كرده و كليد ”head movements”كلمه.كليك كنيد startروي گزينه . 4

ثانيه روي  10تا5بعد از . واين كار را بارها تكرار كند. از داوطلب بخواهيد كه سرش را بتدريج تكان دهد.فشاردهيد متن،
  .كليك كنيدstopگزينه

  
  :تحليل داده ها

سيگنالهاي  .ميكروولت تنظيم نماييد-50و50در محدوديتهاي مشابهرا chartمقياس عمودي در طرف چپ پنجره .1
EEG  از اين محدوديتها فراتر ميروند بندرتصحيح.  

چنين سيگنالهاي  .ميكروولت باشند -75و 75مرور كنيد، ممكن است تعدادي سيگنال بيرون نتايج حاصل از ثبت را .2
و اگر الزم باشد،  اگر چنين سيگنالهايي ديده نشد، اتصاالت الكترود را بررسي كنيد. هستند Artifactبزرگي معموال 

  .ي اتصاالتي كه از نظر كيفي به نظر مشكوك ميرسند را برداشته و دوباره بچسبانيدتمام
  

  2تمرين
  و تاثير باز بودن چشمان EEGدر  alpha rhythm آزمايش موجهاي آلفا: اهداف

  
  :روش كار

  .داوطلب آرام شده وكامال دراز كشيده و هر دو چشمانش بسته شده اند مطمئن شويد از اينكه .1
  .شروع شود chartكليك كرده تا ثبت  chartدر پنجرهstartگزينه روي  .2
ثانيه از داوطلب بخواهيد تا هر دو چشمانش را باز كند،  10بعد از  كرده،تايپ را براي آماده كردن متن ’open’كلمه .3

  .فشار دهيد متنرا براي ورود  Return/Enter فورا كليد
. چشمانش را ببندد انيه از داوطلب بخواهيد تا هر دوث10بعد از كرده، تايپ  متن را براي آماده كردن ’shut’ كلمه .4

  .فشار دهيد متنرا براي ورود  Return/Enterفورا كليد
  شكلثبت شده بايد به شبيه  EEG داده هاي .را براي بدست آوردن سه سري از نتايج تكرار كنيد 5و4وباره مراحل د .5

  .باشند
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 آزمايش شماره

7   
  آزمونهاي سايكوفيزيولوژي

Psychophysiology  
  
  

  مقدمه
. كنيدگيري فيزيولوژيكي در مقابل محرك است را آزمايش ميدر اين آزمايش شما تكنيكهايي كه مربوط به اندازه

پاسخهاي  گنال را بهتوان اين سيكنيد كه آيا ميكنيد و بررسي ميگيري ميشمارسانايي پوست، سرعت تپش قلب را اندازه
  .غيرارادي تبديل كرد

  
  : زتجهيزات مورد نيا

 A computer system 
 Chart 5.0 or higher 
 PowerLab 4/25T 
 GSR Amplifier 
 GSR electrodes 
 Thermistor Pod 
 Skin temperature thermistor probe 
 Bio Amp patient cable 
 Three shielded snap-on lead wires 
 Disposable pre-gelled ECG electrodes 
 Abrasive pads/gel 
 Deck of playing cards 
 Medical tape 

 

  ها نصب وكاليبره كردن دستگاه
  .برقرار نماييد powerlab با GSRتقويت كننده ابتدا با كمك مربي آژمايشگاه اتصاالت مربوط به  .1
الكترودها را به داوطلـب  ).   شكل(وصل كنيد   GSRي الكترودهاي انگشتي سياه وقرمز را به جلوي تقويت كننده .2

  . وصل نكنيد
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  . ثبت كنيد زيررا در جدول ) زمان رسيدن محرك به پاسخ قله(تغيير در دامنه و نهفتگي اندازه 
 . را براي ثبت تاثير محركهاي ديگر تكرار كنيد 4- 2مراحل 

  

Stimulus 
Event 

Change in skin 
conductance after 

stimulus (µS) Latency (s) 

1   

2   

3   

4   

   
 Average skin 

conductance response 
(µS) 

Average latency (s) 

   

 
  شوداگر اين آزمايش  بر روي فرد ديگري از گروه انجام شود ، ميانگين پاسخ و نهفتگي به صورت جداگانه ثبت مي

  

