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 بیو فیزیک

 مراجع:

 مبانی بیوفیزیک، تالیف دکتر محمد رضا حسین دخت، دکتر جمشید خان چمنی انتشارات فردوسی مشهد .1

 دخت ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدمبانی بیو شیمی فیزیک ،جلد اول، نوشته کنسال ای وان هولد، ترجمه دکتر محمد رضا حسین  .2

 فیزیک پزشکی، دکتر غالم حسین رهبری، انتشارات دانشگاه تهران .3

 جلسه اول

  (Macromolecules)ماکرو مولکولها 

این مولکولها که از واحد های کوچکتر به نام مونومر  به تعدادی از مولکولهای الزم برای زنده ماندن مانند پروتئین و چربیها ، بسیار بزرگ میباشند.

(Monomer)  ماکرو مولکول ها معموال در فرایند میگویندماکرو مولکول ، که با پیوند های کوواالن به یکدیگر متصل شده اند .condensation   و

 ) از دست دادن یک مولکول آب و یا مونومر ( تشکیل میشوند. dehydrationیا 

 مولکولها به چهار دسته تقسیم میشوند:ماکرو 

  پروتئین ها(Proteins)   

 کربوهیدراتها (Carbohydrates)   

 نوکلئیک اسید ها (Nucleic Acids)  

 لیپید ها (Lipids)  

میباشند. ماکرومولکولها  (S)و گاهی  گوگرد  (N)، نیتروژن (O)، اکسیژن  (H)، هیدروژن  (C)عناصر سازنده این ماکرو مولکولها معموال کربن 

 معموال از بیوپلیمرهایی که به طور یکنواخت تکرار شده تا به یک شکل مارپیچ رسیده اند تشکیل شده اند.

 

 

 بیوپلیمرها معموال مخلوطی از زیرواحدهای زیر میباشند:

  پروتئین ها(Proteins) آمینواسید  02مخلوطی ازحداکثر 

 کربوهیدراتها (Carbohydrates)   .اینها مخلوطی از اتمهای کربن،هیدروژن و اکسیژن میباشند. گلوکز مخلوطی از مونوساخارین ها

 مثالی از این دسته است.

 نوکلئیک اسید ها(Nucleic Acids)   به دو قسمت :DNA) -deoxyribonucleic acid (وRNA) -(ribonucleic acid    تقسیم

 ,ymineThGuanine ,   Adenine قسمت 4خود از  DNAدرقسمت فسفات، مونوساخارید و پایه میباشند. پایه ها 3اینها شامل  .میشوند

Cytosine, تشکیل شده اند که به اختصارA,C,G,T پایه های   .نامیده میشوندA وT  جفت همدیگر و پایه هایG وC   نیز جفت یکدیگر

 میباشند.
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هستند با این  DNAجودات زنده اولیه را تشکیل میدادند همانند پایه ها در که ژنوم مو(Ribonucleic Acid-RNA) ریبونوکلئیک اسیدهاپایه هادر

 دارند.(Uracil)پایه اوراسیل  Tتفاوت که بجای پایه 

 

 

 قطبی میباشند. (Tail)و دم   (Head)ماکرومولکولها به دلیل داشتن سر

 

 آنالیز ماکرومولکولهاروابط ریاضی برای 

 :تعیین جرم مولکولی 

 باشد ، جرم مولکولی از رابطه زیر محاسبه میگردد: 𝑚iبیانگر تعداد مونومر ها با جرم مولکولی  𝑛i  چنانچه 

MR  )رابطه؟؟؟   (                                                        =
∑ nimii

∑ nii
= ∑ fimii  

 میباشد.  imکسری از مونومرها با جرم مولکولی  ifکه 
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  تعیین وزن مولکولی 

 نمایش دهیم ، متوسط وزنی ماکرو مولکولها از رابطه زیر بدست می آید: iwرا با  imچنانچه وزن مونومر ها با جرم 

Mw)رابطه؟؟؟   (                                                        =
∑ wimi

∑ wi
=

∑ nimimi

∑ nimi
=

∑ nimimi
∑ nii

⁄

∑ nimi
∑ nii

⁄
=

∑ fi(mi)2
i

MR
 

 در این رایطه خواهیم داشت:

wi)رابطه؟؟؟   (                                                        = nimi 

دارای از آنها  2.0، 02222آنها دارای جرم مولکولی  2.00: مقادیر متوسط جرمی و متوسط وزنی برای مجموعه ای از ماکرومولکولها که 1مثال

 میباشند را به دست آورید.12222222و بقیه  022222جرم مولکولی 

 میباشند. 2.00و  2.0،  2.00به ترتیب برابر  3fو2fو 1fحل: در این مسئله 

MRکه = ∑ fimi = 0.25 × 5 × 104 + 0.5 × 2 × 105 + 0.25 × 107 = 2.6 × 106
i  

Mwو =
∑ fi(mi)2

i

MR
=

0.25×(5×104)2+0.5×(2×105)2+0.25×(107)2

2.6×106 = 9.6 × 106 

 

********************************************************************************************* 

 رابطه طول مونومرها و طول ماکرومولکول 

ℎرابطه طول مونومرها به صورت مقابل میباشد         = 𝑁0.5 × 𝐿 

 تعداد مونومرها میباشد.  Nطول هر مونومر و Lکه 

 آمینو اسیدها 

دارای ساختار یکتایی میباشند .  یک کربن آلفا به دو گروه آمینو و کربوکسیل متصل شده و مطابق شکل زیر به  Rتمام آمینو اسیدها به جز در قسمت 

 پیوند خورده است. Rقسمت 

 

 

 نوع مختلف آمینو اسید ها به صورت زیر میباشند: 02

Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, 

Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Valg 
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 (PH=7): اسید های آمینه متناسب با اینکه در چه محیطی از بدن قرار بگیرند بار الکتریکی متفاوتی خواهند داشت. چنانچه در محیط خنثی  نکته

بار مثبت، و چنانچه در محیط بازی قرار   NH+3و تبدیل شدن به  H+، با گرفتن  (PH<7)ه در محیط اسیدی قراربگیرند قراربگیرند خنثی ، چنانچ

 بار منفی میشوند.COO- و تبدیل شدن به H+با از دست دادن  (PH>7)بگیرند 
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 ه دوملسج

 ساختار پروتئین ها

  مولکولهای پروتئین میباشد.در علم بیولوزی ساختار پروتئینها بیانگر تفاوتهای 

  .پروتئینها جزو کالس مهمی از ماکروموکولها که در ارگانهای زنده موجود میباشند قرار دارند 

  پروتئینها پلیمری از آمینو اسید ها(Amino Acid)   .هستند 

  هر پلیمری از پروتئینها به نام پلی پپتاید(Polypeptide)  شکل مختلف از 02نیز شناخته میشود که شامل-Amino acid L-𝛼  که به نام

Residue (R) .نیز موسوم هستند میباشند 

  نانو متر میباشد 122-1سایز پروتئینها حدود 

 سنتز پروتئینی

به یکدیگر اتصال یافته و زنجیر طویلی را  و یا کوواالن پیوندهای پپتیدیاند. این اسیدهای آمینه توسط ساخته شده اسید آمینه از تعداد زیادی پروتئینها

 کنند.ایجاد می

 

اسید آمینه است در نظر بگیریم تنها با تغییر ترتیب قرار  02یک زنجیره پلی پپتیدی را که دارای نوع مختلف آمینو اسید جنانجه  02وجود با توجه به  

  .زنجیر پلی پپتیدی را پیش بینی نمود 5020 نتزتوان سگرفتن این اسیدهای آمینه می

 بنابر این یک پروتئین ساختاری شبیه شکل زیر دارد.

 

 با یکدیگر متفاوت میباشند. Rمیباشد که در قسمت  .…NCCNCCNCCNCCNCCهمانطور که مشخص است پیوند پپتیدی دارای ساختاری شبیه 

 این پیوند در انتها به ترمینال کربوکسیل و یا به ترمینال آمینو ختم میگردد.

وسط تترتیب قرار گرفتن آمینو اسید ها در یک پروتئین به طور یکتا مخصوص همان پروتئین است. ترتیب قرار گرفتن آمینو اسید ها در پروتئینها  

 مشخص میشود.(Tandem Mass Spectrometry)متری جرم و یا اسپکترو ( Edman Degradation)روش گرادیان ادمان 

 نوع مختلف پروتئین وجود دارد 12222در بدن انسان تقریبا 

این ساختار در اثر بر هم  میگویند. Primary Structure، ساختار اولیه ناشی از ترتیب قرارگرفتن آمینواسید ها کنار یکدیگر به ساختار پروتئینی

به ساختار مرتبه  R، در اثربرهم کنش های بین گروه های (Secondary Structure)کنش هیدروژنهای موجود  در آمینواسید ها به ساختار ثانویه 

 تبدیل میشود.(Quaternary Structure) و در اثر بر هم کنشهای بین زنجیره های پپتیدی به ساختار مرتبه چهارم   (Tertiary Structure)سوم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87
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 شناخته میشوند.  a-helices and b-pleatedآمینواسید های ثانویه با دو مدل 

b-pleated 

 

 تا خوردن ساختار مرتبه دوم میباشد.ساختار مرتبه سوم یک ساختار سه بعدی است که ناشی از 

 

دیده میشود از به هم پیوستن چند آمینو اسید با ساختار مرتبه سوم به یکدیکر تشکیل  ساختار مرتبه چهارم که در بعضی از پروتئینها مانند هموگلوبین

 میگردد.
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  (Denaturation)  غیر طبیعی شدن پروتئین ها و اسید های نوکلئیک

ید آمینو اسغیر طبیعی شدن  آمینو اسید های موجود در ماکرومولکول ها بخاطر از دست دادن ساختار مرتبه دوم و سوم آنها میباشد. ساختار مرتبه اول 

𝛼تخریب نمیگردد.  غیرطبیعی شدن باعث تخریب پیوند های ها بخاطر قوی بودن پیوند بین آنها  − 𝐻𝑒𝑙𝑖𝑥 و𝛽 − 𝑆ℎ𝑒𝑒𝑡  و شکل گیری تصادفی

 موثر میباشند:آمینواسید ها  درغیرطبیعی کردنآنها میشود. عوامل زیر 

  گرما: گرما به خاطر انرژی دادن به مولکولها باعث تخریب و غیرطبیعی شدن آنها میشود. پروتئینهای موجود در تخم مرغ با پخته شدن

ن ، این مواد جهت هضم شدن آماده میشوند. استرلیزه کردن وسایل با حرارت غیر طبیعی میشوند. با پختن مواد خوراکی و غیر طبیعی شد

 باکتریها و از بین رفتن آنها انجام میپذیرد.به دلیل تخریب ماکرومولکول های 

 .الکل: پیوند های هیدروژنی در ساختار دوم و سوم به خاطر ورود مولکولهای الکل تخریب و پروتئین سلولها غیر طبیعی میگردند 

 ها و بازها: وجود محیط اسیدی و یا بازی باعث بهم ریختگی ماکرومولکولها و غیرطبیعی شدن ساختار آن میگردد. اسید 

 .فلزات سنگین: نمکهای فلزی سنگین مثل جیوه و یا آرگون باعث بهم ریختگی ساختار پروتئینها خواهدشد  
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 لسه سومج

 فرایند های انتشاری

الزم  البه دلیل اینکه مولکولهای بزرگ در بدن معموال در سیاالتی مانند خون و یا آب قرار دارند بررسی و شناسایی رفتار اجسام در محیط های سی

 میباشد. 

