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Praca realizowana w ramach zadania badawczego pt: 

„Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej 
komory serca” 

Kierownik zadania: 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko  

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu 

 

Streszczenie 

W rozdziale została przedstawiona metoda oraz układ pomiarowy do 
ultradźwiękowego pomiaru wydatku sztucznej komory serca. Opisano budowę systemu 
elektronicznego przepływomierza dopplerowskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
architektury, podziału hardware/software oraz toru przetwarzania cyfrowego 
sygnałów ech ultradźwiękowych. W dalszej części przedstawiono algorytm obliczania 
przepływu oraz badania doświadczalne mające na celu weryfikację i ocenę dokładności 
opracowanego systemu. Poruszone zostały także zagadnienia doboru optymalnych 
przetworników ultradźwiękowych oraz ich mocowania na konektorze sztucznej komory 
serca. 

1. Wstęp 

Zadanie polegało na realizacji ultradźwiękowego pomiaru wydatku sztucznej komory 
serca w ramach projektu Polskie Sztuczne Serce (PSS). Ultradźwiękowy pomiar 
wydatku został oparty na metodzie wielobramkowego Dopplera impulsowego 
z funkcją estymacji przepływu przez całkowanie prędkości przepływu w bramkach [4]. 

Model systemu pomiarowego powstał w oparciu o dostępne moduły systemu 
dopplerowskiego opracowane przez IPPT PAN przy współudziale firm: Echoson oraz 
Sonomed. 

System składa się z następujących elementów: 
1. Moduły elektroniczne Dopplera realizujące funkcje nadawania i akwizycji 

sygnałów ultradźwiękowych oraz wstępnego ich przetwarzania i transmisji do 
komputera PC. 
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2. Przetwornik ultradźwiękowy zainstalowany na konektorze komory sztucznego 
serca. 

3. Komputer PC wraz z oprogramowaniem kontrolno-sterującym oraz 
realizującym algorytm określania wydatku. 

1.1. Analiza rozwiązań 

Sprzętowo-programowa architektura przetwarzania jest obecnie dominującą formą 
realizacji wszelkiego rodzaju urządzeń cyfrowej obróbki sygnałów wymagających 
dużych prędkości przetwarzania i/lub charakteryzujących się wysoką prędkością 
strumienia danych wejściowych. Architektura mieszana składa się z układów 
sprzętowych (FPGA/ASIC) realizujących wstępne przetwarzanie i agregację lub 
rozdzielenie danych oraz dalszych, softwarowych stopni przetwarzania (procesorów 
DSP, GPP, GPU). Widoczny jest wyraźny trend w kierunku rozszerzania zakresu 
przetwarzania softwarowego i minimalizacji rozwiązań sprzętowych. Popularność 
softwarowych rozwiązań wynika nie tylko z faktu ich łatwiejszej implementacji, 
testowania i debuggowania, ale także z możliwości adaptacji urządzeń do szybko 
zmieniających się wymagań i nowych algorytmów [1]. 

Modelowym przykładem architektury mieszanej w zastosowaniu do systemu 
ultradźwiękowego jest urządzenie Dopplera opracowane przez Ricci i in. [8]. System 
ten składa się z układu FPGA (Altera Stratix) realizującego funkcje przetwarzania 
hardwarowego oraz układu procesora DSP (Texas Instruments TMS320C67). Moduł 
komunikuje się poprzez interfejs USB z komputerem PC realizującym funkcje kontrolne 
i wyświetlania. W układzie FPGA został zaimplementowany demodulator 
kwadraturowy, zestaw filtrów oraz decymator. Zredukowany strumień danych trafia do 
procesora DSP realizującego standardowe algorytmy dopplerowskie. Architektura tego 
systemu była punktem wyjścia dla naszego opracowania [5,6]. 

1.2. Parametry użytkowo-eksploatacyjne 

W poniższej tabeli (Tabela 1.1) przedstawiono podstawowe cechy i parametry 
opracowanego systemu Dopplera. 

Tabela 1.1. Cechy i parametry systemu dopplerowskiego 
Parametr Wartość 

Liczba kanałów 1 lub 2 

Częstotliwości sond ultradźwiękowych (głowic) 2,4,8 MHz 

Liczba bramek przetwarzania do 100/kanał 

Częstotliwości powtarzania (PRF) 2-16 kHz 

Tryby wyświetlania Spektrum, Profil 

Analiza spektralna 64, 128 punktowa FFT 

Parametry przepływu Rzut minutowy 

Sterowanie Klawiatura, myszka, panel zewnętrzny 

Możliwe opcje softwarowe Monitoring, detekcja mikrozatorów 

Wyróżniającą cechą opracowanego systemu dopplerowskiego jest w pełni cyfrowa 
obróbka sygnału wysokiej częstotliwości (w.cz.). Echa w.cz. są wstępnie przetwarzane 
w układzie FPGA gdzie poddawane są demodulacji, filtracji oraz decymacji. Tak 
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zredukowany strumień danych podlega dalszemu przetwarzaniu softwarowemu 
w procesorze DSP oraz komputerze PC. Składowanie surowych danych w buforze 
cineloop i/lub pliku umożliwia zmianę parametrów przetwarzania cyfrowego w trybie 
offline (dobór optymalnych wartości np.: cyfrowego wzmocnienia, zakresu dynamiki, 
itp.). 

2. Budowa systemu 

Opracowany aparat jest systemem Dopplera z przetwarzaniem wielobramkowym (ang. 
multigate Doppler). System składa się z dwóch modułów elektronicznych o rozmiarach 
130 mm × 82 mm realizujących funkcję nadawania, akwizycji i wstępnej obróbki 
sygnału w.cz., oraz komputera PC realizującego funkcję przetwarzania sygnału po 
demodulacji oraz prezentacji danych.  

  

Rys. 2.1. Płyty modułów elektronicznych: moduł sygnałów mieszanych (po lewej),  
moduł cyfrowy (po prawej). 

2.1. Moduły elektroniczne 
Schemat blokowy modułów elektronicznych przedstawiono na  

Rys. 2.2. Na płycie modułu analogowo-cyfrowego znajdują się dwa niezależne tory 

nadawczo-odbiorcze (aparat umożliwia pracę z dwoma głowicami). Do generacji 

sygnałów nadawczych zastosowany został podwójny 10-bitowy przetwornik C/A (Texas 

Instruments DAC5652A), pracujący z prędkością 64 MSPS. Tor odbiorczy zawiera 

wzmacniacze z funkcją zasięgowej regulacji wzmocnienia (Analog Devices AD8331) 
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oraz podwójny 14-bitowy przetwornik A/C (Analog Devices AD9640) o częstotliwości 

próbkowania 64 MHz.  
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Rys. 2.2. Schemat blokowy modułów elektronicznych systemu. 
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interfejsów USB (PLX NET2272) i Ethernet. Moduł cyfrowy jest w pełni funkcjonalnym 
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 niezależne urządzenie o ograniczonych funkcjach przetwarzania 
i wyświetlania, 

 wersja wbudowana do innego urządzenia lub systemu (np. systemu 
monitoringu). 