  آزمايش دروغ سنج سا ده : 2آزمايش 
ضربان قلب  نرخگيري و اندازه در اين تمرين، براي مشخص شدن صحت يك موضوع از رسانايي پوست، دماي پوست

  .استفاده خواهد شد
يكي از اعضاي گروه به عنوان باز نگر عمل خواهد كرد و دستگاه . هاي چهار نفره كار كنيدبراي اين آزمايش در گروه

powerlab نفر دوم داوطلب انجام آزمايش خواهد شد و دو نفر ديگر به . را كنترل كرده و جداول را پر خواهد كرد
  .نوان شاهد عمل خواهند كردع

  :  ابزار راه اندازي
 .است وصل كنيد Bioي را به سر پيچي كه روي پانل تقويت كننده Bioي كابل عملگر تقويت كننده

 ).5شكل (وصل كنيد Bioي سيمهاي هادي سفيد، سبز و سياه را به كابل عملگر تقويت كننده

 .ت مچ دست و پاي داوطلب ايجاد كنيدبا يك آلت خراش دهنده، خراش سطحي بر روي پوس

 .يك بار مصرف را به مچ دست و پاي داوطلب متصل كنيد ECGالكترودهاي 

 :سيمهاي حامل را به الكترودها به صورت زير وصل كنيد

  مچ پاي راست): زمين(سبز                   
  مچ دست چپ): مثبت  CH1(سياه                   
 مچ دست راست): منفي CH1(يد سف                  

مطمئن شويد كه اطالعات از آزمايش . شود را باز كنيدناميده مي "تنظيمات دروغ سنجي"در جدول فايل تنظيمات را كه 
 .بعد از چند ثانيه فايل جديد خالي اطالعات با چهار كانال ظاهر خواهد شد.دوم ذخيره شده باشد
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  ي خطوط مبناتهيه
 .جواب درست بدهد "بله و خير"الزم است داوطلب به ده سوال با  "دروغ سنجي"ش قبل از انجام آزماي

 .ده سوال را از ليست زير براي استفاده به عنوان پرسشهاي خطوط مبنا انتخاب كنيد

 . را براي شروع ثبت فشار دهيد Startكليد  

 .يك توضيح با نام داوطلب اضافه كنيد

 . افه كنيديك توضيح با خطوط مبنا به جدول اض

 .مسئول كنترل اطالعات هر ده پيش سوال انتخاب شده را از داوطلب خواهد پرسيد

و  "+"ي اطالعات اضافه كنيد، بدين شكل كه، براي جواب بله هر بار كه داوطلب جواب سوال را داد ، يك توضيح به دنباله
 .اضافه كنيد "-"براي جواب خير 

 .ست صبر كنيدده ثانيه براي پرسيدن سوال بعدي لي

 .ي بعدي آزمايش شويدگويي داوطلب به سواالت خطوط مبنا، عمل ثبت را ادامه داده و وارد مرحلهبعد از جواب

  ليست سوالهاي نمونه
  )توانند تغيير يابند به حريف داوطلبها در ايتاليك ميواژه: نكته(

 است؟  ------- آيا اسم كامل شما 

 ايد؟وردهآيا شما براي صبحانه تخم مرغ خ

 آيا ماشين شما فورد است؟ 

 است، آيا اين طور نيست؟  "----------"اسم واقعي شما 

 ؟كشيدآيا شما سيگار مي

 رويد؟آيا شما با ماشين به مدرسه مي

 آيا امروز چهارشنبه است؟ 

 آيا ديروز يك امتحان ندادي؟

 پوشيد، اينطور نيست؟شما كاله مي

 است؟  دانشگاهي شما در قهموضوع مورد عال الكترونيكآيا 

 آيا شما دوچرخه سواري بلد نيستسد، اين طور نيست؟ 

 كرديد؟ مي ورزشآيا شما ديروز 

 ي شما بستني شكالتي نيست؟ آيا دسر مورد عالقه

 كنند؟ صدا مي "------"آيا دوستانتان شما را 

 است، درسته؟  1378االن سال 

 شما هيچ كالسي فردا نداريد، درسته؟ 

 رويد؟ يا شما هميشه دير به سر كالس ميآ

  آيا شما اسكي را دوست داريد؟ 
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  پاسخ وحشت زده كردن: 1آزمايش 
 . 