 

 

 

 

گ میگویند. : در دینامیک سیاالت به نیرویی که بر روی یک جسم جامد در جهتی که سیال در حرکت است وارد می آید دراDRAGتعریف دراگ 

 متناسب با نحوه قرار گرفتنش کاهش میدهد.نیروی دراگ همیشه سرعت سیال را 

Shape and flow Form 

drag 

Skin 

friction 

 

0% 100% 

 

~10% ~90% 

 

~90% ~10% 

 

100% 0% 

 

این عدد بیان کننده میزان جریانهای گردابی ایجاد شده در اطراف یک ذره قرارگرفته   :Particle Reynolds Numberذره ای  زتعریف عدد رینولد

 در یک سیال است و هرچقدر که بزرگتر باشد بیانگر بیشتر بودن این جریان ها خواهدبود.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flow_plate.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flow_foil.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flow_sphere.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flow_plate_perpendicular.svg
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 Stokes)کوچک خواهد بود. در این صورت قانون استاکس  زکامال مشخص است که چنانچه ویسکوزیته )چسبندگی سیال ( زیاد باشد عدد رینولد

Law)  به صورت خطی با سیال متناسب ولی در خالف برقرار میباشد. این قانون بیان میدارد که نیروی دراگ وارد شده بر ذره قرارگرفته در سیال ،

یا نیروی وارد  iF نسبت به سیال باشد آنگاه ام iیا مولکول  و سرعت ذره اصطکاک به ترتیب ضریب ivو  ifجهت حرکت سیال میباشد. یعنی چنانچه 

 : بر مولکول برابر است با

 i=fi.viF)رابطه؟؟؟   (                                                                           

 برابر خواهد بود با  ifمقدار در حالت خاص که ذره  شکلی مانند کره دارد 

fi)رابطه؟؟؟   (                                                                        = 6πr 

 ویسکوزیته سیال خواهد بود . شعاع کره ذره و   rکه 

 میاید:میزان جریان عبوری که در واحد زمان از یک سطح عبور میکند را شار جریان نامیده و از رابطه زیر به دست تعریف شار جریان: 

J=C.V  که در این رابطهC   سیال و غلظتV .غلظت معیاری است که بیان میکند چه مقدار از یک محلول در یک حالل حل شده  سرعت آن میباشد

 است و برابر است با تعداد مولکولهای محلول تقسیم بر حجم کل مخلوط با واحد مول بر متر مکعب.
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 فرایند های انتقالی:

رسیدن  اوجود پتانسیل های عمومی مثل پتانسیل الکتریکی، گرما و یا پتانسیل شیمیایی موجب میگردد که جریانی از ذرات و یا انرژی ایحاد شده و ت

حرارتی باعث  لانتشار مولکولها و پتانسیبه نقطه تعادل ادامه یابد. به عنوان مثال پتانسیل الکتریکی باعث حرکت الکترونها، پتانسیل شیمیایی باعث 

 انتقال گرما میگردد.

 در مخلوط های شیمیایی ، جریان زمانی اتفاق می افتد که تفاوت غلظت در محیط داشته باشیم. 

را با چنانچه پتانسیل شیمیایی 
∂𝑀i

∂x
⁄  بیانگر تغییرات مکانی میباشد ، آنگاه شار ایجاد شده برابر با رابطه زیر است: 𝑥∂نمایش دهیم که   

Ji = −𝐿𝑖
∂𝑀i

∂x
⁄  

 یک ضریب ثابت مربوط به مخلوط است  𝐿𝑖که 

نیروی وارد شده به هر مولکول نیز از رابطه
∂𝑀i

∂x
⁄ 𝐹 =

−1

𝑁0
 میباشد.  عدد آووگادرو  0Nبدست میاید که 

 با برابر قراردادن روابط به دست آمده خواهیم داشت:

𝐽𝑖 = 𝐶𝑖𝑉𝑖   =>  𝐶𝑖𝑉𝑖 = 𝐿𝑖𝑁0𝐹 =>  𝐿𝑖 =
𝐶𝑖𝑉𝑖

𝑁0𝐹
  

 در نظر بگیریم خواهیم داشت: Jنهایتا قانون اول فیک به صورت زیر بیان میگردد : چنانچه شار را با 

𝜕𝐶𝑖
𝜕𝑡

⁄ = −
𝜕𝐽𝑖

𝜕𝑥
⁄  

 تغییرات شار با عالمت معکوس.که بیان میکند تغییرات غلظت در واحد زمان برابر است با 

 

 

 

 ویسکوزیته در رگهای خونی :

جریان سیاالت در اثر اصطکاک بین مولکول های سیال و دیواره ایجاد میگردد. چنان هر دو دیواره لوله ثابت باشند ، ویسکوزیته و یا ناروانی در 

 شکل زیر بیانگر ویسکوزیته های مختلف میباشد:

 

 جنانچه یکی از دیواره ها با سرعت سیال حرکت کند شکل زیر را خواهیم داشت:
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  له باشد ، آنگاه :بیانگر قطر لو yدر این شکل چنانچه 

𝐹)رابطه؟؟؟   (                                                        = 𝐴 𝜕𝑢
𝜕𝑦⁄ 

میباشد. اگر ضریب ویسکوزیته ثابت باشد ، مایع را نیوتنی و در غیر  )پاسکال در ثانیه((Pa.s)با واحد  ضریب ویسکزیته و سرعت  u، نیرو Fکه 

τبا تعریف تعریف میکنیم. غیر نیوتنی (F)تابعی از اینصورت  =
𝐹

A
 (Shear Stress:خواهیم داشت ) 

𝜏)رابطه؟؟؟   (                                                        =  𝜕𝑢
𝜕𝑦⁄ 

𝑢��که متناسب با شیب ایجاد شده توسط 
𝜕𝑦⁄ :میتواند یکی از نمودار های زیر باشد 

 

موادی مانند شبه پالستیکها با افزایش سرعت ضریب ویسکوزیته آنها کم میشود و در مقابل موادی مانند  مواد نیوتنی هستند.سیاالتی مانند آب و گاز ها 

 نفت و آب گل آلود با افزایش سرعت ، ضریب ویسکوزیته آنها زیاد میگردد.
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یش ویسکوزیته میتواند موجب درد در نواحی پا بشود که به مت آنها در برابر جریان است. افزاوویسکوزیته خون عبوری در رگها بیانگر میزان مقا

 خاطر کند شدن گردش خون است. 

 ی نیست.نخون مایعی است که شامل پالسما و ذراتی مثل گلبولها میباشد. پالسما مایع نیوتنی است اما به خاطر وجود دیگر ذرات ، خون یک مایع نیوت

خون تقریبا بین میزان ویسکوزیته  = 3 × و 10−4 = 4 × است. ضریب ویسکوزیته خون همانند مواد شبه پالستیک، با افزایش سرعت  10−4

و بر عکس. این خاصیت کمک میکند که با وارد شدن جریان خون از سرخرگها به مویرگها و سیاهرگها که با کاهش سرعت آن همراه ، کاهش میابد 

 یری شود. است ، موجب افزایش ویسکوزیته شده و از پاره شدن رگها جلوگ

 اثر ماکرومولکولها در ویسکوزیته محلول ها

چنانچه ویسکوزیته یک محلول را در حالت عادی با 
0

، ویسکوزیته  نشان دهیم و ویسکوزیته همین محلول را پس از ازدیاد ماکرومولکولها با  

نسبی که با 
𝑟

نشان داده میشود برابر خواهد بود با: 
𝑟

=



0
⁄ = (1 + aφ + bφ2 + ⋯ ) 

 کسری از حجم محلول است که توسط ماکرومولکولها اشغال میشود.  φوابسته به شکل ماکرومولکولها و  bو aکه 

φچنانچه   = v̅ . 𝐶  در نظر بگیریم کهC  غلظت محلول وv̅  حجم ویژه ماکرومولکول باشد ، خواهیم داشت:  

رابطه؟؟؟                                         
𝑟

=



0
= 1 + av̅ . 𝐶 + b(v̅ . 𝐶)2 + ⋯ .⁄ 

                                                       تعریف ویسکوزیته ویژه :
𝑠𝑝

=



0
⁄ − 1 

[]                                           تعریف ویسکوزیته ذاتی: = lim
𝐶→0

(


𝑠𝑝

𝐶
⁄ ) ≅ 𝑎�̅� 

 

 

 

 

 

 ویسکومتر:

ش فشار همیزان ویسکزیته را با دستگاه ویسکومتر اندازه گیری میکنند. مایع مورد نظر را در تیوب سمت چپ و تا باالی حباب آن ریخته و سپس با کا

ایع ازگشت مباال میکشند. سپس فشار کاهش یافته را دوباره به حالت عادی بر میگردانند و مدت زمان الزم برای ب Aدر سمت راست ، مایع را تا نقطه 

 را اندازهگیری میکنند Bبه سطح 
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 ضریب ویسکوزیته از رابطه زیر به دست می آید:

)رابطه؟؟؟   (                                                                        =
πℎ𝑔𝜌𝑡𝑟4

8×lv
 

,ρکه  ℎ, 𝑔, 𝑟, 𝑙, 𝑣, 𝑡 ،طول لوله، شعاع حبابهای لوله، گرانش زمین، ارتفاع لوله وجرم حجمی مایع به ترتیب زمان اندازه گیری، حجم کل ویسکومتر

 میباشند.

 ویسکومتری:کاربرد 

تشخیص ماکرومولکولهای سالم از ناسالم: بازتر شدن و یا جمع تر شدن ماکرومولکولها از حالت طبیعی باعث تغییر در ویسکوزیته آنها  -1

 خواهد شد.

رشته ای در پروتئینها : این پیوند ها ،پروتئین ها را در هنگام غیرطبیعی شدن محافظت میکند که با تعیین پیوندهای دی سولفیدی درون  -0

 آزمایش ویسکومتری وجود این پیوند ها مشخص میشود.

 (Diffusion)انتشار 

توصیف هست و هم بر اساس پدیده قدم زدن پدیده انتشار در سیاالت معموال از دو لحاظ قابل بررسی است. این پدیده هم بر اساس قانون اول فیک قابل 

 . (Random Walk)تصادفی

 بر اساس قانون اول فیک شارایجاد شده بر اساس عامل تغییر غلظت بوده و با رابطه زیر مشخص میشود:

𝐽)رابطه؟؟؟   (                                                        = −𝐷 𝜕𝐶
𝜕𝑥⁄ 

 ذراتی که در حال منتشر شدن هستند ارتباط مستقیم دارد. (Mobility)با درجه حرارت و ضریب حرکتی  ضریب انتشار بوده و Dکه 
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 (Electrophoresis) الکتروفورسیس

الکتروفورسیس میگویند. به الکتروفورسیس ذرات با بار مثبت ،به حرکت ذرات آزاد در یک مایع در اثر قرار گرفتن در یک میدان الکتریکی 

 میگویند. (Anaphoresis)و ذرات با بار منفی آنافورسیس (Cataphoresis)کاتافورسیس 

 ذرات چنانچه دارای بار الکتریکی خاصی باشند ، در یک میدان الکتریکی حرکت کرده و مهاجرت میکنند . همچنین، اگر شکل ذره از لحاظ بار

 الکتریکی متقارن نباشد که معموال ماکرومولکولها بدین شکل هستند، پس از قرار گرفتن در میدان الکتریکی به صورت منظم قرار میگیرند.

 

  میزان تحرک الکتروفورتیکی از رابطه زیر بدست میآید:

𝑈رابطه؟؟؟                                                                             =
𝑣

𝐸
=

𝑍𝑒

𝑓
 

 fبا هر الکترون به واحد کولن و eتعداد الکترونهای آخرین الیه کوواالن و  Zمیدان الکتریکی میباشد. در این رابطه،  Eسرعت حرکت ذره و  vکه 

 ه ذره کروی شکل باشد مطابق روابط گفته شده برابر است با:ضریب اصطکاک بوده که چنانچ

𝑓رابطه؟؟؟                                                                               = 6𝜋𝑟 
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 کاربردهای الکتروفورسیس:

 .سایز و جداسازی بار ماکرومولکولها میباشددو کاربرد مهم الکترو فورسیس در جداسازی 

ر مولکولهای کوچکتوبرای جداسازی سایز ماکرومولکولهای باردارولی دارای سایزهای مختلف معموال از الکتروفورسیس ژلی استفاده میشود. ماکر

 با سرعت بیشتر جذب الکترودها شده بنابراین در الیه های پایین تر قرار میگیرند.