Moduł komunikuje się z komputerem PC przez interfejs USB 2.0. Tor przetwarzania 
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2.2 Funkcje modułu 

Moduł realizuje następujące funkcje: 

 Generacja sygnałów nadawczych oraz zasięgowej regulacji wzmocnienia. 

 Akwizycja i digitalizacja sygnału ech ultradźwiękowych. 

 Cyfrowa obróbka sygnałów przy pomocy układu FPGA i procesora DSP. 

 Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi (komputer PC) przez interfejsy 
wej./wyj. (USB, Ethernet oraz bezpośredni interfejs cyfrowy). 

3. Oprogramowanie systemu 

Oprogramowanie składa się z: 

 oprogramowania wbudowanego procesora DSP (Analog Devices, Blackfin) – 
funkcje kontrolne, komunikacji oraz przetwarzania cyfrowego danych, 

 oprogramowania bazowego PC – funkcje komunikacji i cyfrowego 
przetwarzania sygnałów, 

 oprogramowania użytkowego PC realizującego funkcje: przetwarzania 
cyfrowego, sterowania pracą urządzenia oraz wizualizacji danych. 

Dodatkowo tor przetwarzania cyfrowego został częściowo zaimplementowany 
w układach FPGA. 

 

3.1. Oprogramowanie wbudowane modułu 

Firmware modułu realizuje funkcje sterująco-kontrolne w sposób autonomiczny (tj. bez 
udziału i niezależnie od komputera PC). Funkcje te związane są z bezpieczeństwem 
systemu oraz kontrolą zasilania. Po uruchomieniu komputera PC oraz oprogramowania 
użytkowego procesor DSP wykonuje polecenia i ustawienia otrzymywane z aplikacji 
użytkowej.  

Oprogramowanie zostało zaimplementowane przy pomocy środowiska ADI VisualDSP 
ver. 5.0 dostarczanego przez producenta procesorów DSP Blackfin – firmę Analog 
Devices. 

3.2. Oprogramowanie PC 

Oprogramowanie bazowe i użytkowe systemu zostało zaimplementowane w C/C# przy 
użyciu frameworku Microsoft® .NET w wersji 3.5. Oprogramowanie działa na 
platformie systemu operacyjnego Microsoft® XP. Komponenty oprogramowania 
przedstawiono na Rys. 3.1. 

Komunikacja z modułem, kontrola jego funkcji oraz przetwarzanie dopplerowskie są 
zaimplementowane w niskopoziomowej bibliotece DLL (DXHlp.dll). Komunikacja 
z urządzeniem przez interfejs USB wykorzystuje uniwersalny sterownik WinUSB 
dostarczany przez Microsoft®. Dodatkowo do realizacji przetwarzania sygnałów 
zastosowano bibliotekę numeryczną Intel® IPP [9]. 
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Rys. 3.1. Architektura oprogramowania użytkowego systemu. 

4. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 

Projektowany system ma realizować w pełni cyfrowe przetwarzanie sygnału 
Dopplerowskiego. Realizacja przetwarzania cyfrowego w wielu bramkach jednocześnie 
wymaga zastosowania mieszanej architektury sprzętowo-programowej oraz 
optymalizacji algorytmów przetwarzania. 

4.1. Cyfrowy tor przetwarzania Dopplera 

Na Rys. 4.1 przedstawiono tor cyfrowego przetwarzania sygnałów w.cz. 
w wielobramkowym systemie Dopplerowskim z uwzględnieniem podziału zadań 
pomiędzy układ FPGA oraz oprogramowanie.  

Odebrany sygnał ech w.cz. po wzmocnieniu oraz zamianie na postać cyfrową 
przesyłany jest do demodulatora kwadraturowego (DDC – Digital Down Converter) 
oraz filtru CIC (Cascaded Integrator Comb, Rys. 4.2) zaimplementowanego w układzie 
FPGA. Demodulator złożony jest z dwóch układów mnożących, pamięci zawierającej 
próbki sygnałów referencyjnych o częstotliwościach 1-16 MHz, oraz dwóch filtrów 
dolnoprzepustowych. Próbki sygnału ech w.cz. zostają zmieszane z 14-bitowymi 
próbkami referencyjnych sygnałów sinus i cosinus. W wyniku tej operacji powstają dwa 
sygnały – synfazowy (I) oraz kwadraturowy (Q), które są następnie poddawane filtracji 
dolnoprzepustowej oraz decymacji, tak aby pozostawić w sygnale jedynie składowe 
częstotliwości w paśmie podstawowym. Filtry dolnoprzepustowe i decymator zostały 
zaimplementowane w układzie FPGA jako filtr typu CIC [2]. Zastosowany filtr CIC 
4. rzędu umożliwia regulację wielkości bramki dopplerowskiej oraz stopień filtracji 
i decymacji.  

Kolejnym etapem przetwarzania zrealizowanym w układzie FPGA jest filtracja ech 
stałych. W systemie wielobramkowym sygnał w każdej bramce musi zostać 
przefiltrowany w celu wyeliminowania wolnozmiennych sygnałów o dużych 
amplitudach pochodzących od struktur nieruchomych. W układzie FPGA 
zaimplementowano 200 równoległych filtrów FIR o długości 64 współczynników każdy, 
które zapewniają filtrację w czasie rzeczywistym w 100 bramkach dopplerowskich 
(w każdej bramce filtrowane są niezależnie sygnały I/Q). Łączne wykorzystanie 
zasobów logicznych zastosowanego układu FPGA (Altera EP3C25) wyniosło 5% 
komórek logicznych, 39% blokowej pamięci wewnętrznej oraz 3% dedykowanych  
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18-bitowych układów mnożących. Uzyskano domknięcie czasowe dla częstotliwości 
zegara 64 MHz uzyskując w ten sposób prędkość przetwarzania odpowiadającą 
prędkości strumienia wejściowego (próbkowania sygnałów w.cz.). 

 

 

Rys. 4.1. Schemat blokowy cyfrowego przetwarzania Dopplera. 

 

Reference 

signal buffer

Digital RF 

signal

Phase shift

π/2

Baseband 

signal

de
ci

m
at

io
n

z-1z-1z-1 z-1z-1

-1

z-1

-1

z-1

-1

z-1

-1

I

CIC filter

CIC filter

Q

 

Rys. 4.2. Schemat blokowy demodulatora kwadraturowego oraz filtru CIC 
zaimplementowanego w układzie FPGA. 
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cyfrowego przetwarzania sygnałów zaimplementowano przy pomocy bibliotek Intel® 
IPP [9], które wykorzystują rozszerzenia wektorowe SSE (Streaming SIMD Extensions) 
procesorów z rodziny x86. Rozszerzenia SSE pozwalają na realizację operacji 
zmiennoprzecinkowych na wielu danych jednocześnie, co daje bardzo dużą wydajność 
w zastosowaniach multimedialnych [7]. 