  دما و رسانايي پوست در طي استرسهاي ماليم: 2آزمايش 
 . ي نمايش جدول آزمايش كنيداطالعات را در پنجره

م، قبل از اينكه موضوع انجام محاسبات ذهني خواسته ي رسانتخاب كنيد اطالعات را روي هر دو كانال در نخستين دقيقه
 . شود

 . كليك كنيدجدول  Toolbarاز  Data Padي روي دكمه

Data Pad  دهدو نمايش مي 2و 1ظاهر خواهد شد، مقدار ميانگين رسانايي پوست و دماي آن را در ستون  . 

 . شودميثبت  2در جدول  "مقدار خطوط مبنا"مقدار اين اطالعات با عنوان 

دهد را امتحان ي نمايش جدول، بخشي از اطالعات را در طي رسم كه داوطلب محاسبات ذهني انجام ميبرگرديد به پنجره
 . كنيد

ي اطالعات چندين بار از محدوده. دهد هنگامي كه موضوع يك شماره را اعالم كردهر توضيح درج نشده نشان مي
 Data Padدر جعبه ابزار جدول به  Data Padبا كليك روي دكمه . توضيحات درج نشده  اوليه انتخاب كنيد

 . ثبت كنيد "استرس"از دفتر يادداشت اطالعات تحت عنوان  2متوسط دما ورسانايي پوست را در جدول . برگرديد

 . را براي هر توضيح درج نشده روي بخشي از محاسبات ذهني از ترسيم اطالعات تكرار كنيد 7- 6مراحل 

. ، و مقدار متوسط دماي پوست و ضريب هدايت پوست را تعيين كنيد)ي استراحتدوره(ي آخر از ثبت سي ثانيه انتخاب 
 .از دفتر يادداشت اطالعات ثبت كنيد 2در جدول  "بازيافت"و آنها را با عنوان 

دش را و سپس سهم اگر اين تمرين روي عضوهاي گروه چندگانه انجام شد، هر شخص در گروه بايد نتايج مربوط به خو
 . آنها با ديگر عضوهاي گروه يا كالس را ثبت كند

  آزمايش يك دروغ ياب ساده: 3آزمايش 
  اطالعات خطوط مبنا
 . ي ثبت شدهها را از سواالت تقسيم بندي شدهآزمايش كنيد داده

ثانيه بعد هر پاسخ به سوال  نماي شكل موج، رسانايي پوست، دماي پوست و ضربان قلب را ده ثانيه قبل و دهكاربرد مكان
 . دفتر يادداشت اطالعات ثبت كنيد  3اين مقادير را در جدول . تعيين و ثبت كنيد

دفتر   3تغيير در رسانايي پوست، دماي پوست و ضربان قلب براي داوطلب موضوع را تعيين كنيد و مقادير را در جدول 
 . يادداشت اطالعات وارد كنيد

دفتر   3ر رسانايي پوست، دماي پوست و ضربان قلب براي داوطلب موضوع و مقادير را در جدول ي ميانگين تغييمحاسبه
 .يادداشت اطالعات ثبت كنيد
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 آزمايش شماره 

8   
  الكترواكلئوگرافي

Electro-oculography (EOG)  
  

  :مقدمه
چشمها موقعيت . مي باشديكي از روشهاي اندازه گيري پارامترهاي بينايي بررسي موقعيت و مشخصات حركتي چشم 

 در شده داده قرار هاي الكترود بردن كار به با را چشم حركتمي توان  چشم شبكيه و قرنيه بين ولتاژ اختالف بدليل

 كه زماني .مي نامند (EOG)اين نوع از پتانسيلهاي حياتي را الكترواوكلئوگرام  .كرد ثبت ها چشم نزديك پوست

 تغييرمي پوست ثابت نقاط در شده داده قرار ثبت الكترودهاي به نسبت ريكيالكت ميدان بردار كند حركت چشم
  . كند

  :تجهيزات مورد نياز
 A computer system 
 Chart software, version 5.0 or later 
 PowerLab 
 EOG Pod 
 Shielded snap-on Lead Wires 
 Disposable pre-gelled ECG electrodes 
 Electrode Cream 
 A book or a page of text for reading 
 Meter stick or tape measure 
 Colored chalk or tape 

 Ballpoint pen 
  

  نصب و كاليبره كردن دستگاهها
  .و بكمك مربي بر روي صورت داوطلب قرار دهيد شكلالكترودها را مطابق -1
  .را انجام دهيدرا اجرا نموده و بكمك مربي تنظيمات اوليه نرم افزار  Chartنرم افزار  -2
  



ده 
 2 

ثير 

چه 

بدليل استفا. د
تا 1 چشم را 

 روي آن تاثي

شارد و ماهيچ

را دنبال نمايد
 هر جابجايي

  .شد

ر مي تواند ب

را به هم بفش

 

  . رار دهد

ر محور افقي ر
فاصله زماني

حه نمايش با

كتهاي نابجا

  .رار دهد
  .د

  .زند

  .رار دهد
  .د

دانهاي خود ر

حركت قر بي
 .  