 

محلول   الکترو فورسیس کاغذی ماکرومولکولهای بار دار از یکدیگر جدا میشوند.با های متفاوت باشند ، ردارای باچنانچه ماکرو مولکولها 

آن تغییر نکند( تحت یک میدان  PHماکرومولکولها در محلول بافر )محلولی که باعث میگردد در اثر عبور جریان الکتریسیته از محلول یونی، مقدار 

 دیگر جدا میشوند.ماکرومولکولهای باردار از یکالکتریکی قرار گرفته و 
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 جلسه چهارم

  Fluid Mechanics of the Circulatory Systemمکانیک سیاالت در سیستم گردشی 

در مقایسه با موجودات دیگر به راحتی انجام میپذیرد. سیستم خونرسانی تغذیه سلول ها در موجودات تک سلولی به دلیل وجود ارتباط مستقیم با محیط 

لیتر خون در بدن پمپ میگردد. این پمپاژ به صورتی است که  0ازای دو بار تابیدن ان به دور کره زمین است و در هر دقیقه به در در بدن انسان 

متناسب با د. فشار خون در سرخرگها از سیاهرگها بیشتر است ولی میباش  32cm/sودر سرخرگ آئورت  cm/s 2.200سرعت خون در مویرگها 

 وضعیت قرارگرفتن بدن است.

 دینامیک سیاالت در لوله ها

 در مسیر لوله و در جهت حرکت سیال ، فشار سیال کاهش میابد.جریان در یک لوله به خاطر وجود اختالف فشار در دو سر آن است. 

 

ک سیستم ، یمثال باال یک سیستم باز را نشان میدهد. در این سیستم ، سیال از یک طرف از سیستم خارج میگردد. در مقابل سیستم خونرسانی انسان 

 بسته است. در یک سیستم بسته الزم است پمپ دیگری در سیستم قرارداشته باشد تا سیال کم فشار را دوباره تبدیل به سیال پر فشار کند.

 وه براین، جهت تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن در رگهای خونی، الزم است که ششها ی بدن نیز در مسیر جریان بسته خونرسانی در بدن قرارعال

 گیرند.

ن وسیستم خونرسانی در موجودات مختلف متفاوت است. مثال در بدن ماهی که در بیشتر حاالت در آب به صورت افقی قرار دارد و اختالف فشار خ

شاهده بصورت زیر میباشد. در این سیستم م در اثر ارتفاع ناچیز است، سیستم بسته خونرسانی توسط قلب ماهی که شامل یک  سیستم پمپاژ میباشد

 میشود که انتقال خون به آبششها و سپس به تمام سلولهای بدن توسط یک سیستم پمپاژ عملی میباشد.
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انسان که اختالف ارتفاع در بدن و همچنین وجود رگهایی با قطر های مختلف موجب پیچیدگی سیستم خونرسانی در مقابل ، در بدن موجوداتی مثل 

در شکل  جاد میگرددمیگردد ،الزم است تا خونرسانی توسط دو سیستم پمپاژ در بدن انجام پذیرد. این دو سیستم که توسط چهار حفره موجود در قلب ای

 زیر نشان داده شده است:

  

نرخ بیشتر استفاده از انرژی در سلول ها، خون خارج شده از ششها دارای فشار کافی  ا توجه به شکل باال مشخص است که در پستانداران به دلیلب

سمت  ،تبرای تزریق در تمامی بدن را نداشته و الزم است مجددا توسط قلب تبدیل به یک سیال پر فشار گردد. همانطور که در شکل نشان داده شده اس

سمت راست قلب بازگرداندن خون کم فشار  وظیفه چپ قلب وظیفه افزایش فشار خون دریافت شده از ریه ها و ارسال آن به بدن میباشد. در مقابل

 ازسیاهرگهای بدن و افزایش فشار خون و ارسال آن به ریه ها میباشد.

حفره میباشد. دو تا ازین حفره ها به نام بطن و دو تای دیگر به نام  4این سیستم در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است. قلب پستانداران دارای 

 Inferior Venaو  Superior Vena Caveدهلیز میباشد.دو سیاهرگ که عمل انتقال خون های بازگشتی از سلولها را به عهده دارند به نامهای 

Cave  نامیده میشوند. رگی که خون سرشار از اکسیژن را به بدن منتقل میکند رگ آئورت(Aorta)  .میباشد 
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بیشتر  ربه دلیل گستردگی سیستمی که خون را به بدن منتقل میکند نسبت به سیستمی که خون را به ششها انتقال میدهد ، فشار خون در رگ آئورت بسیا

میگردند که تبادل اکسیژن و  (Capillaries)شها سیستم خونرسانی تبدیل به مویرگهای بسیار ریز و میکروسکوپی به نام در ش از رگهای ریوی است.

سطح مقطع  عدی اکسید کربن را در ششها امکان پذیر میسازد. با وجودیکه قطر این مویرگها بسیار بسیار کم میباشد ولی به دلیل تعداد زیاد آنها مجمو

 آنها خیلی زیاد میباشد.

 

 دبی سیاالت  

𝑐𝑚3)با واحد در واحد زمان دبی سیال  (A)( را از یک سطح مشخص  Vحجم سیال گذرنده) 

𝑠⁄ ( سیال را با میگویند. چنانچه سرعتv  نشان دهیم

 خواهیم داشت:

 

 واهیم داشت:خبه دلیل اینکه خون یک سیال قابل فشرده شدن نیست، تغییرات حجم آن در تمامی زمانها ثابت و یکسان است. بنابراین مطابق رابطه باال 

سرخرگ 

 ریوی

سیاهرگ 

 ریوی

بطن 

 راست

دهلیز 

 راست

 ورید
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یشتر بسیار بمثال چنانچه مجموع سطوح رگهای ریوی را با استوانه بزرگتر) وسط( نشان دهیم،رابطه باال نشان میدهد که سرعت خون در آئورت باید 

 از سرعت در رگهای جانبی باشد:

 

 جدول زیرمجموع سطح مقطع رگهای نواحی مختلف بدن مشخص شده است:

 

به دست  cm/s 30است ، با توجه به جدول باال سرعت حرکت خون در این رگ برابر با  ml/s 02با توجه به اینکه دبی خون خروجی از رگ آئورت 

میباشد. دقت شود که سرعت به دست آمده در مجموع  cm/s 2.231برابر با  capillariesحرکت خون در رگهای ریوی میاید. با همین رابطه سرعت 

 یک مویرگ به تنهایی.رگهای ریوی است و نه در 

 اثر ویسکوزیته در رگهای خونی

همانطور که بیان گردید، ویسکوزیته بر چگونگی حرکت سیال در لوله اثرگذار است. چنانچه میزان گلبولهای قرمز در خون را هماتوکریت 

Hematocrit  هماتوکریت غیرنرمال بر ویسکوزیته خون تاثیر گذار خواهد بود. شکل زیررابطه بین هماتوکریت و ویسکوزیته را بیان میکند.بنامیم ، 
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 ر این شکل مشخص است که با تعیین ویسکوزیته میتوان به میزان گلبولهای قرمز خون پی برد.د

 در کمترین مقدار خود خواهد بود. این مقدار در مویرگهای ریوی ه بیشترین مقدار خود خواهد رسید.  1.0mmویسکوزیته خون در رکهایی با قطر 

 حساب کنیم ، میتوانیم از رابطه زیر استفاده نماییم: rو در فاصله از مرکز رگ به اندازه  Rچنانچه بخواهیم سرعت حرکت خون را در رگی به شعاع 

 

 ویسکوزیته میباشد. شکل زیر بیانگر اثر ویسکوزیته خون است: و  Lاختالف فشار در طول  طول رگ، Lدر این رابطه ، 

 

 اهیم محاسبه کنیم ، خواهیم داشت:وخون عبوری را بخچنانچه دبی 

 

در رابطه باال بیانگر اینست که با کوچکترین تغییر در قطر رگ، دبی خون عبوری بسیار تغییر خواهد کرد. در بدن انسان و در اطراف  4وجود توان 

نهایتا خونرسانی بهتر میشود و به طور بر عکس ، گرفتگی  ، وجود رگهایی با شعاع بزرگتر عمال منجر به دبی بیشتر خون وماهیچه های پرکار 
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عروق )مثل عروق کرونری قلب( عمال باعث کم شدن قطر رگ و نهایتا نارسایی در خونرسانی میشود. این مسئله در عروق کرونری قلب و در شکل 

 زیر نمایش داده شده است.

 

 

 قلب ترمیم میگردند:این عروق و در صورت نارسایی با پیوند رگ از پا به 
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ناخالصی در رگ و یا وجود لخته خون در رگ موجب افزایش عدد رینولد و ایجاد جریانهای گردابی میگردد. مثال چنانچه دریجه آئورت به  وجود

 میگردد که با استتسکوپ قابل شنیدن است. Murmurطور کامل  باز نگردد ، موجب افزایش عدد رینولد و ایجاد صدایی موسوم به 
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 جلسه پنجم

 حرکت در موجودات

 ؟ تسوال؟ چرا سرعت قدم زدن مورچه از زرافه بیشتر است؟ چرا سرعت قدم زدن با پاهای کوتاهتر بیشتر از سرعت قدم زدن با پا های بلند تر اس

است که مینیمم انرژی مصرف شود. چنانچه از انحنای زانو و همینطور از فاصله کف پا تا زمین در حالت راه رفتن عادی، قدم بر داشتن به نحوی 

 صرفنظر کنیم، حرکت پا را میتوانیم همانند حرکت یک پاندول در نظر بگیریم.

 

 ندول خواهد بود:برابر با شتاب در جرم پا yو محور xدر شکل باال و بر اساس قانون دوم نیوتن مجموع نیروها در راستای محور 

 

در اینصورت در شکل زیر ، نیرو در جهت عمودی برابر با نیروی وزن پاندول   صفر باشد. yبرای سادگی فرض کنید که جابجایی در جهت محور 

 میباشد.
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 و خواهیم داشت:

 

 از دو رابطه فوق خواهیم داشت:

 

ه و با تغییر زاویه ، تغییر میکند. چنانچه تانژانت زاویه را با تقسیم ضلع مقابل به در رابطه باال دقت شود که شتاب حرکت در جهت افقی متغیر بود

 مجاوی تعریف کنیم ، در شکل زیر خواهیم داشت:
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 از طرف دیگر رابطه شتاب و مکان بصورت زیر است:

 

 در اینصورت خواهیم داشت:

 

 را خواهد داشت: رابطه باال یک معادله دیفرانسیل است که یکی از دو جواب زیر

  𝑥 = 𝑐 sin(√
𝑔

𝑙
 𝑡)  ویا𝑥 = 𝑐 cos(√

𝑔

𝑙
 𝑡)   که عددc .یک عدد ثابت است 

 در اینصورت معادله حرکت بصورت یک سینوسی با شکل زیر است:

 

 چنانچه یک نیم پریود از پاندول را یک طول قدم در نظر بگیریم، خواهیم داشت:
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 یک قدم تقریبا برابر است با :و بنابر این مدت زمان الزم برای برداشتن 

 

در نظر رابطه باال نشان میدهد که زمان قدم برداری در این مدل با افزایش طول پا زیاد تر میشود. در صورتیکه بخواهیم مدل دقیق تری از پا را 

 بگیریم ، اثبات میشود رابطه فوق به رابطه زیر تبدیل میشود:

 

 

 

 و استخوان بندیپیوست فصل:  مکانیک ساختاری بدن 

  Mechanics of the Body ارائه جزوه از اسالید های 
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 گرم و سرد شدن بدن

دمای بدن جانداران به نحویست که فارغ از دمای تنظیم دمای بدن به دلیل قرار دادن سلولها در دمایی است که بتوانند بهترین کارایی را داشته باشند. 

 مای داخلیمحیط اطراف ، دمای داخلی بدن ثابت میباشد. دمای پوست بدن جانداران از دمای داخلی بدن آنها به مراتب پایین تر است. برای انسانها، د

درجه تغییر  02، دمای بیرون میتواند از کمتر از صفر درجه تا درجه سانتیگراد میباشد و درحالتیکه این دما تقریبا ثابت است  33تا  30.0بدن بین 

 نماید.

 قسمتی از مغز به نام هیپاتاالموس وظیفه کنترل مکانیسمهایی از بدن که که گرمای بدن را تولید و یا دفع میکنند را دارد. 