4.2. Optymalizacja przetwarzania cyfrowego 

Demodulacja kwadraturowa 

Rozważane były dwie metody uzyskania sygnału w kwadraturze: próbkowanie 
kwadraturowe (Rys. 4.4) oraz demodulacja kwadraturowa (Rys. 4.3). Próbkowanie 
kwadraturowe pozwala w prosty sposób uzyskać sygnał w kwadraturze, lecz wymaga 
ścisłego uzależnienia częstotliwości próbkowania od częstotliwości sygnału 
emitowanego. Ponadto, możliwości uśredniania sygnału w funkcji czasu w celu 
zwiększenia stosunku sygnał-szum są w tym przypadku ograniczone. Z kolei 
demodulacja kwadraturowa wymaga pewnego nakładu obliczeniowego, jednak 
pozwala na daleko posunięte uśrednianie oraz umożliwia przesuwanie pasma sygnału 
o arbitralnie dobrane wartości. 
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Rys. 4.3. Schemat blokowy układu demodulacji i decymacji  
z demodulacją kwadraturową. 
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Rys. 4.4. Schemat blokowy układu demodulacji i decymacji  
przy braku klasycznej demodulacji. 

Badania symulacyjne wykazały, że układ z demodulacją kwadraturową pozwala uzyskać 
nieznacznie większe wartości stosunku sygnał-szum [3]. W dalszych pracach dokonano 
weryfikacji uzyskanych wyników z użyciem danych z badań in vivo. Wykazała ona, że 
próbkowanie kwadraturowe i demodulacja kwadraturowa dają wyniki o podobnej 
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jakości. Ostatecznie wybrano metodę demodulacji kwadraturowej mając na względzie 
elastyczność tej techniki. 

W torze przetwarzania sygnału bezpośrednio za demodulatorem znajduje się blok 
decymujący, który pozwala na znaczne zmniejszenie objętości danych. Decymator jest 
sprzężony z filtrem CIC (rodzaj filtru antyaliasingowego dedykowanego do decymacji). 
Stopień decymacji oraz rząd filtru CIC również były przedmiotem optymalizacji 
wspomnianych badań symulacyjnych. 

Filtracja ech stałych 

Sygnał odebrany podczas ultradźwiękowego badania dopplerowskiego oprócz 
składowej dopplerowskiej zawiera m.in. silne echa stałe (Rys. 4.5). Pod tym 
określeniem kryją się sygnały pochodzące od struktur nieporuszających się lub 
poruszających się wolniej od płynącej krwi. Echa stałe są wielokrotnie silniejsze od 
sygnału pochodzącego od krwi, przez co utrudniają jego skuteczną analizę. Aby 
poprawnie zinterpretować informację dopplerowską zawartą w odebranym sygnale 
należy usunąć echa stałe za pomocą filtru górnoprzepustowego. 

 

Rys. 4.5. Echa stałe i sygnał dopplerowski. 

Analizowano trzy rodzaje filtrów górnoprzepustowych: FIR (o skończonej odpowiedzi 
impulsowej), IIR (o nieskończonej odpowiedzi impulsowej) oraz regresyjny. 
Przeprowadzone badania wykazały, że zapewnienie stabilnej pracy wybranego filtru IIR 
wymagałoby ograniczenia dynamiki sygnału wejściowego o ok. 12 dB (2 bity). Taka 
strata nie mogła być zrekompensowana nawet bardzo dobrą charakterystyką 
częstotliwościową, dlatego filtr ech stałych w budowanym urządzeniu został 
zaimplementowany w formie filtru FIR [10]. 
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5. Algorytm estymacji przepływu 

Surowe dane RF zebrane przez system pomiarowy podlegają standardowemu 
preprocessingowi Dopplerowskiemu tj. demodulacji kwadraturowej, decymacji oraz 
filtracji ech stałych. Zdemodulowany sygnał IQ zostaje poddany zespolonej 
transformacji Fouriera w taki sposób, że otrzymujemy widmo dopplerowskie jako 
funkcję częstotliwości f, głębokości pomiarowej (numeru bramki g) oraz czasu t. Na 
uzyskanym wielobramkowym spektrogramie wykonywane jest adaptacyjne 
progowanie w celu usunięcia zaszumionego tła. Następnie obliczana jest częstotliwość 
średnia widma wg. wzoru: 

         
             

           
 

Otrzymana w ten sposób mapa częstotliwości średniej Fśr(g,t) jest przeliczana na 
wartości prędkości przepływu wg wzoru: 

       
         

 
 

       
 

gdzie: V - prędkość przepływu, c - prędkość dźwięku w badanym ośrodku, Fn -
 częstotliwość nadawcza, α - kąt pomiędzy wiązką ultradźwiękową a kierunkiem 
przepływu. Chwilowe wydatki przepływu obliczane są jako sumy strumieni 
odpowiadających w danej chwili poszczególnym wektorom prędkości przepływu: 

             

 

      

gdzie ∆S jest częścią światła naczynia krwionośnego (w tym przypadku konektora 
sztucznej komory serca) do której przypisany jest dany wektor prędkości przepływu 
V(g,t). 
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Rys. 5.1. Schemat przetwarzania sygnału w prezentowanym algorytmie. 
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6. Doświadczalna weryfikacja algorytmu 

Układ pomiarowy (Rys. 6.1) składa się z konektora, układu wymuszającego przepływ 
cieczy dyspersyjnej oraz ultradźwiękowego systemu pomiarowego. 

 

Rys. 6.1. Układ pomiarowy. 

 

Rys. 6.2. Widok układu testowego z konektorami. 

Dane na temat przepływu cieczy dyspersyjnej wewnątrz konektora uzyskano za 
pomocą ultradźwiękowego systemu pomiarowego wykorzystującego metodę fali 
impulsowej. System ten zbierał dane z 6-ciu przetworników umieszczonych na 
powierzchni konektora. Zapisane dane pomiarowe zostały poddane dalszej obróbce 
w algorytmie estymacji wydatku przepływu. 

Ultradźwiękowy 

system pomiarowy 

 

 

 

Wymuszenie 
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przetwornik 

 

 

 

konektor 

 

 

 

obieg cieczy dyspersyjnej 
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6.1. Przetwarzanie danych pomiarowych 

Algorytm estymacyjny opiera się na wielobramkowej transformacie Fouriera. Za 
pomocą tej metody wyznaczane są widma dopplerowskie dla poszczególnych chwil 
czasowych i głębokości pomiarowych (Rys. 6.3). 

 

Rys. 6.3. Spektrogramy dopplerowskie uzyskane dla głębokości odpowiadającej osi 
konektora. Na górze: przepływ stały o wydatku 5 l/min,  

na dole: przepływ pulsujący o wydatku 3 l/min. 

Na podstawie wielobramkowego spektrogramu obliczana jest mapa średnich 
częstotliwości dopplerowskich dla każdej chwili czasowej i głębokości pomiarowej (Rys. 
6.4). 

 

Rys. 6.4. Kolorowe mapy średnich częstotliwości dopplerowskich. 
Na górze: przepływ stały o wydatku 5 l/min, na dole: przepływ pulsujący o wydatku 3 l/min. 
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Rys. 6.5. Wydatek przepływu w funkcji czasu oraz jego wartość średnia.  
Na górze: przepływ stały o wydatku 5l/min, na dole: przepływ pulsujący o wydatku 3l/min. 

