PREFAȚĂ

”Instrumentație biomedicală. Măsurarea și analiza biopotențialelor” se
adresează în principal studenților care urmează un ciclu de licență sau de master
în domeniul ingineriei biomedicale dar și medicilor care doresc să afle detalii
despre modul de funcționare al aparaturii medicale, pentru o mai bună
exploatare a acesteia.
Cartea este structurată pe nouă capitole. Primul capitol cuprinde o
introducere în domeniul ingineriei biomedicale, prezentând pe scurt principalele
subdomenii și rolurile pe care le poate avea un inginer biomedical în societate.
În Capitolul 2 sunt prezentate normele pe care trebuie să le îndeplinească orice
sistem de instrumentație ce urmează a fi utilizat în practica clinică. Sunt
descrise riscurile la care sunt expuși pacienții / personalul medical în timpul
funcționării sistemelor de instrumentație precum și nivelurile de protecție pe
care acestea trebuie să le includă în mod obligatoriu. Capitolul 3 cuprinde
descrierea unui sistem de achiziție folosit pentru uz didactic și cercetare
dezvoltat de Biopac Systems. Acesta este folosit pentru a ilustra practic
procedeul de achiziție al biopotențialelor. Modul în care sunt generate
biopotențialele în corpul uman este prezentat în Capitolul 4, iar senzorii folosiți
în ingineria biomedicală pentru achiziționarea de biopotențiale sunt descriși în
Capitolul 5. Ultimele trei capitole cuprind prezentarea detaliată a sistemelor de
instrumentație (origine semnal, senzori folosiți, etajele sistemului de
instrumentație, aplicatii) utilizate pentru achiziționarea de biopotențiale
provenite de la inimă (electrocardiograma), de la mușchii scheletici
(electromiograma) și de la creier (electroencefalograma). Pe lângă aplicațiile
practice, sunt propuse spre rezolvare o serie de exerciții, întrebări și probleme.
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