 تولید گرما در بدن .1

م میکنند، بدن انسانها از طریق واکنش شیمیایی داخل بدن گرم میشود. این برعکس موجودات خونسرد که بدنشان را از طریق جذب حرارت محیط گر

انرژی را به صورت گرما آزاد مینمایند. مثال در هنگامی که بدن در معرض عوامل  %30واکنش های شیمیایی که موسوم به متابولیسم میباشند تقریبا 

 ر بدن را میدهد که باعث افزایش دما به صورت تب میشود. بیماریزا قرار دارد، هیپاتاالموس فرمان افزایش متابولیسم د

 ند.وورزش های بدنی سخت نیز باعث میشود که سلولهای بدن با درخواست بیشتر انرژی باعث افزایش متابولیسم و نهایتا افزایش دمای درونی بدن ش

 درجه است برسد. 40 در هوای بسیار گرم دمای درونی بدن ممکن است به حالت خطرناک گرمازدگی که حدود

میزان سوخت وساز در حالت  (Endotherm): برای یک جاندار خونگرم  (Basal Metabolic Rate – BMR)تعریف میزان متابولیسم اساسی 

 .گویند BMRبدون استرس، بدون حرکت ماهیچه ای و با معده خالی را 

 03کیلو کالری در ساعت و برای یک دختر جوان حدود  02رای یک پسر جوان حدود این میزان با جنسیت، سن، قد و وزن و ... تغییر میکند. مثال ب 

کیلو کالری میاشد.  1022تا  1322و برای زنان حدود  1022تا  1022ساعت برای مردان حدود  04کیلو کالری در ساعت است. این میزان در 

الری به همین مقدار اضافه میکند. متناسب با فعالیت های روزانه مصرف کیلو ک 022کیلو کالری و نشستن نیز حدود  022خوردن و آشامیدن حدود 

 10222کیلو کالری و یک ورزشکار حرفه ای تا حدود  3222انرژی کم و زیاد میشود. مثالانرژی مصرفی یک کارگر ساختمانی روزانه تا حدود 

 کیلو کالری میتواند اضافه گردد.

 تعدیل دما در بدن .0

 عدیل دمای بدن نقش دارند:مکانیسم های زیر در ت

  درصد( 02بازتاب حرارتی )حدود 

  درصد( 02تبخیر )حدود 

  درصد( 02هدایت حرارتی از طریق تماس با هوا و اجسام )حدود 

 

 میزان این موارد متناسب با نحوه پوشش بدن ، حرارت و یا رطوبت هوا تغییر نماید. این سه مدل دفع حرارت به شرح زیر است:

  حرارتیبازتاب 

بدن تمامی انسانها قابلیت دفع حرارت به صورت امواج الکترومغناطیس در محدوده فرکانسی مادون قرمز را دارد.این امواج قابل تشخیص 

 بلتزمان به صورت زیر میباشد: -با دستگاه های خاص میباشند. توان کلی پخش شده از بدن توسط رابطه استفان
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دمای مطلق بدن )کلوین( میباشد. در این رابطه ثابت انتشار تقریبا  Tبلتزمان و -به ترتیب ثابتهای انتشار و استفان 𝜎و  eسطح بدن،  Aکه 

 برابر یک و مقدار سیگما برابر با مقدار زیر است:

 
میکند ، رابطه باال به به دلیل اینکه بدن موجودات عالوه بر بازتاب حرارتی ، از بازتاب حرارتی موجودات دیگر نیز حرارت دریافت 

 رابطه زیر تغییر مییابد. در این رابطه میزان دریافت حرارتی از مقدار تشعشع شده کم میشود.

 

 درجه کلوین میباشد. 090در دمای محیط تقریبا برابر در این رابطه مقدار 

 تبخیر 

ی با میزان رطوبت هوای اطراف دارد. چنانچه رطوبت هوا دما توسط تبخیر شدن آب نیز از بدن دفع میگردد. میزان تبخیر ، رابطه مستقیم

 باشد ، میزان تبخیر ماکزیمم خواهد بود.  %2باشد، میزان تبخیر صفر است و چنانچه رطوبت  122%

ن کیلوکالری گرما برای انتقال به آب الزم است. بدون عرق کردن، بد 2.00درجه سانتیگراد ،  00برای تبخیر یک گرم از آب در دمای 

کیلو کالری در  10لیتر آب از طریق تبخیر از دست میدهد. برای این میزان تبخیر الزم است  2.0انسان روزانه به طور متوسط به میزان 

کیلوکالری در ساعت که معادل با  1102وات است گرما از بدن خارج گردد. این میزان در حالت تعریق برابر با  10ساعت که معادل با 

 ، میباشد.وات است  1322

 هدایت حرارتی از طریق تماس 

ای ربه دلیل انتقال حرارت از محیط های با دمای باالتر به محیط هایی با دمای پائینتر ، انتظار میرود که حرارت ار بدن انسان که عموما دا

اطراف از رابطه زیر محاسبه  دمای باالتری نسبت به محیط اطراف دارد به محیط منتقل گردد. توان منتقل شده از پوست بدن به محیط

 میگردد:

 

 2.3) پوشش با لباس( تا  1متناسب با نحوه پوشش پوست از  dو  در این رابطه ثابت هدایت هوا برابر با 

وات  33)توان منتقل شده حدود Pمیزان سطح بدن میباشد و در دمای معمولی بدن و محیط میزان  A)پوشش بدون لباس( تغییر میکند. 

 میباشد.

 

 رفتار بدن در برابر تغییرات دمای محیط

همانطور که قبال بیان گردید، تنظیم دمای بدن توسط قسمتی از مغز به نام هیپاتاالموس و به کمک سنسورهای پوستی انجام میگردد. پاسخ 

 به محیط گرم وسرد متفاوت خواهد بود که به شرح آن میپردازیم.

 
 

 پاسخ به محیط گرم 
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گردش خون یکی از مهمترین عامل تعدیل حرارتی بدن میباشد. عالوه بر غذارسانی و اکسیژن رسانی به سلولها، گرمای درون بدن از 

طریق خون به رگهای سطح پوست ارسال منتقل میگردد و سپس خون خنک شده به درون بدن باز میگردد. هنگام افزایش حرارت درون 

میگویند. در هنگام  vasodilationو خون بیشتری به سطح پوست نزدیک میگردد. به این مکانیزم بدن عروق سطح پوست بازتر شده 

فارنهایت )کمتر از  112افزایش حرارت بدن نزدیک به یک سوم خون بدن به سمت پوست حرکت میکنند و مطابق نمودار زیر در دمای 

 هفت برابر افزایش میابد.درجه سانتیگراد( میزان دفع حرارت از طریق رگهای خونی تا  44

 

 
 

 

 

عالوه بر سیستم تعدیل  حرارت به کمک عروق خونرسانی، سیستم تعریق در بدن از مکانیزم های مهم در تعدیل حرارت بدن است. به دلیل 

 محیطاینکه پوست مرطوب در هدایت حرارت از پوست خشک دارای قابلیت بیشتری است، تعریق پوست موجب هدایت بیشتر دما به 

میگردد. در موجوداتی که پوست آنها قابلیت تعریق ندارد مثل پرندگان و یا سگ، حمام آب و یا نفس نفس زدن میتواند در انتقال حرارت به 

 محیط کمک کند.

 
نند. ترل میکسومین راه کاهش دمای درون بدن، دستور ارسال شده از مغز به قسمتهایی از بدن است که متابولیسم )سوخت وساز( بدن را کن

 با کاهش متابولیسم، گرمای ایجاد شده در بدن کاهش خواهد یافت.

 

 پاسخ به محیط سرد 

 یکی از راههای کاهش اتالف حرارت در محیط های سرد است.  (Vasoconstriction)کاهش ارسال خون به سطح پوست 

 در رابطه زیر dافزایش 
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(، Gooseflesh-واهد گردید. پوشش بیشتر، ضخیم شدن پوست )سیخ شدن موهای بدنباعث کاهش انتقال توان حرارتی به محیط بیرون خ

 پرز دار شدن پوست حیوانات باعث کاهش انتقال حرارت خواهد گردید.

از طرف دیگر، ایجاد لرزش در ماهیچه ها عکس العمل طبیعی بدن است تا متابولیسم بدن در محیط های سرد افزایش یافته و باعث ایجاد 

 گردد.  انرژی

 
 در شکل زیر نواحی حرارتی بدن در دو محیط گرم و سرد مشخص شده است. 

 

 
 

 جلسه ششم
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 سیستم شنوایی

هرتز  02222تا  02صوت یک موج فشرده شده است که در یک محیط حرکت میکند. گوش انسان قادر است فرکانس های امواج صوتی بین فرکانس 

هرتز که بیشترین مولفه های فرکانسی صوت خارج شده از دهان است  4222تا  3222،معموال در فرکانس های را بشنود. بهترین کیفیت شنوایی 

 میباشد.

 

ها انتقال می لنکته مهم در سیستم انتقال انرژی صوتی این است که در این سیستم انرژی با انتقال مولکولها انجام نمیگردد بلکه انرژی با لرزیدن مولکو

تم همانند دست به دست کردن اجسام در یک زنجیره انسانی می باشد. مولکولهای هوای فشرده شده مثل یک تکه از هوای پرفشار بین دو یابد. این سیس

سرعت  اتکه هوای کم فشار در انتقال انرژی صوتی نقش ایفا میکند. میزان فشردگی متناسب با میزان انرژی سیگنال صوتی است. مولکولهای این تکه ب

 ی زیر حرکت میکنند:سینوس

 

 دقت شود که سرعت مولکولها با سرعت انتقال صوت یکی نیست. 

 نشان دهیم که برابر است با میزان انرژی جابجا شده و متناسب با میزان بلندی صدا است در اینصورت خواهیم داشت : I چنانچه شدت صوت را با 

 

 سرعت مولکولها میباشد. از طرف دیگر ارتباط بین فشار و سرعت مولکولها از طریق دو رابطه زیر مشخص میشود: vفشار و  Pکه 

 و 

 به مفهوم امپدانس بوده و متناسب با چگالی مدیا ، سرعت صوت و سطح عبوری صوت میباشد .  zکه 

وات بر سانتیمتر  16−10واحد شدت صوت وات بر متر مربع و یا وات بر سانتیمتر مربع است. کمترین شدت صوت قابل شنیدن برای گوش انسان 

سطح  کمربع میباشد . این صدا تقریبا برابر با بال زدن یک پشه در چند متری گوش انسان است. این شدت صدا معادل با شدت نوری تابیده شده بر ی

 کیلومتری است!!!!!! 002وات از فاصله  122سانتیمتر مربعی توسط یک المپ  یک
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 بل است. رابطه زیر برای بیان شدت صدا به دسیبل استفاده میشود: 12بیان شدت صدا در فیزیک معموال بر حسب دسیبل است که برابر با 

 

تا  122دسیبل و فریاد کردن معادل  32تا  02حبت کردن معمولی بین دسیبل، ص 32تا  02با این رابطه شدت صدای پچ پچ صحبت کردن برابر با 

 دسیبل میباشد. 112

 برابر صدای تولید شده در منبع دیگر است ، اختالف شدت دو صدا چند دسیبل است؟ 1222مثال: شدت صدا ی تولید شده در یک منبع 

 

 گوش انسان به سه قسمت اساس تقسیم میشود:

 : فضای لوله ای شکل متصل به الله گوش که جهت انتقال صدا از بیرون به داخل گوش می شود. (Auditory Canal)گوش بیرونی .1

 : ساختار حلزونی گوش حهت انتقال صدا از گوش بیرونی به مایع گوش داخلی (Middle Ear)گوش میانی .0

 های عصبی: شامل سنسورهایی جهت تبدیل امواج مایع گوش داخلی به پالس  (Inner Ear)گوش داخلی .3

 

 (Outer Ear)گوش خارجی 

رفتار گوش خارجی همانند یک فیلتر است که فرکانس های خاص از صوت را به گوش میانی عبور میدهد. این قسمت از گوش با خاصیت تشدید در 

 لوله های  اکوستیکی با یک طرف بسته و طرف باز دیگر قابل توجیه است.