Mapa ta jest podstawą do estymacji chwilowych wydatków przepływu (Rys. 6.5). 
W tym celu wykorzystano metodę całkowania profilu przepływu. 

6.2. Weryfikacja algorytmu: 

Poniższe rysunki (Rys. 6.6 oraz Rys. 6.7) przedstawiają obliczone wartości wydatku 
przepływu oraz odpowiadające im względne błędy estymacji dla wszystkich badanych 
prędkości przepływu. 

 

Rys. 6.6. Przepływ ciągły: estymowana wartość wydatku przepływu i przepływ 
rzeczywisty (na górze) oraz względny błąd estymacji wydatku przepływu (na dole). 
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Rys. 6.7. Przepływ pulsujący: estymowana wartość wydatku przepływu i przepływ 
rzeczywisty (na górze) oraz względny błąd estymacji wydatku przepływu (na dole). 

 

Estymowane wartości wydatku przepływu dobrze korelują z wartościami 
rzeczywistymi. Błąd estymacji (poza jednym pomiarem) nie przekraczał wartości 20%. 

7. Sond ultradźwiękowe i sposób ich montażu w komorze wspomagania 
serca 

Sonda ultradźwiękowa ma współpracować z elektronicznymi układami nadawczo-
odbiorczymi oraz systemem przetwarzania sygnałów dla oceny prędkości przepływu 
krwi, a w perspektywie także w celu identyfikacji występujących zaburzeń (turbulencje 
przepływu, obecność materiału zatorowego itp.). 

Wybrano lokalizację sondy na konektorze komory wspomagania (możliwe zarówno po 
stronie napływu jak i odpływu). Konektory są wykonane z poliuretanu. Dla konstrukcji 
sondy istotna jest znajomość własności akustycznych materiału - prędkości propagacji 
fali akustycznej oraz jej tłumienia. Poniższa tabela (Tabela 7.1) przedstawia wyniki 
pomiarów dla próbek materiałów testowanych przez FRK. 

Tabela 7.1. Zmierzone parametry akustyczne 
próbek materiału konektora 

Próbka 
ozn. 

Tłumienie 
[dB/mm/MHz] 

Prędkość dźwięku  
[m/s] 

S-1 0,64 1840 

S-5 0,57 1920 

S-12 0,65 1850 
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Z powyższego wynika, że dla częstotliwości ultradźwiękowej 4 MHz i przeciętnej drogi 
wiązki w materiale konektora równej 5 mm (w dwie strony) otrzymamy tłumienie 
rzędu kilkunastu decybeli, co jest całkowicie akceptowalne. Druga istotna wielkość – 
prędkość wpływa na ugięcie (zmianę kierunku) wiązki przy przejściu ze ścianki 
konektora do krwi zgodnie z zależnością: 

 

Gdzie: α1, α2 - to odpowiednio kąty dla kierunków przebiegu fali w dwu ośrodkach, 
c1, c2 - prędkości dźwięku. 

 

Rys. 7.1. Mocowanie przetwornika w konektorze. 

Przy konstrukcji formy konektora należy wyznaczyć kąt pochylenia płaszczyzny 
mocowania przetwornika piezoceramicznego względem osi konektora uwzględniając 
ugięcie stosownie do własności akustycznych wybranego materiału. Docelowo należy 
uzyskać kąt dopplerowski (między kierunkiem wiązki ultradźwiękowej a kierunkiem 
przepływu wskazanym przez oś konektora) równy 60°. Wartość ta powszechnie 
uznawana za optymalną w pomiarach przepływów naczyniowych została potwierdzona 
jako właściwa na etapie eksperymentów i testów przepływu w konektorze. Wskazaną 
metodą weryfikacji po zmianie konstrukcji czy materiału jest wizualizacja wiązki 
ultradźwiękowej (metodą Schlierena) w rozciętym konektorze (tak jak było to zrobione 
dla pierwszego modelu - Rys. 7.2) 

Wybór częstotliwości ultradźwiękowej jest przeprowadzony jako kompromis między 
tłumieniem ultradźwięków, rozdzielczością pomiarów i maksymalną rejestrowaną 
prędkością przepływu. Przy różnych proponowanych kształtach konektora zakres 
głębokości objętych pomiarem nie przekracza 40 mm. Przy prędkości propagacji fali 
ultradźwiękowej we krwi równej 1570 m/s możemy więc bezpiecznie przyjąć 
częstotliwość powtarzania impulsów PRF równą 16 kHz. W takim wypadku, dla 
wybranej częstotliwości ultradźwiękowej 4 MHz mamy zapewnioną maksymalną 
rejestrowaną prędkość powyżej 3m/s dla obu kierunków. 

1

1

2
2 sin

c

c
sin 
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Rys. 7.2. Widok wiązki ultradźwiękowej z przetwornika wklejonego w konektor. 

Wybór materiału piezoceramicznego do konstrukcji sondy uwzględnia zarówno 
wymagania dotyczące czułości jak i specyfiki warunków akustycznych konstrukcji 
(zakładano możliwie niewielki udział dodatkowych materiałów). Z dwu wstępnie 
wybranych materiałów produkowanych przez MEGGIT (Dania) PZ27 i PZ37 
zakwalifikowano ten drugi. Jest to materiał typu „quasi-kompozyt” o mniejszej 
impedancji akustycznej a więc o lepszym dopasowaniu do poliuretanu konektora. 
Kolejnym zagadnieniem jest wielkość (średnica) dysku piezoceramicznego. Z jednej 
strony wskazane jest umieszczenie możliwie najmniejszego elementu na konektorze ze 
względu na warunki techniczne. Z drugiej należy również uwzględniać zakres pola 
bliskiego promieniującego przetwornika i poprzeczny rozmiar wiązki (ze względu na 
precyzję pomiarów dopplerowskich). W tabeli (Tabela 7.2) pokazano zakresy odległości 
od przetwornika dla poziomu -6dB względem maksimum amplitudy pola w trybie 
nadawczo-odbiorczym. Zakresy te można uznać za optymalne dla poszczególnych 
średnic przetwornika. 

Tabela 7.2. Obszar ogniskowania wiązki wyznaczony w symulacji 

Średnica [mm] 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 

Początek [mm] 3,8 5,2 6,8 10,6 15,3 

Koniec [mm] 11,5 15,6 20,4 31,8 45,8 

W układzie modelowy zastosowano przetworniki o średnicy 5 mm. Można jednak 
rozważać zastosowanie mniejszych o około milimetr, jeśli nie będzie istotnych zmian 
w geometrii konektora. Połączenie elektryczne od przetwornika piezoelektrycznego 
wyprowadzono kabelkiem koncentrycznym. Ze względu na dostępną przestrzeń 
w konstrukcji komory pożądane było użycie możliwie cienkiego przewodu. 
Zmniejszanie średnicy kabla zwiększa jego tłumienie i zmniejsza wytrzymałość 
mechaniczną. Wybrano kabel o średnicy niespełna 0,6 mm typu PCX36K10. Długość 
tego kabelka ograniczona jest do minimum wymuszonego konstrukcją komory a na 
jego końcu umieszczono kilkunasto-milimetrową płytkę drukowaną funkcjonalnie 
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związaną z rozdzielaniem sygnałów nadawczo-odbiorczych i przedwzmacniaczem 
odbiornika. Płytka ta łączy się z pozostałymi układami elektronicznymi przewodem 
wielożyłowym o średnicy 3 mm. 

