سیستمهایالکتروانسفالوگرام

معرفي
سيستم الکتروانسفالوگرام چيست؟
الکتروانسفالوگرام یا  EEGوسيلهاي الکترونيکي
است که با استفاده از الکترودهایي که بر روي سطح
پوست جمجمه قرار ميگيرد ،توانایي ثبت فعاليتهاي
نيکتک با

مغزي را دارد .سيستمهاي الکتروانسفالوگرام
بهرهگيري از پيشرفتهترین روشهاي اندازهگيري زیستي،
وسيلهاي

مناسب

براي

استفاده

در

محيطهاي

آزمایشگاهي-تحقيقاتي پيشرفته است .در این سيستم
قابليت اندازهگيري امپدانس الکترودها ،به کاربر در نصب

تصویر متعلق به نمونه  32کاناله است

صحيح الکترودها کمک شایاني مينمایيد .سيگنالهاي
زیستي پس از به تبدیل به دادههاي  24بيتي توسط پورت

ویژگيها

 USBبه کامپيوتر ميزبان انتقال ميیابد .از دیگر
ویژگيهاي ممتاز سيستم الکتروانسفالوگرام نيک تک

نمونه برداري همزمان از تمامي کانالها

امکان ذخيرهسازي ورودي دیجيتال به صورت همزمان با

نویز بسيار پایين ()1 uVpp

سيگنالهاي  EEGبه منظور پيادهسازي آزمایشهاي مورد

نرخ نمونهبرداري قابل تنظيم از  250تا 4000

نظر پژوهشگران ميباشد .همچنين خروجيهاي دیجيتال

بهره قابل تنظيم 1-2-4-8-12-24

این سيستم امکان ایجاد تحریکهاي مختلف را در

فيلترینگ خودکار با توجه به پهناي باند

آزمایش مقدور ميسازد.

قدرت تفکيک بسيار باال ( 24بيت)
مدارهاي ویژه جهت اندازهگيري امپدانس الکترود

چه کميتهایي قابل ثبت است؟

ثبت رخدادهاي دیجيتال به صورت همزمان

هرچند این دستگاه براي ثبت فعاليتهاي مغزي

نرم افزار مناسب جهت کنترل و ثبت دادهها

طراحي شده است اما با اتصال الکترود مناسب به آن،

تغذیه و پورت  USBایزوله

دیگر سيگنالهاي زیستي همچون  EMG ،ECGو  ...قابل
اندازهگيري و ثبت است.

راهنماي انتخاب مدل

چه نرمافزاري مورد نياز است؟
این سيستم داراي نرمافزار اختصاصي

مدل

EEG

 Workbenchميباشد که با استفاده از محيطي ساده و
کارآمد امکان نمایش ،ذخيرهسازي ،تنظيم فرکانس
نمونهبرداري ،بهره ،فرکانس قطع فيلترها و اندازهگيري
امپدانس هر کانال را فراهم ميسازد .همچنين امکان
پردازش سيگنالهاي  EEGنيز در صورت نياز به صورت




تعداد

حداقل نرخ

ورودي

خروجي

کانال

نمونهبرداري

دیجيتال

تحریک

NTE-8CH

8

2000

ندراد

خير

NTE-16CH

16

2000

4

خير

NTE-32CH

32

2000

8

سفارشي

NTE-64CH

64

2000

16

سفارشي

اتصال تمامی دستگاهها به کامپیوتر از طریق پورت  USBمیباشد.
تمامی مدلها دارای پیش تقویت کننده مربوطه تحویل میگردد.

جداگانه در این نرمافزار وجود دارد.
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