وي صفحه در
شاهده بهتر، ف

  .را كند

 ديدن صفح

ي گيرد حرك

 بي حركت قر
ا تايپ نماييد

زبار پلك ب 5

  .ماييد
 

 بي حركت قر
را تايپ نماييد

بار دند 5 و
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  1-8 شكل 

شكلركزي
خود نگاه دارد
ط موجود بر رو
ست براي مش

را اجر 5ل بند
  . ت نماييد

ايد قادر به

مها صورت مي

مركزي شكل
را ’Blink‘ه
ثانيه اي و 3

 .ررسي كنيد
E مقايسه نم

.حويل دهيد

ركزي شكلم
ر ’EMG‘ه
ثانيه اي 3ا

 را در نقطه مر
ري چشمان خ

نقاط يك متن
الزم ا DCي

د دستورالعمل
ير نگاه را ثبت
يچ عنوان نبا

 مجاور چشمه

د را در نقطه م
Comm كلمه
3تا  2 زماني

بر Chartر
OGي ولتاژ

پ نماييد و تح

د را در نقطه م
Comm كلمه
تا 2ي زماني

خيره ي خود
سانتي متر 30

انند خواندن ي
بت سيگنالهاي

  .د
طلب بخواهيد
 در تغيير مسي
وطلب به هي

E   
روي پوست

 خيره ي خود
 mentسمت

ا فاصله هاي
مك نرم افزار
 با دامنه هاي
ه كرده، چاپ

  :ي
 خيره ي خود

 mentسمت

با فاصله هاي
  .د

خواهيد نگاه خ
0 شكل را در 
خواهيد تا هما

 AC براي ثب
ر نظر بگيريد
ماييد و ازداوط
نه هاي ولتاژ
آزمايش داو

EOGتهاي 

از ر EOGت 

:  
بخواهيد نگاه

در قس. زكنيد
بخواهيد تا با
زدن را به كم
پلك زدن را
صله را ذخيره
ي ماهيچه اي
بخواهيد نگاه

در قس. زكنيد
 بخواهيد تا ب
را منقبض كند

از داو طلب بخ
داوطلب بايد
از داوطلب بخ
قويت كننده

در) حداكثر(ه
ثبت را آغازنم
بيشترين دامن

در اين آ: جه

رسي آرتيفكت
نجاييكه ثبت

  .ر باشد
:ر پلك زدن

از داو طلب بخ
ثبت را آغاز
از داوطلب ب
طيف پلك ز
دامنه ولتاژ پ
تصاوير حاص
ر فعاليت ها

از داو طلب بخ
ثبت را آغاز
از داوطلب
ي فك خود ر

 

 
3-
4-
5-

از تق
ثانيه

6-
7-

توج
  

برر
ازآن
گذا
تاثير

1-
2-
3-
4-
5-
5-

تاثير
1-
2-
3-

هاي



بل 

د و 

 آزمايش دنب

ي خيره بماند

ضي را مشابه

ن نقطه مدتي

  .يسه كنيد

  .هد

 

ستطيل فرضي

داده و به آن

 