Chociaż konstrukcja przetwornika ultradźwiękowego nie przewiduje jakiegokolwiek 
styku z częścią krwawą, ze względu na specyfikę aplikacji zdecydowano by do montażu 
i uszczelnienia zabudowy przetwornika stosować materiały biokompatybilne. Po 
zaakceptowaniu adhezji do pozostałych materiałów oraz własności akustycznych 
wybrano i zastosowano biokompatybilny epoksyd Hysol LT M-121HP. Wszystkie 
operacje związane z montażem elementu ultradźwiękowego do konektora 
wykonywała firma Sonomed, w której certyfikowany medycznie profil działalności 
obejmuje między innymi produkcję głowic ultradźwiękowych. 

8. Podsumowanie 

W ramach zrealizowanego projektu opracowano model systemu ultradźwiękowego do 
pomiaru wydatku sztucznej komory serca. 

Zastosowana mieszana architektura cyfrowego przetwarzania sygnałów pozwoliła na 
osiągnięcie dużej wydajności przetwarzania sygnałów przy zastosowaniu 
energooszczędnych rozwiązań elektronicznych. Opracowany system składa się 
z modułów elektronicznych opracowanych przy współpracy z polskimi producentami 
ultradźwiękowych urządzeń medycznych (Echoson, Sonomed). 

Badania walidacyjne systemu przeprowadzone w FRK w Zabrzu wstępnie potwierdziły 
przydatność systemu i stanowią punkt wyjścia do opracowania modułu 
elektronicznego do wbudowania do sterownika komory. 
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad nieinwazyjną metodą pomiaru chwilowej 
objętości części krwistej pulsacyjnej komory wspomagania serca typu POLVAD-EXT 
Proponowana metoda oparta została o zjawisko akustycznego rezonansu Helmholtza 
Praca zawiera podstawy teoretyczne metody pomiarowej oraz jej implementację  
w prototypie komory wspomagania serca typu POLVAD-EXT. Opracowanie zawiera 
wyniki pomiarów statycznych (wykonanych w Katedrze Optoelektroniki Politechniki 
Śląskiej, jak i pomiarów dynamicznych wykonanych w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 
im. Zbigniewa Religi w Zabrzu). Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zaproponowana 
metoda pozwala na pomiary dynamiczne chwilowej objętości części krwistej komory 
wspomagania serca z niepewnością mniejszą niż 10%.  

 

Wstęp 

W obecnych czasach istnieje znaczna grupa pacjentów cierpiących na niewydolność 
mięśnia sercowego, nie reagujących w wystarczającym stopniu na leczenie 
farmakologiczne. Dla tej grupy pacjentów stworzono urządzenia typu VAD, 
pozwalające na odciążenie mięśnia sercowego poprzez równoległe pompowanie krwi 
[1]. W przypadku rozwiązań pneumatycznych, pulsacyjnych w dalszym ciągu do 
rozwiązania pozostaje kwestia monitorowania pracy urządzenia, a tym samym 
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automatyzacja procesu wspomagania serca. Rozwiązanie tego problemu umożliwi 
automatyczne dostosowanie parametrów wspomagania serca do aktualnego stanu 
pacjenta. Może to znacząco wpłynąć na proces regeneracji mięśnia sercowego oraz  
w niektórych przypadkach dodatkowo umożliwić leczenie pacjenta w domu, a tym 
samym pozwoli na wzrost komfortu chorego. Rozwiązania pulsacyjnych komór 
wspomagania serca, które w większości przypadków są stosowane we wspomaganiu 
krótko- i średnioterminowym, istnieje możliwość częściowej lub całkowitej regeneracji 
mięśnia sercowego pacjenta, a tym samym możliwość uniknięcia konieczności 
przeszczepu serca [1,2]. W takim przypadku, dopasowanie parametrów pracy 
urządzenia wspomagania serca do stanu pacjenta jest szczególnie istotne. Pomimo 
licznych badań problem pełnej automatyzacji procesu wspomagania, w przypadku 
rozwiązań pulsacyjnych, jest w dalszym ciągu nierozwiązany. W rozwiązaniach 
dostępnych na rynku, proces wspomagania serca jest oceniany przez personel 
medyczny, na podstawie aktualnego stanu pacjenta oraz stanu komory wspomagania 
serca. W przypadkach komór zewnątrz-ustrojowych, wizualnie oceniany jest stopień 
wyrzutu krwi z komory w danym cyklu.  

Pełna automatyzacja procesu wspomagania serca może zostać osiągnięta tylko wtedy, 
gdy jednostka sterująca pracą komory wspomagania serca będzie posiadać 
wystarczającą informację o stanie pacjenta (ciśnienie, puls, stopień natlenowania krwi 
itp…) oraz procesu wspomagania (parametrach pracy komory wspomagania serca).  

Jednym z ważnych parametrów pracy protezy jest rzut minutowy, informujący  
o objętości pompowanej krwi w czasie jednej minuty. Aby było to możliwe, konieczne 
jest badanie ilości krwi wypływającej z komory w danym czasie z wykorzystaniem 
przepływomierzy. Ich zastosowanie może być kłopotliwe lub wymagać zastosowania 
innych metod skalujących. W literaturze problemu, nie występują rozwiązania, 
zintegrowane z konstrukcją komory wspomagania serca stosowanej klinicznie, 
umożliwiające pomiar chwilowej objętości części krwistej komór wspomagania serca 
typu pulsacyjnego. 

1. Aktualny stan wiedzy na temat metod pomiaru chwilowej objętości krwi 
w komorze wspomagania serca 

Problem pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca był 
kilkakrotnie podejmowany w przeszłości. Istnieją metody określania momentu 
całkowitego wypełnienia i opróżnienia części krwistej komory wspomagania serca, 
możliwe do zastosowania w wersji implantowalnej komory (czujnik optyczny  
i magnetyczny) [3,4]. Wykorzystywane są również metody pozwalające na pośredni 
pomiar chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania poprzez pomiar przepływu 
powietrza w części pneumatycznej oraz krwi w części krwistej. Metody te wymagają 
jednak okresowego skalowania poprzez kontrolowany cykl całkowitego 
wypełnienia/wyrzutu. Zazwyczaj momenty te muszą być określane inną metodą [3]. 
Stosowane obecnie przepływomierze ultradźwiękowe są znacznych rozmiarów, przez 
co możliwość ich zastosowania w późniejszych etapach w komorach częściowo 
implantowalnych jest ograniczona. Metody impedancyjne są zależne od właściwości 
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środowiska krwistego i nie są całkowicie nieinwazyjne (prąd płynący przez środowisko 
krwi) [5,6].  