دانشگاه آزاد نجف آباد–فیزیک جزوه بیو   

34 
 

 انس تشدید در لوله با طول لوله با رابطه زیر بیان میگردد:در این لوله ها ، همانند شکل زیر فرک

𝐿 =
(2𝑛 − 1)

4
       𝑛 = 1,2, …. 

 طول موج سیگنال صوتی بوده و با رابطه زیر به فرکانس سیگنال مربوط میشود: که در آن 

 

 فرکانس صوت میباشد. fسرعت صوت در هوا و  cکه 

 

 به دست می آید. n=1با روابط بیان شده در باال مشخص است که فرکانس اصلی تشدید در کانال گوش خارجی بازای 

متر بر ثانیه در نظر بگیریم ،  302میباشد . چنانچه سرعت صوت در هوا را  L=2.5 cm = 0.025 mبرای گوش انسان، طول کانال تقریبا برابر

 به دست میآید:اولین فرکانس اصلی از رابطه زیر 

 

بوده و  n=2هرتز است. بر اساس این روابط ، دومین فرکانس بازای  4222تا  3222بنابر این بهترین کیفیت شنوایی برای انسان درحدود فرکانس 

 صداهایی با هرتز است. روابط باال به خوبی مشخص میکند که موجوداتی که دارای گوش خارجی کوتاهتری هستند ، قادر به شنیدن 12022حدود 

هرتز را داشته در صورتیکه این اعداد  122222تا  1222فرکانس باالتر می باشند و برعکس. مثال موش قابلیت تشخیص اصواتی با فرکانس بین 

 هرتز است. 02222تا  1برای فیل بین 

 گوش میانی

منتقل   ossiclesبه سه تکه استخوان کوچک به نام  میگردد. این لرزش (eardrum)صوت عبوری از کانال گوش خارجی باعث لرزیدن پرده گوش

 و به قسمت حلزونی خواهد رسید. این سه تکه استخوان دارای دو وظیفه زیر میباشند:

 از ورود صداهای بسیار بلند به گوش میانی جلوگیری میکنند. -1

 باعث تطبیق امپدانس بین گوش میانی و گوش خارجی میگردند. -0
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 میزان انرژی صوتی وارد شده از گوش بیرونی به گوش داخلی از رابطه زیر به دست میآید:اثبات میگردد که نسبت 

 

که نسبت 
𝑍w

Za
در مخرج  0میباشد که با توجه به وجود توان  022میباشد. در صورت عدم وجود گوش میانی این نسبت برابر  42تقریبا برابر  ⁄

 برابر شده است.  02ا وجود عمل تطبیق امپدانس در گوش میانی تقریبا مشخص میشود که میزان انرژی وارد شده به گوش داخلی ب

 به گوش داخلی منتقل میگردد.  Oval Windowلرزش سه استخوان یاد شده نهایتا از طریق محل پنجره شکلی به نام 
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 گوش داخلی:

قل میگردد.  در قسمت حلزونی انرژی لرزشی به به گوش داخلی منت Oval Windowلرزش ایجاد شده در استخوان های گوش میانی در محل 

 Scala Tympaniسیگنالهای عصبی تبدیل میشود. این تبدیل انرژی مخصوصا توسط سلولهای مویی شکل قرارگرفته در محلی بین دو قسمت با نامهای 

 Basilarلزونی منتقل میگردد . غشاء اساسی فشارموج ایجاد شده به مایع درون قسمت ح Ovalانجام میشود. با لرزش پنجره  Scala vestibuleو 

Membrane   و  رشته های اساسیBasilar Fibers  که در تمامی قسمت حلزونی قرار گرفته است به متناسب با این فشار خمیده شده و باز میگردد

 و سلولهای مویی شکل را تحریک میکند که نهایتا منجر به تحریک عصبی و انتقال به مغز میگردد. 
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 فیزیک حرکتی فیبر های اساسی بر اساس پدیده تشدید در سیستمهای فنر میباشد. 

 سیستم بدون اصطکاک فنر زیر را در نظر بگیرید:
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 در این سیستم بر اساس قانون دوم نیوتن خواهیم داشت:

 

 و بنابر این:

 

 در اینصورت فرکانس نوسان تشدید در این سیستم برابر خواهد بود با 

 

   جرم وزنه است. mثابت فنر و  kپریود نوسان و  Tکه 

میلیمترو میزان کشش متفاوت میباشند. این تفاوتها  2.0میلیمتر تا  2.24دارای طول متفاوت از  (Basilar Fiber)در گوش داخلی ، رشته های اساسی  

مولفه های فرکانس باال رشته های ابتدایی )کوتاه و محکم( و اصوات باعث میگردد که فرکانس تشدید این رشته ها متفاوت باشد. به نحویکه اصوات با 

نوسان  هبا مولفه های فرکانس پائین رشته های انتهایی )بلند و شل تر( را تحریک میکنند. از طرف دیگر میزان بلندی صدا تاثیر مستقیمی روی دامن

 تشخیص بلندی صدا را به مغز منتقل نمایند. رشته ها خواهد داشت و باعث میگردد که سیستمهای عصبی گوش بتوانند
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 جلسه هفتم

 نور و ساختار چشم

وارد چشم شده و تصویری بر روی قسمت پشتی چشم به اسم  (Iris)شکل چشم و خصوصیات فیزیکی نورباعث میگردد تا نور اشیا از طریق عنبیه 

و سنسور  (Rod)تشکیل دهد. در شبکیه میزان روشنایی و رنگ اشیا توسط دو مجموعه سلول به ترتیب با نامهای سنسور میله ای  (Retina)شبکیه 

 تشخیص داده میشود. (Cone)مخروطی 

 

 

 قبل از آشنایی با فیزیک چشم ، ابتدا با فیزیک و خصوصیات نور آشنا میشویم.

3خال برابر با  سرعت نورو یا هر موج الکترومغناطیس در × متر بر ثانیه میباشد. این سرعت در هوا نیز تقریبا همین مقدار است. در محیط  108

 های دیگر و با افزایش چگالی ، سرعت نور کاهش میابد. نسبت سرعت نور در خال و محیط های دیگر ، ضریب شکست محیط را به دست میدهد.

 

افزایش میابد. از طرف  (n)کمتر باشد ضریب شکست (c)از سرعت نور در خال (v)از رابطه باال مشخص است که هرچه سرعت در محیط عبوری 

 دیگر رابطه بین فرکانس، طول موج و سرعت موج از رابطه زیر به دست میاید:

 

سرعت آن تغییر میکند. مطابق رابطه باال با تغییر سرعت ،طول موج نیز  با جابجایی نور از یک محیط به محیط دیگر فرکانس نور تغییر نکرده ولی

 تغییر میکند. شکل زیر بیان کننده تغییر طول موج است.
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نور  ردر زمانیکه نور به طور مایل به محیط دیگر وارد میشود، متناسب با اینکه ضریب شکست محیط جدید بیشتر و یا کمتر از محیط اول باشد ،مسی

 درون چشم میباشد. ل و یا خارج منحرف میشود.این مسئله اساس تمرکز نور درپشت لنزهای و به داخ

 

تقسیم میگردند. رفتار دو عدسی  (diverging or negative)و واگرا (converging or positive)به طورکلی عدسی ها به دو دسته کلی همگرا

 معرفی شده و فاصله کانونی در شکل زیر مشخص شده است.

فاصله کانونی عدسی  fنمایش دهیم رابطه زیر برقرار است که در آن    ′𝑠فاصله تصویر ایجاد شده را با  و  𝑠چنانچه فاصله جسم تا عدسی را با 

 میباشد:

 

 دقت شود که فاصله کانونی یک عدسی از رابطه زیر به دست می آید:

 

به ترتیب شعاع کره هایی هستند که دو طرف عدسی از آنها ساخته شده اند. دقت شود که با R2و  R1و  𝑛mediumکه در آن ضریب شکست محیط با 

 یک مقدار منفی است. R2توجه به بردار های اندازه گیری ، برای یک عدسی محدب مقدار 
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یل گردد، که تصویر بر روی شبکیه تشک چنانچه فرض شود که فاصله کانونی عدسی چشم در حالتیکه اشیاع دور را می بینیم به نحوی تنظیم شده باشد

 ، در اینصورت با نزدیک شدن جسم به چشم و با توجه به رابطه باال محل تصویر بر روی شبکیه نخواهد بود مگر اینکه فاصله کانونی تغییر کند

 بنابراین الزم است عدسی چشم قابلیت تطبیق را داشته باشد.

 

 (Refractive Power)تعریف ضریب انکسار 

 میباشد. (Diopter)معکوس فاصله کانونی به واحد متر را ضریب انکسار میگویند و واحد آن دیاپتر 

 

 بنابر این ضریب انکسار عدسی با فاصله کانونی یک متر برابر با یک دیاپتر میباشد.
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 ز رابطه زیر به دست می آید:چنانچه چندین عدسی با ضرایب انکسار متفاوت در کنار یکدیگر قرار گیرند، ضریب انکسار کلی ا

 

 اجزای چشم در برابر نوی عبوری از آن

 اجزای چشم و ضرایب شکست آنها در برابر نور عبوری در شکل زیر نشان داده شده اند:

 

 اجزای چشم در برابر عبور نور به صورت زیر میباشند:

  قرنیه(Cornea) 

  مردمک(Pupil) میلیمتر تغییر میکند. 0تا  1.0شده به چشم را دارد. قطر مردمک از : مردمک وظیقه تنظیم میزان نور وارد 

  عنبیه(Iris) ماهیچه های رنگی اطراف مردمک که قطر مردمک را کنترل میکنند. مردمک در حالت آزاد ماهیچه ها کوچکترین قطر را :

 دارا میباشد.

  مایع زاللیه(Aqueous)بیشتر از آب تشکیل شده است : 

  مایع زجاجیه(Vitreous)  

  .عدسی: از مواد پروتئینی ، چسبنده و االستیک مانند تشکیل شده است که میزان کروی بودن آن توسط ماهیچه های اطرافش کنترل میشود

در حالت آزاد ماهیچه ها ، عدسی کمترین تحدب را داشته و برای دیدن اجسام دور مناسب میگردد. در حالت کشیدگی، عدسی بیشترین 

 شته و مناسب برای دیدن اشیا نزدیک است.تحدب را دا
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  شبکیه: الیه ای که اطراف داخل چشم را پوشانده و شامل گیرنده های میله ای و مخروطی است که نور را به سگنالهای عصبی تبدیل

 میکنند.

 

 ضریب انکسار چشم

باشند. ضریب انکسار بین هوای محیط و قرنیه از رابطه زیر دو قسمت مهم که نقش تعیین کننده ای در ضریب انکسار چشم دارند ، قرنیه و عدسی می

میلیمتر در نظر گرفته شده است. همچنین  0به دست می اید. در این رابطه قرنیه یک عدسی که دارای یک سطح صاف و یک سطح کروی با شعاع 

 نگاه میکند.فرض بر این است که شعاع های در نظر گرفته شده برای حالتی است که چشم به اشیاء دور 

 

 ضریب انکسار برای عدسی نیز از رابطه زیر محاسبه میگردد:

 

 0دیاپتر میباشد که یک فاصله کانونی کمتر از  00که با توجه به روابط گفته شده، ضریب انکسار برای چشم در حالت دیدن اشیاء  دور برابر با 

 سانتیمتر را ایجاد میکند.

الزم است ضریب انکسار افزایش یافته و یا تحدب عدسی چشم افزایش یابد. این عمل به کمک ماهیچه های مویی برای دیدن اجسام نزدیک الزم است 

(Ciliary musles) .انجام میشود 
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با باال رفتن سن و ضعیف  میگویند. Accommodationتغییر نماید.به این رفتار چشم  31تا 13میزان تحدب باعث میگردد که ضریب انکسار از 

ن س شدن ماهیچه های مویی و کمتر شدن خاصیت االستیکی عدسی ، این قابلیت کاهش می یابد. جدول زیر میزان تغییر در دیاپتر چشم را متناسب با

 بیان میکند.

 

 این مسئله دلیل استفاده افراد میانسال و پیر از عینک در موقع مطالعه میباشد.