EOG مقايس

  .د

ي حركت ده

X 

.  
قه بر يك مس

  .ه نماييد
حه حركت د

  .ر كند
  .هيد
  .د

٤٨ 

 .ررسي كنيد
.حويل دهيد

 با داده هاي

  ي
 متصل نماييد

محور عمودي

 2-8 شكل 

XYو تصاوير

ب نگه داريد
ف صفحه واق

يج را مشاهد
 مركزي صفح
مجددا تكرار
رسي قرار ده
 ذخيره نماييد

بر Chartر
پ نماييد و تح

  . ر نماييد
حالت فوق را

حور عمودي
 به داوطلب

 در راستاي م

وراني چشم و
چشم داوطلب
فته در اطراف

از نموده نتاي
 سمت نقطه

را م 2در بند
خواه مورد برر
م گروه خود

مك نرم افزار
ه كرده، چاپ
ت سر تكرا

در هر دو ح 

در راستاي مح
 مطابق شكل

شمان خود را
  

با حركت دو 
سانتي متري چ
ط قرار گرفت

 Chart را با
ا بهه خود ر

ح داده شده د
ر جهات دلخ
ر فايلي با نام

زدن را به كم
صله را ذخيره

را با حركت 5 
 EMGولتاژ

د EOGهاي 
اي جديدي ر

  .ز كنيد
بخواهيد چش
. سي نماييد

 EOGهاي 
س 30 فاصله 

 بخواهيد نقا

از نرم افزار 
بخواهيد نگا
ركت توضيح

X حاصل را در
زمايش را در

طيف پلك ز
تصاوير حاص

تا 3مراحل 
دامنه هاي و

سي سيگناله
الكترودهاي
ثبت را آغاز
از داوطلب ب
نتايج را برر

رسي سيگناله
شكل را در
از داوطلب

  .يد
XYصفحه 

از داوطلب ب
س از مدتي حر

XYنمايش 

ه هاي اين آ

 

4-
5-
6-
7-
  

برر
1-
2-
3-
4-

  
برر 

1-
2-

نماي
3-
4-

پس
5-

داده



٤٩ 
 

  



٥٠ 
 

 ارهآزمايش شم

9   
  آشنايي عملي با روشهاي اندازه گيري فشار خون

  

  :مقدمه
تمرينات شامل اندازه گيري  .اندازه گيري فشار خون آشنا خواهيد شد با گوش كردن به صداهاي بدن و در اين آزمايش،

تجهيزات با  آشنايي واندازه گيري فشار خون با مبدل  ،كاف فشار خون فشار خون داوطلب با استفاده از گوشي طبي،
  .همچنين تغييرات گردشي و اثر جايگاه كاف را تعيين خواهيد كرد .اندازه گيري فشار خون شرياني است

بطن براي فرستادن خون به سيستم شرياني منقبض و سپس براي پر  .فشار  شريانها در طول چرخه قلبي متفاوت است
فشار (باالترين حد خود مي رسدطن فشار خون بي درنگ به بعد از انقباض ب .خون شدن قبل از پمپاژ دوباره آزاد مي شود

  ).فشار دياستولي(كاهش مي يابدژ خون به شريان ها بالفاصله پيش از پمپا و). سيستولي
  

  :تجهيزات مورد نياز
 A computer system 
 Chart software, version 5.0 or later 
 PowerLab 
 Finger pulse transducer 
 Stethoscope 
 Blood pressure cuff 
 Sphygmomanometer 
 Clinical Blood Pressure Measuring Eq. 

  :روش كار
  :هشدار

لطفا اقدامات احتياطي . اين كار بالقوه خطرناك است. اين دستور العمل شامل قطع جريان خون بازو است
 :زير را مد نظر قرار دهيد

  .به زمان توجه داشته باشيد-
  )ثانيه 90بيشتر از .(بر روي بازو قرار ندهيد طوالنيمان ز مدت كاف باد شده را براي-
  .تا جريان خون ادامه پيدا كند داوطلب بايد انگشتانش را در طول تمرين باز و بسته كند-
  .چناچه ممكن است در طول جلسه آزمايش از چند داوطلب استفاده كنيد-

  .ه در گوشي براي بهبود صدا استفاده كنيداگر از گوشي ديجيتال استفاده مي كنيد از فيلتر هاي تعبيه شد
  . اگر از گوشي معمولي كارديولوژي استفاده مي نماييد به كمك شكل زير آنرا در وضعيت صحيح استفاده نماييد



مت 

  

  . نماييد

الي آرنج سمت

.دف را بشنوي

  .ي نامند

لوب استفاده

  .هيم نمود
باال(ي داوطلب 

 

هاي كروتكوف

سيستوليك مي
  . ييد

  .د

 