Na podstawie przeprowadzonego rozeznania literaturowego autorzy stwierdzają, że 
nie istnieje obecnie w świecie metoda pomiaru chwilowej objętości krwi  
w pulsacyjnych komorach wspomagania serca typu pneumatycznego stosowanych 
klinicznie, pozwalająca na pomiar chwilowej objętości części krwistej komór 
wspomagania serca typu pulsacyjnego z zadowalającą dokładnością (niepewność na 
poziomie 10%). 

2. Akustyczny rezonator Helmholtza 

W rezultacie szerokich badań nad zastosowaniem idea akustycznego pomiaru 
chwilowej objętości części krwistej komory wspomagania serca zwrócono uwagę na 
akustyczny rezonator Helmholtza. 

Rezonator Helmholtza jest ograniczoną objętością gazu znajdującego się w naczyniu  
w kształcie kuli połączoną z drugą objętością (w idealnym przypadku nieskończenie 
razy większą) za pomocą szyjki (Rys.1).  

 

Rysunek 1 Prosty rezonator Helmholtza (a) oraz dwukomorowy rezonator Helmholtza. 

W przedstawionym na Rysunku 1a modelu masa powietrza znajdującego się w szyjce 
wprawiana jest w ruch drgający wywołany różnicą ciśnień wewnątrz i na zewnątrz 
rezonatora. Częstotliwość drgań masy powietrza f w przedstawionym modelu może 
zostać wyrażona za pomocą wzoru (1) [7,8]. 

 

 (1) 
gdzie:  

c – prędkość dźwięku, 
A – pole powierzchni przekroju poprzecznego szyjki, 
L – długość szyjki, 
V – objętość gazu wewnątrz rezonatora. 

Zgodnie ze wzorem (1) częstotliwość drgań zależy od wymiarów szyjki oraz od 
objętości rezonatora V. Zazwyczaj w układach technicznych mamy do czynienia z co 
najmniej dwoma połączonymi ze sobą rezonatorami o ograniczonych objętościach 
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(Rys. 1b). Powszechną praktyką jest analiza układów rezonatorów Helmholtza poprzez 
wprowadzenie elektrycznego odpowiednika układu akustycznego. Układ dwóch 
rezonatorów Helmholtza połączonych jedną szyjką można zatem analizować za 
pomocą odpowiedniego elektrycznego układu rezonansowego (rys. 2) [9].  

 

Rysunek 2 Układ rezonatorów Helmholtza oraz odpowiadający mu model elektryczny. 

W zastępczym modelu elektrycznym rezonatora Helmholtza rezystancja odpowiada 
rozproszeniu energii związanym z lepkością gazu, pojemności odzwierciedlają objętości 
poszczególnych komór połączonych rezonatorów, zaś indukcyjność związana jest  
z parametrami szyjki łączącej poszczególne komory. Takie przybliżenie jest poprawne, 
gdy rozmiary rezonatora są zdecydowanie mniejsze od długości rezonansowej fali 
akustycznej [10]. 

Wartość rezystancji jest zależna od prędkości przepływu powietrza jednak przy 
ciśnieniach akustycznych dużo mniejszych od ciśnienia atmosferycznego (jak  
w rozpatrywanym układzie), efekt ten można zaniedbać [10].  

3. Praktyczna implementacja teorii rezonansu akustycznego w komorze 
wspomagania serca typu POLVAD-MEV. 

Pomiary chwilowej objętości części krwistej komory wspomagania serca typu 
pulsacyjnego w idealnym przypadku nie powinny ingerować w środowisko krwiste 
(m.in. aby uniknąć zniszczenia składników krwi). Istnieją różne sposoby spełnienia tego 
postulatu – zaproponowana metoda akustyczna wykorzystuje pomiar chwilowej 
objętości części pneumatycznej. Ponieważ całkowita objętość komory wspomagania 
serca jest wielkością stałą dla „normalnych” wartości ciśnień sterujących, znając 
chwilową objętość części pneumatycznej jesteśmy w stanie określić objętość chwilową 
części krwistej zgodnie ze wzorem (2). 

 

          (2) 

 

Tym samym, membrana oddziela część, w której pracuje system akustyczny od 
środowiska krwistego. Maksymalna objętość krwi jaką komora może przepompować  
w jednym cyklu równa jest maksymalnej objętości części pneumatycznej. Dla komory 
typu POLVAD może wynosić nieco ponad 80ml, dla dużych ciśnień sterujących. 

V1 V2 
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W badaniach została użyta komora typu POLVAD-MEV, w której umieszczono 
uprzednio elementy mocujące z gwintowanymi otworami służące do umocowania 
komór pomiarowych. Część pneumatyczna komory wspomagania serca posiada dren 
pneumatyczny służący do podłączenia jej do jednostki sterującej. Ponieważ 
wykorzystanie naturalnych elementów komory okazało się niemożliwe (obliczenia przy 
zastosowaniu drenu pneumatycznego jako szyjki rezonatora dawały częstotliwości 
rezonansowe <1Hz), zdecydowano się na wykorzystanie części pneumatycznej jako 
pierwszego rezonatora, oraz dobudowaniu dodatkowej komory rezonansowej 
połączonej z częścią pneumatyczną. Pozwoliło to na uzyskanie układu dwóch 
połączonych rezonatorów Helmholtza (Rys. 3). 

 

 

Rysunek 3 Komora POLVAD-MEV z elementami sensora akustycznego. 

W komorze umieszczono nadajnik akustyczny (głośnik) oraz odbiornik akustyczny 
(mikrofon). Elementy te utworzyły część akustyczną. Elementy akustyczne zostały 
połączone ze sobą za pomocą elektronicznego układu dodatniego sprzężenia 
zwrotnego. Elementem pętli był układ ARW (Automatycznej regulacji wzmocnienia), 
zapobiegający przesterowaniu układu. W zaproponowanej konfiguracji układ ulegał 
wzbudzeniu na jednej częstotliwości rezonansowej. W pamięci mikrokontrolera 
zapisano tzw. „charakterystykę skalowania” - zależność między objętością części 
pneumatycznej, a odpowiadającą jej częstotliwością rezonansową systemu 
akustycznego. Dzięki temu możliwe było określenie chwilowej objętości komory na 
podstawie chwilowej częstotliwości rezonansu w dalszych badaniach. Układ badano 
dla różnych rozmiarów komory sensorowej i szyjki. Każdorazowo modyfikacji ulegała 
charakterystyka objętościowo-częstotliwościowa układu. Najbardziej optymalne wyniki 
uzyskano dla komory przedstawionej na Rys. 3. 

Dla konstrukcji z Rys. 3 dokonano porównania wyników eksperymentalnych z wynikami 
symulacji. Parametry R, L, C1 i C2 modelu elektrycznego (Rys. 2.) zostały obliczone dla 
rzeczywistego układu, przy czym C1 odpowiada zmieniającej się objętości części 
pneumatycznej komory wspomagania serca, a C2 odpowiada dodatkowej komorze 
rezonansowej.  