 بینایی سنجی

ه لایی سنجی به معنی قابلیت دیدن جزئیات تصاویر میباشد و از لحاظ فیزیکی بینایی سنجی یک فرد نسبت بهترین تصویری است که یک فرد در فاصبین

نرمال  02/02فوتی. بر این اساس و با توجه به شکل زیر ، اگر  Xفوتی میتواند ببیند به دیدن همین تصویر توسط یک شخص نرمال در فاصله  02

 بینایی بسیار ضعیفی است. 022/02اشد، ب
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از یک درجه( که برابر  02/1، الزم است که چشمها قابلیت  جداسازی نقاط با فاصله یک دقیقه )02/02در جدول باال، برای یک چشم نرمال با بینایی 

  فوتی 122نقطه با فاصله یک سانتیمتر در فاصله  رادیان است را دارا باشد. این به این معنا است که شخص باید قابلیت جداسازی دو 2.22209با 

 متر( را داشته باشد. چرا که داریم: 34)

 

  l=100ft = 34mکه 

 از طرفی در قوانین مربط به عدسیها رابطه زیر برقرار است:

 

 سانتیمتر در نظر بگیریم، خواهیم داشت: 1.3چنانچه فاصله عدسی تا شبکیه چشم را 

 

 میکرو متر خواهد بود. 0تصویرایجاد شده بر روی شبکیه برابر با که ارتفاع 
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 تاثیر مردمک بر چشم

میلیمتر تغییر میکند. عالوه بر تنظیم روشنایی وارد شده بر چشم، تغییرات مردمک بر  0تا  1.0قطر مردمک در محیط پر نور تا محیط کم نور از 

در محیط کم نور از قدرت بینایی کمتری برخوردار هستیم. هنگامیکه مردمک چشم در محیط های قدرت بینایی نیز تاثیر گذار است به نحویکه عموما 

ان زتاریک باز میگردد باعث میشود که میزان تمرکز بر تصویر مورد نظر کمتر شده و تصویر بزرگتری بر روش شبکیه ایجاد گردد. در این حالت می

میشود. در محیط های روشن ، مردمک چشم تنگتر بوده و تصویر با تمرکز بیشتری بر روی شبکیه تصویر ایجاد شده کمتر بوده و دقت بینایی کمتر 

 ایجاد میشود. شکل زیر این دو مورد را بیان میکند.

 

 نیم.این مسئله به وضوح دلیل اینست که چرا برای دیدن اجسام با دقت باالتر ، آنها را در محیط روشن تر قرار داده و به چشم نزدیکتر میک

 مشکالت بینایی درچشم

و نزدیک بینی  (Hyperopia). در حالت دوربینی (Emmetropia)برای یک چشم نرمال، تصاویر به درستی بر روی شبکیه قرار میگیرند 

(Myopia) یل دوربینی ال، تصاویر به ترتیب پشت شبکیه و جلوی شبکیه تشکیل میگردند. عدم تطبیق درست چشم و یا کوچک و بزرگی چشم میتواند د

 و یا نزدیک بینی چشم باشد.
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دسی عبا قرار دادن عدسی های اضافی )به صورت عینک و یا لنز( در مسیر نور میتوان نوروارد شده به چشم را متمرکز تر )در حالت دوربینی و با 

 همگرا( و یا پخش تر )در حالت نزدیک بینی و با عدسی واگرا( نمود.

 

 مثال

سانتیمتری را به خوبی دیده ولی اجسام دور را به وضوح نمی بیند. در اینصورت فاصله کانونی  02یک بینی اجسام در فاصله فرض کنید شخص نزد

 لنز عینک مورد استفاده چند دیاپتر خواهد بود.

اختالف  د تر گردد. فرض کنید کهبرای این شخص تصاویر در جلوی شبکیه متمرکز میگردد و الزم است تا با قرار دادن لنز اضافه فاصله کانونی زیا

 فاصله کانونی را به صورت زیر نمایش دهیم:

 

 از طرف دیگر رابطه بین اجسام، تصویر و فاصله کانونی به صورت زیر است:

 

 با توجه به اینکه در حالت عادی فاصله اجسام در فواصل دور را بینهایت در نظر میگیریم ، بنابر این داریم:

 

 است داریم: s=20 cm =0.2 mو چون 
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 عالمت منفی در رابطه باال بیانگر اینست که لنز اضافه شده باید واگرا باشد.

د تصویر ااز دیگر بیماریهای چشم ، بیماری استیگمات است. در این حالت شعاع کروی قرنیه  از لحاظ عمودی و افقی یکسان نبوده و به همین دلیل ابع

 به ابعاد واقعی متفاوت خواهد بود.ایجاد شده بر روی شبکیه نسبت 

 

عموما بیماریهای دوربینی، نزدیک بینی و یا استیگمات با نصب عینک، نصب لنز و یا جراحی بر روی قرنیه و تغییر شکل آن که به 

(Keratotomy) .موسوم است بر طرف میگردند 
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 جلسه هشتم

 (Pigment)رنگدانه 

 بز است؟چرا خون قرمز و کلوروفیل س

 قرمز دیدن خون و یا سبز دیدن کلوروفیل در برابر نور سفید به دلیل جذب شدن رنگهای آبی و سبز در خون و جذب شدن رنگهای قرمز و آبی در

د های نکلوروفیل است. رنگدانه ها ماکرومولکولهایی هستند که همانند یک فیلتر برای رنکهای متفاوت عمل میکنند. مثال شکل زیر میزان جذب با

 نوری آبی و سبز را در هموگلوبین نشان میدهد که بیان میکند چرا رنگ خون قرمز است:

 

 و یا در کلوروفیل جذب باند آبی و قرمز در شکل زیر مشخص است.
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  (Absorption)عمل جذب 

فوتون را جذب نموده و به یک الیه باالتری از انرژی اگر یک فوتون با مقدار کافی انرژی به یک الکترون برخورد نماید ، الکترون میتواند انرژی 

 انتقال یابد. در اینصورت انرژی فوتون باید دقیقا برابر انرژی الزم برای جابجایی الکترون باشد.

 

 

 :ثابت پالنک است hفرکانس ایجاد شده و  vاز طرف دیگر انرژی یک فوتون از رابطه زیر محاسبه میگردد. در این رابطه 

، 

 

 ارتباط بین طول موج رنگ نورساطع شده با ماکرومولکولها

تر منتقل الوقتی که الکترون در اتم، با گرفتن انرژی )مثل حرارت ( تحریک میشود ،بعضی از الکترون های مولکولها و یا اتمها به اوربیتال انرژی با

دوباره ساطع شده را در قالب انرژی با انواع متفاوت مثال به صورت میگردند. بازگشت الکترون به الیه پائین تروترک حالت تحریک شده ، انرژی 

 ییک فوتون و به صورت امواج الکترومغناطیس ساطع میکند.طول موج )یا معادل، فرکانس( فوتون با اختالف انرژی بین دو الیه انرژی  تعیین م

 شود. این فوتون های گسیل شده را طیف عنصر مینامند.

فقط رنگ های خاصی در یک عنصر را میتوان در طیف اتمی منتشر شده مشاهده نمود و این به این معنی است که فقط فرکانسهای واقعیت این است که 

 خاصی از نور ساطع می شوند.

 بر اساس رابطه بین طول موج و فرکانس در زیر و مقدار سرعت نور در خالء ، خواهیم داشت:
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منتقل شده و سپس باز گردد. در اینصورت چنانچه جرم الکترون را  jبه الیه  i، یک الکترون از الیه  Lطول فرض کنید که در یک ماکرومولکول با 

 نمایش دهیم ، در اینصورت طول موج نور ساطع شده از رابطه زیر به دست میاید: mبا 

 

kilograms 31-electron mass = 9.10938291 × 10 

ماکرومولکول که ممکن است طول موج آن در حوزه دید انسان باشد و یا نباشد،  متناسب با طول ماکرومولکول و بنابراین، نور ساطع شده از یک 

 یگردد.م همچنین الیه های جابجایی انرژی است. دقت کنید که در رابطه باال طول مولکول به متر محاسبه میگردد ولی معموال با واحد انگستروم بیان

meters 01-1 angstrom = 1.0 × 10 

 رنگ های مختلف در چشم

ابطه ر با توجه به نکات بیان گردیده در باال مشخص میگردد که تحریک الکترونها و تغییر الیه انرژی انها مربوط به فرکانس های خاصی است که در

 اینشتین صدق میکند، بنابر این جذب و یا انعکاس رنگها در ماکرومولکولها و یا اجسام مختلف مربوط به ساختار مولکولی انها میباشد. 

میلیون سنسور های مخروطی وجود دارند که نسبت به رنگهای مختلف تحریک الکترونی میگردند و بعضی ازالکترونهای  3تا  0ر چشم انسان بین د

 رآنها در الیه های خود جابجا میگردند که باعث تحریک عصبی شده و نهایتا مغز آنها را به عنوان رنگ تشخیص میدهد. سه نوع مختلف از سنسو

 مخروطی وجود دارند:های 

 سنسور های مخروطی آبی، سبز و قرمز

 طیف رنگی این سه نوردر سلولهای مخوطی در شکل زیر نمایش داده شده است.

 

نانو متر( تقریبا تمام سلولهای مخروطی را تحریک  022نانومتر( سنسور های مخروطی آبی را تحریک میکند. رنگ سبز ) 402رنگ آبی )طول موج 

میزان تحریک سنسورهای مخروطی سبز از بقیه سنسور ها بیشتر است. دلیل اینکه حساست چشم ما به نور سبز بیشتر از بقیه رنگها است  میکند اما

 002نانومتر( سنسور های قرمز و سبز را به یک اندازه تحریک میکند و نور قرمز )طول موج هایی بیشتر از  002به همین دلیل است. نور زرد )

 فقط سنسور های مخروطی قرمز را تحریک میکند.نانومتر( 
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نانو متر تحریک میشود. برای  422سلولی که مسئولیت اصلی تحریکات نوری را در چشم دارد به صورت زیر میباشد. این سنسور در طول موج  

یب شده و با ایجاد طول های مختلف ، اینکه طول موج های مختلفی توسط سنسور های مخروطی تحریک شود، این سلول با پروتئین های مختلف ترک

 طول موج های رنگهای دیگر را نیز شناسایی میکند. 

 

 (Emission)انتشار نور

( منتشر ئیهمانطور که گفته شد،چنانچه الکترون از الیه باالتر به الیه پائین تر بازگردد ، ممکن است انرژی آزاد شده به صورت نور )مرئی یا نامر

شناسایی اجسام و گازهای مختلف مخصوصا در ستاره شناسی کمک قابل توجهی میکند. مثال در طیف سنجی گاز هیدروژن در  شود. این مسئله در

 شکل زیر مشخص است که فرکانسهای مشخص شده در باند سیاه را جذب کرده است

 

 داشت که در شکل زیر مشخص است. و بنابراین توانایی انتشار نور در این فرکانسها را نیز در اثر تحریک الکترونی خواهد

 

 عالوه بر انتشار نور، بازگشت الکترون به الیه اصلی میتواند به پدیده های زیر منجر گردد:

درجه سانتیگراد نیز برسد ولی به دلیل سرعت زیاد در پخش شدن  022ایجاد گرما. مثال در فلزاتی مانند سیتوکروم این حرارت میتواند تا  .1

 اسیبی به ساختار مولکولی نمیرساند.حرارت به محیط، 

فلورسانس.بعضی مواد دارای خاصیتی هستند که پس از قرارگرفتن در محیط با اشعه های مرئی و یا نامرئی ، الکترونهای انها تحریک  .0

سیار که در طبیعت بشده و سپس با بازگشت الکترون  به الیه اصلی از خود نور مرئی ساطع مینمایند. این مواد کانی های مختلفی هستند 

 یافت میگردند و نور مرئی ایجاد شده را به رنگهای مختلفی بازپخش مینمایند. 

عالوه بر این خاصیت در صنعت نیز مورد استفاده قرار میگیرد. مثال به واسطه جذب رنگ آبی توسط بیشتر پارچه ها ، در پودر لباسشویی 

نفش از خود رنگ آبی ساطع میکند و به این ترتیب پارچه های سفید پس از شسته شدن ماده ای اضافه میگردد که در پرتو نور ماوراء ب

 سفید تر به نظر میرسند.

