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Un tubus elastic (de cautxuc, per exemple) atravessat

per una current intermitent de liquid sotmes a una certa

pressio, se dilata durant el pas de les ones liquides, i es

retrcu tornant al seu volurn primitiu, un cop passades

aquelles. Si el tubus s'apoia sobre d'un pla resistent, la

seva dilatacio al pas de la ona liquida, se inanifcstara amb

la projeccio de la superficie del tubus diametralment opo-

sada a la que contacta amb ci pla rigid; el moviment de

projeccio de la paret del tubus pot comunicar-se a dife-

rents mecanismes i esser inscrit. Aquell cs el cas de la

pulsacio de les arteries i de la cstigmografia usual.

Sense cap dubte, apoiant sobre l'arteria que passa per

davant d'un os, o sobre'l tubus abans descrit, un receptor

telefonic, llurs moviments se coinunicaran a ]a planxa

metal-lica del receptor, la qual acostant-se o separant-se

de l'iman que In ha dintre del mateix receptor, induira

en el solenoide que volta (lit iman veritabl,s xocs d'in-

ducci6 de sentit i intensitat diferents, segons coin siguin

cis moviments, oscilhlacions electriques petitissimes i

molt breus, que podran ess:'r mesurades i registrades

valent-se del galvanometre de Einthoven.
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Si en hoc d'un receptor telefonic, apliquem sobre l'ar-
teria un microfon pel qual passi una corrent galvanica
de molt poc potencial, podrem registrar variacions en
aquesta, la que els moviments del tubus, comunicant-se
als carbons del microfon, directament o per medi de
l'aMe d'una ciapsula closa (cosa que el distingira del micro-
fon disposat per a recollir vibracions sonores), produiran
canvis en la resistencia a] pas de la corrent del sistema
d; carbons, i per tant variara la intensitat de la corrent.

Tecnica. Posi's tin receptor telefonic en conexio
amb els bornes del galvanometre, o amb els rotulats
objeckt del quadre de Gildemeister, sense circuit derivat de
cap mena i sense que sigui necessari el circuit de compen-
sacio; la corda convindra que estigui un poc fluixa, ja que
les corrents que cal registrar son debilissimes. Apliqui's el
receptor sobre la carotida del malalt, apretant tin xic
fort, fins a coaptar exactament amb la pell el circol
d'ebonita que protegeix la planxa metal-lica i, despres
d'excitar 1'electroiman del galvanometre deixant passar
?a corrent imantadora, estara tot ja disposat per a la
inscripcio (vegis l'esquema).

Si, en hoc d'un receptor, empleem el microfon de car-
b6, c.aldra interposer tin acumulador i una resistencia en
serie de uns Soo ohms, deixar tin circuit derivat d'uns ioo
ohms i treballar sense corrent excitadora de l'electroiman,
aprofitant la forca magnetica remanent en els nuclis de
ferro del mateix; essent la corrent de relativa inten-
sitat, sense aquestes precaucions podriem rompre el
Iilame,nt del galvanometre (esquema).

Tambe hem empleat aquests procediments per a ins-
criure el xoc de la punta del cor; en una proxima co-
municacio estudiarem les grafiques obtingudes, i les com-
pararem amb els fonocardiogrames.

Resultats. En les adjimtes grafiques poden compa-
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rar-se els electroesfigmogrames amb tacogramf!s i esfigmo-

grames mecanics: p?l nombre d'ondulacions, la nostra

curva s'assembla a l'esfigmograma, i al tacograma pal fet

de tenir la part de grafica que segueix a la primera ondula-

cio per dessota la linia de les abscissas.

Per fer la prova, no pas necessaria en teoria, de que el

fenomen que registrem no to res que veure amb ]a variacio

electrica del cor, apesar de que tenen alguna semblanta

les siluetes d'ambdues curves, hem obtingut grafiques dels

moviments d'un tubus de goma atravessat per una current

intermitent de liquid, a 15 cm. de mercuri de pressio,

essent les curves molt semblants a les de les pulsations

arterials.
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