Wraz z rosnącą objętością części krwistej (malejąca objętość części pneumatycznej) 
częstotliwości rezonansowe układu przesuwają się w kierunku wyższych częstotliwości 
(Rys. 4).  
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Rysunek 4 Porównanie wyników symulacji z wynikami badań. 

Zastosowany zastępczy model elektryczny dobrze odzwierciedla wyniki pomiarów  
w szerokim zakresie objętości komory pneumatycznej – dla bardzo małych objętości 
części pneumatycznej drgania zanikają. Zakres częstotliwości rezonansowych oraz duża 
zgodność z modelem teoretycznym potwierdziła, że mamy tu do czynienia  
z akustycznym rezonansem Helmholtza. 

4. Komora POLVAD-MEV z dodatkową objętością sensorową. 

W Katedrze Optoelektroniki Politechniki Śląskiej przeprowadzone zostały badania 
statyczne przy zastosowaniu komory wspomagania serca typu POLVAD-MEV 
wyposażonej w dodatkową komorę sensorową. Badania wykazały możliwość 
wykorzystania akustycznego rezonansu Helmholtza w celu określenia chwilowej 
objętości krwi w komorze wspomagania serca.  

Układ został wytypowany do dalszych badań nad metodą pomiaru chwilowej objętości 
krwi w komorze wspomagania serca typu pulsacyjnego typu POLVAD-EXT. Istotne jest, 
aby komora wspomagania serca miała jak najmniejsze wymiary zewnętrzne. Układ 
pomiarowy służący do badań posiadał dodatkową komorę pomiarową znacznych 
rozmiarów, niezoptymalizowaną dla potrzeb zastosowania w rozwiązaniu docelowym.  

W wyniku dyskusji oraz badań prowadzonych w ramach Programu Zamawianego 
„Polskie Sztuczne Serce” zaproponowano rozwiązanie z dodatkową komorą, 
umieszczoną nad komorą pneumatyczną (Rysunek 5). 

Nowa komora ma kształt walcowego naczynia dobudowanego nad częścią 
pneumatyczną komory wspomagania serca, tak aby nie zwiększyła się wysokość 
komory wspomagania serca. Dodatkowa część została zaprojektowana jako miejsce,  
w którym znajdą się układy elektroniczne dla wszystkich systemów pomiarowych 
służących do monitorowania pracy komory wspomagania serca. Fragment wolny, nie 
zajęty przez układy elektroniczne wykorzystano jako „część układu akustycznego”. 

Akustyczny system pomiarowy został dostosowany do nowych wymagań. 
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Pierwszy model komory pomiarowej wykonano z PMMA. Wewnątrz komory 
pomiarowej (sensorowej) umieszczono nadajnik i odbiornik akustyczny. Ponieważ 
wewnętrzne wymiary komory sensorowej uniemożliwiały dowolne umiejscowienie 
głośnika i mikrofonu jednego nad drugim, dlatego w nowej konstrukcji umieszczono je 
w różnych miejscach. Wykonano również dodatkowe otwory pomiędzy częścią 
pneumatyczną i sensorową tak, aby przepływ powietrza pomiędzy obiema komorami  
był swobodny. Dzięki temu zabiegowi ciśnienie powietrza w układzie ulegało 
szybszemu wyrównaniu (rys. 5). 

Rysunek 5 Prototyp komory wspomagania serca z dodatkową komorą pomiarową. 

Układ ulegał modyfikacjom, zarówno po stronie elektronicznej jak i akustycznej, 
mającym na celu poprawę jego właściwości pomiarowych. System akustyczny ulegał 
wzbudzeniu na innych częstotliwościach niż w modelu wcześniejszym, wynikających  
z nowej konstrukcji komory pomiarowej, znacznie odbiegającej od pierwotnego 
modelu. Dlatego wymagana była ponowna kalibracja podczas badań statycznych. 

Zmodyfikowany układ został poddany badaniom dynamicznym w Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu na hybrydowym modelu układu krążenia 
człowieka [11-13]. Model ten umożliwia stwarzanie w torze krwistym warunków  
panujących w układzie krążenia człowieka, uwzględniając opory wewnętrzne oraz 
właściwości żył i tętnic. Badania miały na celu określenie czy układ pozwala na ciągły 
pomiar w warunkach dynamicznych przy zmieniających się parametrach ciśnienia 
sterującego (zadawanego przez sterownik POLPDU) oraz oporów wewnętrznych 
symulowanych przy pomocy modelu hybrydowego. Badania zostały przeprowadzone 
dla różnych wartości ciśnienia skurczowego (SDP) oraz rozkurczowego (DDP) oraz dla 
różnych częstotliwości wspomagania serca (AHR).  

Na Rysunku 6 przedstawiono przebiegi chwilowej objętości krwi uzyskane za pomocą 
akustycznego systemu do pomiaru chwilowej objętości krwi oraz przebiegi ciśnienia  
w części pneumatycznej i części krwistej komory wspomagania serca. Można zauważyć, 
że objętość (zmiana objętości) części krwistej rejestrowana przez akustyczny system  
pomiarowy jest ściśle związana z ciśnieniem sterującym. Wstępne badania wykazały 
poprawność działania systemu pomiarowego w różnych warunkach pracy komory 
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wspomagania serca. W badaniach wstępnych nie badano jednak poprawności 
określania objętości [14-16]. 

 

 

Rysunek 6. Chwilowa objętość na tle ciśnień w komorze wspomagania. 

5. Badania akustycznego systemu pomiarowego w prototypie komory 
wspomagania serca typu POLVAD-EXT 

Wstępne badania w układzie z dodatkową komorą sensorową wykazały, że system 
akustyczny do pomiaru chwilowej objętości krwi może działać w proponowanej 
konstrukcji. W dalszych badaniach wykorzystano komorę zaprojektowaną przez 
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, wykonaną w procesie rapid-prototyping.  

Komora pneumatyczno-sensorowa została zmodyfikowana dla potrzeb układu 
akustycznego. W komorze sensorowej umieszczono elementy czujnika akustycznego 
(Rys.7a).  

 

Rysunek 7 Komora POLVAD-EXT z akustycznym systemem pomiarowym oraz jej 
charakterystyka częstotliwościowa. 

W komorze sensorowej umieszczono również dodatkowe elementy, zmniejszające 
dostępną objętość dostępną dla systemu akustycznego. Miały one pełnić rolę układów 
elektronicznych pozostałych czujników planowanych dla monitorowania komory 
wspomagania serca. Na Rysunku 7b. przedstawiono uśrednioną charakterystykę 
częstotliwościowo-objętościową (wraz z niepewnościami pomiarowymi) uzyskaną  
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w wyniku 40 serii pomiarów statycznych. Jako niepewności pomiarowe przyjęto 
odchylenie standardowe serii od wartości średniej. 