فسفرسانس. تفاوت این مواد با مواد فلورسانس در این است که نور ساطع شده را میتوانند در مدت زمان طوالنی تری تخلیه نمایند و به  .3

 طوالنی ذخیره مینمایند. این کاربرد در ساخت ساعت با عقربه های فسفری بسیار کاربرد دارد. عبارت دیگر انرژی ذخیره شده را تا مدت

. استفاده از بعضی مواد که پس از تحریک الکترونی رادیکال آزاد ایجاد میکنند. در ( Photodynamic Therapy, PDT)نور درمانی .4

انی میشود. بعضی از انواع سرطان همانند سرطان چشم، گلو و پوست از این حالت رادیکال ایجاد شده باعث از بین بردن سلولهای سرط

 این طریق تحت معالجه قرار میگیرند.

 

 

 

 

 جلسه نهم

 تصویر برداری پزشکی
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روشهای متفاوتی برای تصویر برداری پزشکی به کارگرفته میشود که از جمله آنها میتوان به روش تصویر برداری با کمک صوت اشاره نمود. 

کیلوهرتز( بیشتر باشد. جدول زیر  02به اصواتی گفته میشود که فرکانس آنها از حوزه فرکانس قابل شنیدن در انسان ) (Ultrasound)آلتراسوند 

 رات فرکانسی اصوات را نشان میدهد.تغیی

 

 سرعت صوت در محیط های مختلف

 همانطور که در فصول قبل بیان گردید سرعت صوت مربوط به توانایی سرعت حرکت مولکولهای ذراتی که در محیط واقع شده اند می باشد. چنانچه

 ین آنها با رابطه زیر مشخص میگردد:نشان دهیم، ارتباط ب pو فشار آنها را با  vسرعت ذرات در یک محیط را با 

 

 امپدانس اکوستیکی نام دارد که از رابطه زیر محاسبه میگردد: Zدر این رابطه 

 

 سرعت صوت در محیط مورد نظر است. جدول زیر سرعت صوت و چگالی بعضی از مواد تشکیل دهنده بدن انسان را نشان میدهد. cدر این رابطه 
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 چگالی اکوستیکی

 کنید که یک ذره در یک محیط اکوستیکی بدون اتالف در حال حرکت باشد. در اینصورت انرژی جنبشی ذره از رابطه زیر بدست میاید:فرض 

 

جرم ذره میباشد. چنانچه انرژی جنبشی واحد حجم ذره را در نظر بگیریم ، در اینصورت انرژی جنبشی واحد حجم ذره از رابطه زیر بدست  mکه 

 میاید:

 

یک موج به میزان انرژی عبوری در واحد زمان و از سطح واحد تعریف میگردد. بنابراین شدت موج عبور انرژی جنبشی واحد حجم از ذره  شدت

 در محیط حرکت میکند و بنابراین شدت موج از رابطه زیر محاسبه میگردد: cاست که با سرعت 

 

 و با توجه به روابط قبلی خواهیم داشت:

 

 با وات بر متر مربع بیان میگردد. واحد شدت موج
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 پدیده انعکاس

ابل ق چنانچه صوت از محیطی به محیط دیگر وارد گردد، امواج صوتی هم منعکس شده و هم وارد محیط جدید میگردد. این پدیده بر اساس قانون اسنلز

 بیان ریاضی است:

 

 

 ئین و باال برابر هست خواهیم داشت:با توجه به اینکه در نقطه برخورد موج با محیط جدید فشار پا

 

 چنانچه در راستای عمودی بردار سرعت ذرات امواج را در نظر بگیریم رابطه زیر را بدست می آوریم:

 

 با توجه به ارتباط سرعت ذره و فشارآنها ،

 

 که نهایتا منجر به دو رابطه زیر میشود:
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 برخورد کند، در این صورت تمامی کسینوس های روابط باال برابر با یک میشود و داریم:چنانچه فرض کنیم موج به طور عمودی به سطح 

 

 های یکسان باشند هیچ انعکاسی صورت نمی پذیرد. Zاین روابط بیان میکند که چنانچه دو محیط دارای 

درجه با موج اصلی  102کوچکتر باشد موج انعکاس یافته  )محیط دوم( 2Z  )محیط اول( از 1Zعالوه بر این ، رابطه باال نشان میدهد که چنانچه 

 اختالف فاز دارد. 

 چنانچه روابط فوق را برای شدت موج بنویسیم ، با توجه به رابطه بین فشار و شدت موج خواهیم داشت:

 

 و چنانچه زاویه برخورد را عمود بر سطح در نظر بگیریم به روابط زیر میرسیم:

 

 وج انعکاس یافته نسبت به موج اصلی میباشد.که بیان کننده شدت م

 ناین روابط به خوبی مشخص مینمایند که شدت موج منعکس شده با امپدانس اکوستیکی دو محیط مربوط است. مثال نسبت امپدانس های اکوستیکی بی

 محیط های زیر را میتوانید در زیر مشاهده نمایید.

 

 

 میرایی در امواج التراسوند

ض شده است که فشار و شدت موج منتقل شده در یک محیط بدون اتالف بوده و میرائی ندارد. در محیط های واقعی میزان میرائی فشار تا به حال فر

 سانتیمتر جابجائی از روابط زیر بدست می آیند. xموج و شدت ان پس از 

 

 میباشد.  db/cmکه مقدار محاسبه شده با واحد

 ندام های مختلف بدن مشخص میکند.جدول زیر میزان میرائی را در ا
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 نحوه تشکیل تصویر در التراسوند

 فرض کنید که میخواهیم فاصله استخوان قرار گرفته در زیر پوست را مشخص نمائیم: 

 در نظر بگیرید ماده های بین پروب التراسوند و استخوان و امپدانس اکوستیکی آنها به صورت زیر باشد:

 

متر بر ثانیه در نظر گرفت و چنانچه فرض کنیم مدت زمان رفت و برگشت سیگنال  1022سرعت  عبوری صوت را میتوان مشخص است که میانگین 

 میکروثانیه باشد خواهیم داشت: 4

 

 

 چنانچه میزان شدت صوت منعکس شده به صوت وارد شده را مطابق روابط قبلی به صورت زیر بیان نمائیم:



دانشگاه آزاد نجف آباد–فیزیک جزوه بیو   

59 
 

𝐼𝑟

𝐼𝑖

=
(1 −

𝑍1
𝑍2

⁄ )2

(1 +
𝑍1

𝑍2
⁄ )2

 

 میباشد %0میزان انعکاس صوت مثال بین چربی و ماهیچه بسیار کم و تقریبا برابر 

 

 میباشد: %42در صورتیکه بین استخوان و آب و یا دیگر مواد تقریبا برابر 

 

 بنابر این چنانچه میزان صوت بازگشتی زیاد باشد میتوان تخمین زد که مانع برخوردشده از نوع استخوان است.

تعیین تصاویر با التراسوند دو پارامتر مهم میباشد که یکی رزولوشن عمقی و دیگری رزولوشن مجاوری میباشد. در رزولوشن عمقی الزم است در 

میزان نزدیکی مکان مواد قرارگرفته به طور عمودی مشخص گردند و در رزولوشن مجاوری الزم است میزان نزدیکی مکان مواد قرارگرفته به 

 یین گردند.طورافقی تع

محدودیتی که برای رزولوشن عمقی است به خاطر نزدیک بودن اجسام از لحاظ عمودی میباشد که باعث همپوشانی صدای منعکس شده از دو جسم با 

ظ سرعت صوت در محیط عبوری باشد ، در اینصورت کمترین فاصله از لحا cفرکانس ارسال پالس های صوتی و  fفاصله نزدیک میباشد. چنانچه 

 عمودی بین دو جسم برابر خواهد بود با :

𝑑𝑚𝑖𝑛 =
𝑐

2𝑓
   

متر بر ثانیه در نظر بگیریم ، برای داشتن رزولوشن یک سانتیمتری الزم است تا  1222مثال چنانچه سرعت صوت را در داخل آب به طور متوسط 

 کیلوهرتز باشد.  02فرکانس ارسال پالس برابر با 
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دلیل باز شدن بیشتر شعاع سیگنال صوتی ارسال شده در عمق های بیشتر، هر چه قدر فاصله جسم با محل ارسال  از لحاظ رزولوشن مجاوری به

س نسیگنال بیشتر باشد  ، رزولوشن مجاوری کمتر خواهد بود. در دستگاه های سونوگرافی برای داشتن رزولوشن عمقی و مجاوری مناسب معموالفرکا

 مگاهرتز میباشد. 0ارسال صوت 

 

 

 

 



دانشگاه آزاد نجف آباد–فیزیک جزوه بیو   

61 
 

 جلسه دهم

 CT –(Computed Tomography)تصویر برداری 

صی ااین نوع تصویر برداری به کمک تاباندن اشعه ایکس از زوایای مختلف به بدن انجام میگیرد. این روش به ایجاد یک تصویر دقیقتر از موضع خ

 در بدن منجر میشود.

 

ایجاد میکند .روشهای مختلف ریاضی جهت بازسازی تصاویر مورد استفاده قرار  تابش های مختلف از اشعه ایکس به یک موضع تصاویر مختلفی را

 میگیرد تا بتواند تصاویری ارائه دهد که مغز انسان بتواند تصور درستی از موضع را مشخص نماید.

 

 د. هست که با مثال زیر مشخص میگرد Back-Projectionیکی از روشهای نسبتا ساده برای باز سازی تصاویر روش 

 . 2و ماهیچه ها عدد  3پیکسل است که میزان جذب اشعه با اعداد مشخص شده است مثال استخوان عدد  9فرض کنید که یک تصویر دو بعدی شامل 
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 زاویه با اشعه ایکس تصویر برداری شده است که نتایج آن در زیر آمده است: 4فرض شود که این تصویر از 

 

به  3آنالیز میشوند. مثال فرض میشود که هر عدد  Back-Projectionتابش که در باال مشخص شده اند به صورت  4حال تصاویر ایجاد شده توسط 

به دست آمده به صورت زیر تعبیر  3 2 3درجه اعداد  2اشعه را جذب نموده اند. مثال بر ای زاویه  1جسمی بوده است که هرکدام به اندازه  3خاطر 

 میگردند.:

 

 یر به همین ترتیب آنالیز شده و حاصل با هم جمع میگردند.سپس تمامی تصاو
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 حاصل آن تصویری است که به صورت زیر میباشد:

 

 یمشخص است که تصویر فوق به طور کامل برابر با تصویر اولیه نیست ولی استنباط بهتری ازتصویر اولیه در مغز ایجاد میکند. روشهای پاالیش

 را بهتر نماید. مثال با استفاده از الگوریتمهای دقیقتر ، تصویر فوق میتواند به صورت زیر پاالیش گردد.دیگری میتواند کیفیت تصویر 
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 PET- (Positron Emission Tomography)تصویر برداری با 

توموگرافی گسیل پوزیترون یک تکنیک هسته ای تصویربرداری پزشکی است که تولید یک تصویر سه بعدی یا تصویر فرایندهای عملکردی در بدن 

یری واست. این سیستم بر اساس پوزیترون های گسیل شده از داخل بدن که توسط مولکولهای اکتیو بدن به دو طرف مخالف ارسال میگردد میتواند تصا

 ه تصاویر سی تی ایجاد نماید. شبی

عمر کوتاه  لپوزیترون ها  ذراتی با جرمی معادل الکترون ولی با بار الکتریکی مثبت هستند که از یک ماده رادیو اکتیو )فلورودی اکسید گلوکز( با طو

( تا حدود یک میلیمتر با الکترونی ترکیب که در بدن تزریق شده است ساطع میگردند. پوزیترون ها پس از عبور از فضای اطراف )مثال ماهیچه ها

 شده و فوتون های گاما ایجاد مینمایند که در دو جهت مخالف ساطع شده وشدت آنها توسط تشخیص دهنده های مخصوص در دستگاه تشخیص داده شده

 و سپس تصویر ایجاد میگردد.

