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پاسخي  تک نيک ثبت الکتروفيزیولوژيهاي  سيستم

سازي  ذخيرهآوري و  جمعبه تمام نيازهاي شما در زمينة 

با استفاده از این سيستم  است.  هاي الکتروفيزیولوژيداده

اندازي سيستم آزمایشگاهي علوم شناختي و  امکان راه

باشد. در  پذیر مي هاي پارادایم کنترل امکانانجام آزمایش

این سيستم با استفاده از الکترودهاي خاصي که مستقيماً 

هاي  گيرد، امکان ثبت فعاليت در مغز حيوانات قرار مي

هاي محلي( قابل  حوزه نروني )اسپایک و یا پتانسيل

ثبت   سيستمسازي است.  قرائت و ذخيره

پيش تقویت هاي  شامل قسمت تک نيک الکتروفيزیولوژي

کاندیشنر و مبدل آنالوگ به دیجيتال است که به  کننده،

تحقيقاتي هي و هاي آزمایشگا منظور استفاده در محيط

 طراحي شده است.

ال هاي دیجيت این سيستم با استفاده از ورودي

هاي آنالوگ امکان اجراي پارادایم کنترل  سنکرون با داده

سازد. همچنين این  هاي پيچيده ممکن مي را در آزمایش

سيستم به صورت سفارشي امکان تحریک الکتریکي و 

 گيري امپدانس الکترودها را دارد. اندازه
 

 افزاري مورد نياز است؟ چه نرم

 با نام افزار اختصاصي نرم به همراه یک این سيستم

NeuroVISION عالوه بر امکان  که شود عرضه مي

ها با استفاده از محيطي ساده  سازي داده مشاهده و ذخيره

برداري سيستم،  فرکانس نمونه قابليت تنظيم ،و کارآمد

کانال را مهيا گذر هر  ، فيلترهاي باالگذر و پایينبهره

ان تشخيص اسپایک افزار امک همچنين این نرم سازد. مي

 باشد. را دارا مي

 

 
 کاناله است 16تصویر متعلق به نمونه 

 

 ها ویژگي
 

 109امپدانس ورودي باال  

 nv1  پایين بسيارو جریاني  ينویز ولتاژ 

 مدارهاي ویژه جهت اندازه گيري امپدانس الکترود 

انتخاب جهت قابل کنترل  افزاريسخت فيلترینگ 

 پهناي باند مناسب سيگنال و کاهش نویز 

 10-100-1000-10000ير بهره متغ 

   kS/s32 تا   برداري قابل تنظيم نرخ نمونه 

 خروجي آنالوگ جداگانه براي هر کانال 

 هاي دیجيتال به صورت همزمانرویدادثبت  

 بلندگو یا اسيلوسکوپخروجي آنالوگ براي اتصال به  

 تيبي 16 قدرت تفکيک باالي 

 ها نرم افزار مناسب جهت کنترل و ثبت داده 
 

 راهنماي انتخاب مدل

 مدل
تعداد 

 کانال
نرخ حداقل 

 برداري نمونه
ورودي 

 دیجيتال
اندازه گيري 

 امپدانس
NDL-2CH 2 24000 0 خير 
NDL-4CH 4 24000 0 خير 
NDL-8CH 8 30000 8 بله 

NDL-16CH 16 30000 8 بله 

 پورت  به کامپیوتر از طریقها  اتصال تمامی دستگاهUSB باشد می. 

 گردد. ها دارای پیش تقویت کننده مربوطه تحویل می تمامی مدل 

 