Za pomocą programu Spice wykonano symulacje dla nowego modelu komory, jednak 
odbiegały one znacząco od zmierzonych w komorze wspomagania serca. Może to być 
spowodowane skomplikowanym kształtem dodatkowej komory sensorowej.  
W przypadkach skomplikowanych kształtów, odbiegających w znacznym stopniu od 
kształtu kuli „faktyczne” częstotliwości rezonansu Helmholtza odbiegają od 
modelowych dla danej objętości [10; 17].  Dlatego w dalszych badaniach dokonywano 
eksperymentalnego wyznaczenia ilości apertur oraz wzajemnej konfiguracji nadajnika  
i odbiornika. 

Dalsze prace badawcze obejmowały miniaturyzację układu elektronicznego oraz 
poprawę parametrów akwizycji (w tym częstotliwości pomiarów). W wersji ostatecznej 
układ przybrał postać przedstawioną na Rys. 8. 

 

Rysunek 8 Schemat blokowy ostatecznej wersji systemu pomiarowego. 

System akustyczny w ostatecznej wersji składał się z: 

•głośników: nadawczego i odbiorczego (filtrującego zakłócenia związane z pracą 
mechanicznych zastawek, występujące na częstotliwościach <200Hz); 

•stopnia przedwzmacniacza, oraz głównego stopnia wzmocnienia; 

•układu filtrów elektronicznych, umożliwiających pracę układu w określonym 
zakresie częstotliwości; 

•układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW); 

•wzmacniacza audio jako stopnia wyjściowego; 

•układu mikrokontrolera, w którym realizowany jest pomiar częstotliwości oraz 
transmisja danych do komputera; 

•programu obsługi układu pomiarowego z modułem prezentacji danych  
w środowisku Labview. 

Każda z części ulegała w trakcie badań modyfikacji w celu uzyskania zadowalających 
parametrów pracy systemu pomiarowego. 
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Nowy układ elektroniczny został zamontowany bezpośrednio nad częścią sensorową 
komory wspomagania serca (Rys.9). Lokalizacja elementów elektronicznych 
prezentowana na Rys.9 nad komorą sensorową ma charakter roboczy. W rozwiązaniu 
docelowym układ elektroniczny o znacznie większym stopniu integracji, zostanie 
umieszczony wewnątrz komory sensorowej.  

W ramach badań zaprojektowano i wykonano model części krwistej komory 
wspomagania serca, wzorując się na prototypie dostarczonym przez Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii w Zabrzu. Model został wykonany w technice tzw. „rapid prototyping”. 
Nowy układ został przebadany „statycznie” w Katedrze Optoelektroniki Politechniki 
Śląskiej. Badania statyczne wykazały, że układ jest gotowy do eksperymentów 
dynamicznych. Charakterystyka statyczna układu została przedstawiona na Rys 9b. 

 

 

Rysunek 9 Układ elektroniczny umieszczony na nowym modelu komory oraz jego 
charakterystyka częstotliwościowa. 

 

Badania dynamiczne zmodyfikowanego układu zostały przeprowadzone w Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu, w Pracowni Sztucznego Serca. 
Badania wykonano z użyciem cieczy krwiopodobnej. Do prezentacji oraz analizy 
wyników wykorzystano program opracowany w środowisku Labview. Program 
pozwalał na pomiary chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca oraz 
dodatkowo pomiar przebiegu krzywej ciśnienia w drenie pneumatycznym. Na 
niezależnym stanowisku prowadzono pomiary prędkości przepływu cieczy, ciśnień  
w króćcach wlotowym i wylotowym, oraz ciśnienia powietrza w drenie 
pneumatycznym. Przebiegi krzywej ciśnienia w drenie pneumatycznym posłużyły do 
synchronizacji pomiarów z obu stanowisk.  

Wykonano pomiary dla 3 prędkości wspomagania serca 50, 70 i 100 bpm (uderzeń na 
minutę). Przykładowe wyniki pomiarów przedstawiono na Rysunku 11. 

Na Rysunku 12 przedstawiono zależność pomiędzy średnią maksymalną objętością 
części krwistej w 5 kolejnych cyklach napełniania i opróżniania komory wspomagania 
serca, wyznaczoną za pomocą wyników uzyskanych przy użyciu systemu akustycznego 
oraz z wyników uzyskanych za pomocą czujników prędkości przepływu. Uzyskane 
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wyniki wskazują na dużą zgodność pomiarów uzyskanych za pomocą obu metod 
pomiarowych. Modyfikacje dokonane w metodzie akustycznej (w tym poprawa 
szybkości akwizycji) pozwoliły na zwiększenie dokładności pomiarów. Dodatkowo 
uzyskano dalszą redukcję natężenia sygnału akustycznego w komorze wspomagania 
serca, a tym samym redukcję mocy elektrycznej wymaganej dla poprawnej pracy 
akustycznego systemu pomiarowego.  

Pomiary dla dużych objętości części krwistej komory wspomagania serca (>75ml) są 
obarczone niepewnością związaną z zanikiem drgań akustycznych. W pozostałym 
zakresie metoda pozwala na pomiary z niepewnością mniejszą niż 10%. Dalsza 
miniaturyzacja układu elektronicznego jest możliwa. 

 

 

Rysunek 10. Stanowisko do pomiarów dynamicznych zmodyfikowanej metody 
pomiarowej. 

 

Rysunek 11 Przykładowe wyniki pomiarów dynamicznych dla prędkości wspomagania 
50 bpm i 70 bpm. 
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Rysunek 12 Zależność pomiędzy średnią maksymalną objętością krwi w komorze 
wspomagania serca dla 5 kolejnych cyklów napełniania i wyrzutu. 

6. Podsumowanie 

Proponowana metoda pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania 
serca oparta o akustyczny rezonans Helmholtza jest rozwiązaniem oryginalnym w skali 
światowej. Pozwala na pomiar chwilowej objętości części krwistej komory 
wspomagania serca z niepewnością mniejszą niż 10%.  

Literatura problemu nie zawiera rozwiązania, możliwego do zintegrowania  
z konstrukcją komory, pozwalającego na pomiar chwilowej objętości krwi w komorach 
wspomagania serca typu pneumatycznego z podobną dokładnością,. 

Na badania metody akustycznej składały się: teoretyczna analiza możliwości 
zastosowania zjawiska akustycznego rezonansu Helmholtza do określania objętości, 
wykonanie modelu fizycznego systemu do określania chwilowej objętości w komorze 
wspomagania serca typu POLVAD-MEV oraz przebadanie systemu akustycznego  
w prototypie komory wspomagania serca typu POLVAD-EXT.  

Układ badano statycznie w Katedrze Optoelektroniki Politechniki Śląskiej oraz 
dynamicznie w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Przeprowadzone za pomocą 
akustycznego systemu pomiarowego badania chwilowej objętości krwi w komorze 
wspomagania serca były weryfikowane referencyjnymi czujnikami przepływu firmy 
Transonic. Badania wykazały poprawność dynamicznego określania chwilowej 
objętości części krwistej komory wspomagania serca za pomocą rozwiązania 
akustycznego. Metoda jak i urządzenie w postaci akustycznego systemu pomiaru 
chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca zostało zgłoszone do 
patentowania [18]. 
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