 

روش نه تنها تصویر موضع مورد نظر بررسی میگردد ، بلکه چگونگی یکی از مزایای عمده این روش نسبت به دیگر روشها اینست که در این 

لبی ق عملکرد آن موضع نیز آشکار میشود. به همین دلیل از این روش در شناسائی بیماریهائی شبیه آلزایمر، بیماری مغزی اپیلپسی، سرطان و سکته

 میتوان استفاده نمود.

  

  MRI –(Magnetic Resonance Imaging)تصویر برداری 

از بدن انسان از آب  %02ای بر اساس رزونانس مغناطیسی در اتمهای مولکولهای بدن میباشد. با توجه به اینکه نزدیک به -ار-تصویر برداری ام

ن ها در ایتشکیل شده است، تعداد زیادی از اتمهای هیدروژن در بدن انسان موجود است. وجود این اتمها در نقاط مختلف بدن و متغیر بودن رفتار آن

 ای و تصویر برداری میباشد که بر اساس نکات زیر بنا شده اند:-ار-نقاط در برابر میدان مغناطیسی اساس کار تجهیزات ام

 پروتونهای هسته های مختلف مثال هیدروژن به دور خود میچرخند. .1

 چرخش یک ذره باردارهمانند پروتون به دور خود یک میدان مغناطیسی ایجاد میکند. .0
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در حالت عادی این میدانها در یک جهت نبوده و بدن انسان از لحاظ مغناطیسی خنثی میباشد.  .3

 
تسالو( درصدی از این اتمها در راستای میدان مغناطیسی  1.0چنانچه بدن انسان در برابر میدان مغناطیسی بسیار قوی قرار گیرد )حدود  .4

 قرار میگیرند. 

 قرار میگیرند. Zاتمهای مولکولها )مثال هیدروژن (در راستای محور  در اینصورت میدان مغناطیسی ناشی از .0

 
 با یک فرکانس خاص که از رابطه زیر به دست می اید قرار میگیرند. )مرحله تحریک( RFسپس این اتمها در معرض یک موج رادیوئی  .0
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یک ضریب ثابت است که برای  GMRمیباشد و  تسالو 3تا  1.0میدان مغناطیسی اعمال شده بر بدن است که حدود  Bدر این رابطه 

مگاهرتز خواهد  03.000تسالو و اتم هیدروژن، فرکانس اعمال شده تقریبا برابر  1.0اتمهای مختلف متفاوت است. با میدان مغناطیسی 

 بود.

 X-Yرده و در راستای محور تغییر ک Zاعمال موج رادیوئی به میدان مغناطیسی باعث میگردد که بردار مغناطیسی ایجاد شده در محور 

 قرار بگیرد.

 
بازگردد )مرحله رها سازی(. این مرحله با ازاد سازی  Zاعمال شده قطع شده تا میدان مغناطیسی مجددا به محور  RFسپس پالس رادیوئی  .3

در محیط های مختلف متفاوت  Zامواج الکترومغناطیس همراه خواهد بود و از نکات مهم این مرحله اینست که زمان بازگشت به محور 

 است. 
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 زمان بازگشت در نمودارهائی شبیه نمودار زیر قابل رویت میباشند.

 
ثانیه طول میکشد. این زمان متناسب با محیط های متفاوت است. مثال در مولکولهای آب  0تا  1همانطور که مشاهده میشود این زمان بین 

 میباشد.این زمان خیلی کمتر از مولکولهای چربی 
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، حرکت چرخشی پروتون ها به دور خود که با یکدیگر همزمان شده اند نیز مجددا غیر همزمان  RFعالوه بر این پس از قطع شدن پالس 

میشوند. این مدت زمان نیز متناس با محیط های متفاوت تغییر میکند. نمودار زیر )با واحد میلی ثانیه( بیانگر غیرهمزمان شدن حرکت 

 است. Zتونها میباشد. همانطور که مشاهده میشود این زمان کمتر از زمان بازگشت به محور چرخشی پرو

 
بر اساس زمان بازگشت میدان مغناطیسی، زمان غیر همزمان شدن و میزان انرژی آزاد شده ، سنسور های تشخیص دهنده که در اطراف 

 تشکیل میدهند.  Yو   Xمناسبی از دو بعد کویل مغناطیسی قرار دارند و الگوریتمهای ریاضی مناسب تصویر 
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 به طور کلی کلیه مراحل به صورت زیر خالصه میگردد:
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 جلسه یازدهم

 فیزیک رشته ها عصبی

 

ین سیستم اروشن است که بیشترما فعالیت های مغزی و عصبی را به عنوان مهمترین قسمت ازسیستم عصبی در نظر میگیریم. تخمین زده میشود که 

 میلیارد نورون که از اساسی ترین اجزا سیستم عصبی است تشکیل شده است. 122عصبی از حدودا 

 
 

 .یک نورون معمولی از چندین قسمت تشکیل شده است که هسته آن به نام سوما نامیده میشود خود حاوی مواد ژنتیکی به شکل کروموزوم میباشد

ها به نام دندریت می باشد. آنها اغلب در شاخه های اطراف و گسترش یافته از هسته سلول میباشد و وطیفه آنها نورون دارای تعداد زیادی از دنباله 

 .دریافت پیام های شیمیایی از نورونهای دیگراست

اهی طول بلندتر آن میباشد)گیک دنباله دیگر و متفاوت با دندریت ها در نورون موجود است که آکسون نامیده می شود. تفاوت این دنباله با دندریت ها 

وال متا یک مترمثال از نخاع تا کف پا(. وظیفه اکسون انتقال یک سیگنال الکترو شیمیایی به سلول های عصبی دیگراست. آکسون های طوالنی تر مع

ول های چربی به شکل گردنبند بوده و که غالف مانند به دور ان پیچیده شده اند ، پوشیده شده اند. ای سل  (Myelin)با یک ماده سفید چربی به نام 

بین سلول های چربی قرار دارند که سرعت انتقال عصبی  Ranvierدرفواصل مشخصی نود های  .مشابه عایق اطراف سیم برق برای اکسون میباشند

 را افزایش میدهند.

ر طول اکسون را به صورت یک پیام شیمیایی در محل دندریت آکسون پایانه سیناپس قرار دارد که سیگنال های الکترو شیمیایی منتقل شده دانتهای در 

 سیناپس وجود دارد. 12222تا  1222برای هرنورون تقریبا بین  .به نورون بعدی منتقل میکند
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 انتقال سیگنال

تعادل یون های موجود در نورون بین  داخل میلی ولت(  در تماس قرار میگیرند  92-هنگامی که مواد شیمیایی با سطح یک نورون خنثی )با بار حدود 

میلی ولت( به اکسون منتقل میگردد و یک سیگنال الکتروشیمیائی  -00و خارج از غشای سلولی تغییر کرده و چنانچه این تغییر به یک سطح آستانه برسد )

 به طور سریع در طول اکسون منتشر میشود.

اسیم مثبت( میباشد که در اثر تحریک وارد الیه اکسون شده و تعادل بار در اکسون را تغییر سطح آکسون حاوی صدهاهزاریون )سدیم مثبت و پت 

تفاوت م میدهند. این تغییر به طور سریعی به یون های مجاور منتقل شده و سیگنال الکتریکی در مسیر حرکت میکند. سرعت انتقال در نقاط مختلف بدن

 متر بر ثانیه تغییر میکند. 122تا  1و از 
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 همانطور که گفته شد اکسون ها همانند یک سیم عایق شده که به صورت زیر مدل میشود در نظر گرفته میشود.

 

 مقاومت این سیم را میتوان بصورت زیر در نظر گرفت:



دانشگاه آزاد نجف آباد–فیزیک جزوه بیو   

74 
 

 

 

میکرو متر است ،  0ر وشعاع انها میباشد. با توجه به اینکه معموال طول اکسون ها حدود یک میلیمت 0تقریبا برابر  که در آن مقدار ضریب ثابت 

 مگا اهم میباشد که بیان کننده رسانائی بسیار ضعیف است. 00مقدار مقاومت انها تقریبا برابر 

 

 اثرپوششهای چربی اطراف اکسون ها

 یکی از مهمترین اثار پوشش چربی در اطراف اکسون ها کمتر کردن اثر خازنی بین اکسون ها میباشد. 

 خازن را با روابط زیر نشان دهیم:چنانچه ظرفیت یک 

 

 2.21فاصله بین آنها باشد ، انگاه در یک سطح یک متر مربعی اثر خازنی یک اکسون بدون پوشش چربی تقریبا  dسطح دو صفحه خازنی و  Aکه 

 میکرو فاراد خواهد بود. 02فاراد و با پوشش برابر 

داده شده است که در دو حالت با پوشش چربی و بدون پوشش ، مقادیر آنها در جدول زیر به طور خالصه مدل فیزیکی یک اکسون در شکل زیر نشان 

 نشان داده شده است:
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 بر این اساس یک رشته اکسون را میتوان بصورت زیر مدلسازی نمود:

 

 آنالیز مدار و محاسبه سرعت انتقال عصبی

قاومت الکتریکی بین اکسون و الیه بیرونی را بسیار بزگ فرض کنیم و از ان صرفنظر ابتدا یک تکه از اکسون را در نظر بگیرید و فرض کنید که م

 کنیم . بنابر این خواهیم داشت:
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 میباشد: رفرض کنید که زمان شارژ شدن را در حالت ساده و سریع فقط برابر با یک ثابت زمانی در نظر بگیریم. بنابر این این مدت برابر با زمان زی

 

در نظر بگیریم و فرض کنیم که خازنهای بعدی پس از شارژ شدن خازن اول تحریک میگردند  RCچنانچه یک رشته اکسون را حاصل پیوند های 

 خواهیم داشت:

 که زمان شارژ شدن خازن دوم تقریبا برابر دو ثابت زمانی خواهد بود.

 یم ، سرعت انتقال سیگنال عصبی در یک تکه از رابطه زیر محاسبه میشود:در نظر بگیر xاگر طول هر تکه در نظر گرفته شده از اکسون را 

 

 که با جاگذاری مقادیر مقاومت و خازن با پارامتر های طول و سطح خواهیم داشت:
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( c=50 micro faradکه این رابطه ، اساسی ترین رابطه نروبیولوژی است. بر این اساس ، سرعت انتقال عصبی در اکسون های با پوشش چربی )

 متر بر ثانیه است. 2.1( تقریبا c=0.01 faradمتر بر ثانیه و بدون پوشش چربی ) 02تقریبا 

 چنانچه مقاومت دیواره را نیز در نظر بگیریم ، داریم:

 بنابراین، سیگنال انتقالی در هر تکه با ضریب زیر کاهش میابد:

 

 بنابراین سرعت انتقال به صورت نمائی و بصورت زیر کاهش میابد: 

 

و برای اکسون های بدون  2.20ضریبی است که برای اکسون های پوشش دار برابر   مسافت طی شده توسط سیگنال عصبی و  xدر این رابطه 

 ا پوشش و بدون پوشش درشکل زیربا یکدیگر مقایسه شده است:میباشد. بطور کلی دامنه سیگنال منتقل شده در رشته های اکسون ب 2.3پوشش برابر 
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 تقویت در سیگنال های عصبی

تر مبر اساس مشاهدات انجام شده یک سیگنال عصبی نمیتواند بیشتر از یک سانتیمتر حرکت نماید. اما الزم است تا در بعضی از اکسون ها تا یک 

دد. این عمل در دروازه های خاصی با تزریق یون های مثبت سدیم و پتاسیم از طریق کانالهای سیگنال ارسال گردد که در بین مسیرباید تقویت گر

ازه ها مربوطه اعمال میگردد. این دروازه ها در مکانهائی قرار دارند که در انها اکسون ها بدون پوشش چربی میباشند و براحتی از طریق این درو

 میگویند که در شکل زیر نمایش داده شده است.  salutatoryیونهای مثبت تزریق میگردد. به این عمل 
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 جلسه دوازدهم

 فیزیک تولید صدا در انسان

)در صورت وجود زمان کافی در آخر ترم این مبحث بیان میگردد. در غیر اینصورت عالقه مندان میتوانند در دو جلسه اول درس پردازش گفتار 

 حضور به هم رسانند.(

 


