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)البیسمیكر(ضربات القلبمنظم                                                 
                                             

ھو عضو متخصص، یمتلئ بالدم وینبض بشكل متواصل لیضخ الدم المحمل باألكسجین والغذاء الالزم إلى كافة  القلب
 األطفال فیكون عند نبضة بالدقیقة بینما 80-60في حالة الراحة یكون معدل نبضات القلب للكبار من . أنحاء خالیا الجسم

.الدقیقة للكبار في بعض حاالت اإلجھاد أو االنفعال النفسي نبضة ب100 وقد یزداد ھذا الرقم عن 110 – 80من   
 تقل قدرة القلب على ضخ الدم إلى كافة أنحاء الحالةھذه في في بعض األحیان ال تكون استجابة القلب بصورة مالئمة  

وم الطبیب مثل التعب، اإلعیاء، فقدان الوعي والنھجان ، وفي ھذه الحالة یق: الجسم وھذا یؤدي إلى بعض األعراض
وتنحصر أجزاء المنظم في  .)البیسمیكر(بأختیار أفضل سبل العالج ویكون الحل األمثل ھو زراعة منظم لضربات القلب

 جزئین رئیسیین
دارة كھربائیة ھو عبارة عن علبة معدنیة صغیرة الحجم بداخلھا بطاریة التشغیل باإلضافة إلى :  مولد للتنبیھ-  
.)البطین(ر بالغرفة السفلي للقلب واآلخ) األذین(حدھما بالغرفة العلیا  أ یتصل: سلكین كھربائیین-  
 

  ملة ومھrمقومتھا (E,r) وبطاریة خاصة R وناقل أومي C=470nFھذا الجھاز ینمدج على أنھ مكثفة سعتھا سعتھا 
  Kیلعب دور قاطعة ) صمام( ترانزستور

   R المكثفة تدریجیا عبر الناقل االوميتتفرغ 2 المكثفة تشحن آنیا وعندما تكون في الوضع 1عندما تكون القاطعة في الوضع 

Lساوي القیمة یوفي اللحظة التي یصبح فیھا التوتر بین طرفي المكثفة 
Eu =
e

وفي نفس ى القلب لإ ةضبن زاھجلا  یرسلlne=1 حیث 

  .و تبدأ في التفرغ من جدید    فتشحن المكثفة1الوقت ینتقل وضع القاطعة إلى الوضع 
  .المنحني التالي یمثل تغیر التوتر بین طرفي المكثفة بداللة الزمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :شحن المكثفة / 1
  لماذا تكون ھذه الظاھرة سریعة .  یكون شحن المكثفة آنیا 1 عندما تكون القاطعة في الوضع -أ

   مثل على الدارة طریقة ربط راسم األھتزاز من أجل مشاھدة التوتر بین طرفي المكثفة -ب
  أشر على المنحنى األجزاء التي توافق مرحلة شحن المكثفة / ج
  ) القوة المحركة الكھربائیة للبطاریة( Eة  شدة التیار عندما تشحن المكثفة كلیا واستنتج من المنحنى قیمة  ما ھي قیم-د
  
  :تفریغ المكثفة / 2
   أعتمادا على األتجاه األصطالحي الممثل في الدارة -أ

  تفریغ  أثناء الiالتیارشدة  حدد إشارة •
   بین طرفي الناقل األومي Ru والتوترiأكتب العالقة بین شدة التیار •
 كثفة بین طرفي المCu والتوترAللبوس qأكتب العالقة بین الشحنة •
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  Aللبوس qوالشحنة iأكتب العالقة بین شدة التیار •
   أثناء التفریغCu و Ru أكتب العالقة بین التوترین •

C:   أثناء التفریغ تعطى بالعالقة Cuیة لتطور بین أن المعادلة التفاضل-ب Cdu u + =0
dt τ

  

)أعط عبارة ثابت الزمن -ج )τللدارة وبین أنھ متجانس مع الزمن   
  R ثم أستنج قیمة (R,C) عین بیانیا ثابت الزمن للدارة -د
  
  :العالقة بین نبضات وتفریغ المكثفة / 3
   في ھذه اللحظة Cuلـ أعط العبارة الحرفیة . المكثفة لم تتفرغ بعد الدارة تولد نبضة كھربائیة و 1t عند اللحظة -أ
   د-1 المحسوبة في السؤال E ھل تتوافق ھذه القیمة مع قیمة 2,1V ھي 1tعند اللحظة  Cu بیانیا قیمة-

tu(t)=Ee-/معادلة التفاضیة السابقة ھو    علما أن الحل العام لل-ب τ 1  بین أنt =τ  
  .الفاصلة بین نبضتین كھربایتین متعاقبتین ∆t أستنتج قیمة المدة الزمنیة -ج
  ماھو عدد النبضات في الدقیقة ؟-د
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