ر صداهاي مطل

زه گيري خواه
ييشريان بازو

دهيد تا صداه

شار را فشار س
يادداشت نمايي

وليك مي نامند

هترراي ثبت ب

 خون را انداز
شي را روي ش

  .كنيد
ار را كاهش د

اين فش.  نماييد
م مي رسد را ي

را دياستو شار

٥١ 

  1- 9 شكل 

ه ي گوشي بر
 

(Koro فشار
، زنگوله گوش

  2- 9 شكل 

180m باد ك
2mmH فشا

 را يادداشت
قدار ماكزيمم

 نماييد اين فش

سمت زنگوله
.ي برقرارشود

(otkofكوف

داوطلب بسته،

mHgريبي

Hg/sتقريبي

نيده مي شود
ن صوت به مق

د را يادداشت

 شده است از
ا اتصال خوبي

ن صداي كروتك
 دور بازوي د

نج به فشار تقر
پ با سرعت ت

شنداي واضح
ي را كه در ان

محو مي گردد

شكل مشخص
توجه نماييد تا

كمك شنيدن
 زير كاف را

  

يدن فشار سنج
يچ تخليه پلمپ

ر آن اولين صد
ش فشار، فشاري

 در آن صدا مح

نطوركه در ش
زاويه اتصال ت

  1مايش
بخش به كين

همانند شكل
.قرار دهيد) و

كاف را تا رسي
پيبا باز كردن 

فشاري كه در
با ادامه كاهش

فشاري را كه

 

  
همان

به ز 
  

آزم
در ا

ه-1
بازو

  
ك-2
ب-3
  
ف-4
ب-5
  
ف-6
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  .آزمايش فوق را براي افراد گروه تكرار نموده نتايج را در جدول زير وارد نماييد-7

diastolic pressure Mid Pressure systolic pressure  
     1  
     2  
     3  

  
  .فشار داخل كاف را به طور كامل تخليه نماييد

  .قرار گيرد توجه نماييد هر فرد فقط يكبار مورد آزمايش
  

  .فشار خون و فشار اعمال شده از سوي كاف توضيح دهيداساس كار اين آزمايش را بكمك شكل موج تغييرات  :سوال
  

  دليل ايجاد صوت در اين فرايند چيست؟: سوال
  

  2آزمايش 
 با استفاده از  )استتوسكوپ(و بجاي گوشي پزشكي PowerLabهدف از اين آزمايش اين است كه بكمك سيستم 

  .انگشتي فشار خون را اندازه گيري نماييممبدل پالس 
انگشت وسط بند آخر متصل نموده و همانند شكل، پد مبدل را به  PowerLabمبدل پالس انگشتي را به  BNCكانكتور 

   .بسته شده باشد مچسب نواري را به گونه اي ببنديد كه نه شل و نه محك. دستي كه كاف به آن بسته شده وصل نماييد
  .از داوطلب بخواهيد تا با آرامش نشسته و دستهاي خود را روي پاهايش قرار دهد

 BPدر صورت در اختيار داشتن (را بكمك مربي انجام دهيد  Chartو نرم افزار  PowerLabتنظيمات اوليه 

Setting  درExperimantal Gallery از آن استفاده نماييد.(  
  .ودكليك نماييد تا ثبت آغاز ش Startروي 

  .را تكرار نماييد 1آزمايش   7تا  2سپس مراحل . ثبت كنيدثانيه  10پالس انگشت را براي 



لي  را با نتايج قبل 

  .ييد
  .ييد

 

 نتايج جاصل

 

C استفاده نماي
Co وارد نماي

  .ييد

يري نموده و

C  درChart

ommentدر

مقايسه نمايي 1

ن را اندازه گي

٥٣ 

  3- 9 شكل 
  

Comment

10mmH د

  4- 9 شكل 

1يش يج آزما

ن را داوطلبين

tمي توانيد از

Hgا با فواصل

  .د

نتايج را با نتاي

كي، فشار خون
  

طلوب و مهم م
سنج را  فشار

ه و ارايه دهيد

  . زير باشد

انجام داده و ن

ستگاه كلينيك

رويدادهاي مط
خوانده شده از
 ذخيره نموده

 مشابه شكل

 
ي ساعد نيز ا

 
 استفاده از د
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 آزمايش شماره 

10   
  در عملكرد تجهيزات پزشكيمتداول و تداخلهاي آشنايي با مشكالت 

  
  :مقدمه

ه پارامترها و سيگنالهايي كه در مهندسي پزشكي مورد بررسي قرار مي گيرند بنحوي با پديده هاي مشابه در از آنجاييك
ثبت سيگنالهاي حياتي بدون شك در معرض تداخل پديده هاي محيطي قرار گرفته و محيط اطراف در تماس هستند، 

اين نوع از مشكالت بويژه در ثبت سيگناهاي بسيار  ازاينرو كاهش تاثير. تحت تاثير قرار گرفته و دچار اغتشاش مي شوند
با برخي از روشهاي كاهش اين پس از مرور كلي تداخلهاي موجود، در اين آزمايش . كوچك حياتي بسيار با اهميت است
  .تداخلها و مشكالت آشنا مي شويد

  .يريمكمك مي گ PowerLabبكمك تجهيزات  در يك كانال و ECGبراي درك بهتر موارد از ثبت 

   
  :بررسي آرتيفكت حركتي

را مورد بررسي و مقايسه  Ag-AgClدر اين بخش آرتيفكت حركتي در الكترودهاي صفحه فلزي و الكترودهاي معمولي 
  .قرار مي دهيم

  
  الكترودهاي صفحه فلزي

  .در اين مرحله پوست را تميز ننماييد -1
  .تصل نماييدرا به الكترودهاي انبري صفحه فلزي م ECGكابلهاي ليد  -2
  .از ژل الكترود براي ايجاد ارتباطي مناسب بين پوست و الكترود استفاده نماييد -3
   Metal Plateبا توضيح را  Lead IIسيگنالهاي  ECGبا توجه به روشهاي اشاره شده در آزمايش ثبت سيگناهاي  -4

  .ثبت نماييدثانيه  10بمدت 
از توضيحي مناسب ( .يه حركت بدهد و در اين مدت كار ثبت را انجام دهيدثان 10از فرد بخواهيد دست خود را بمدت  -5

  )استفاده نماييد
  )از توضيحي مناسب استفاده نماييد.(مراحل را با الكترود فلزي بدون ژل تكرار نماييد
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  )نماييد از توضيحي مناسب استفاده( .مراحل را با تميز كردن پوست بكمك پنبه آغشته به الكل تميز تكرار نماييد
  

  :Ag-AgClالكترودهاي 
  

  )از توضيحي مناسب استفاده نماييد( .تكرار نماييد Ag-AgClآزمايش بخش قبل را با الكترودهاي 
  

  از مقايسه نتايج اين دو آزمايش به چه نتيجه اي مي رسيد؟ :سوال
  

  يسبررسي تداخلهاي الكترومغناط
  
  )از توضيحي مناسب استفاده نماييد( .ام دهيدرا انج 2ثانيه به صورت عادي ثبت ليد  10بمدت  -1
  . را باز نماييد ECGسيمهاي بافته شده كابل  -2
در صورت امكان از تجهيزاتي كه داراي امواج قدرتمند الكترومغناطيسي مي باشند در نزديكي داوطلب و -3

  كابلها استفاده نماييد 
  )از توضيحي مناسب استفاده نماييد( .را ثبت نماييد ECGثانيه سيگنالهاي  10مجددا بمدت  -4
  

  چه نتيجه اي بدست مي آيد؟. نتايج را با حالت قبل مقايسه نماييد :سوال
  
  
  

  بررسي مشكالت ايجاد شده بواسطه الكترودها ي نامرغوب و خشك
  
از توضيحي مناسب استفاده ( .بكمك الكترودهاي خشك و يا قديمي ثبت سيگنال را از داوطلب انجام دهيد -1

  )نماييد
  

 .نتايج را مقايسه نماييد :سوال
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  بررسي الكترودهاي شل و جداشده 
  
 .ثانيه انجام دهيد 10را با الكترودهاي مناسب بمدت  2در ليد  ECGبكمك داوطلبي ديگر ثبت سيگنالهاي  -1
  )از توضيحي مناسب استفاده نماييد(

  )الكترود را سر جاي خود شل كنيد(نمايدمتصل جهت ثبت سيگنال را كمي جدا يكي از الكترودهاي  -2
  )از توضيحي مناسب استفاده نماييد( .ثانيه ثبت نماييد 10نتايج را بمدت  -3
  

  از مقايسه نتايج چه نتيجه اي بدست مي آيد؟ :سوال
  
  .ثانيه ثبت را انجام دهيد 10حال مجددا بمدت . زمين و يا درايو پاي راست را جدا نماييد -3
  

  .را با هم مقايسه نموده و علت تفاوتها را بيان نماييدنتايج  :سوال
  

  ECGبررسي نقش انقباض عضالني در ثبت سيگنالهاي حياتي بويژه 
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 

  


