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zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski 

kierunek:   Inżynieria Biomedyczna   specjalność:   Aparatura Medyczna 

kierunek: Mechatronika   specjalność: Urządzenia Elektromedyczne 

 

 

1. Układy modulacji i przemiany częstotliwości w aparaturze elektromedycznej. 

2. Filtry aktywne i ich zastosowania w aparaturze elektromedycznej. 

3. Budowa wzmacniacza sygnałów bioelektrycznych. 

4. Zakłócenia występujące przy odbiorze sygnałów bioelektrycznych i metody 

ich eliminacji. 

5. Sprzężenie zwrotne w układach elektronicznych i aparatury elektromedycznej. 

6. Układy zasilające aparatury medycznej. Bezpieczeństwo elektryczne pacjenta. 

7. Model elektryczny czynności komórki i przewodnictwo fali depolaryzacji w różnych 

tkankach. 

8. Bierne właściwości elektryczne tkanek i ich wykorzystanie w medycynie. 

9. Elektrokardiografia. 

10. Analiza widmowa i jej zastosowania w inżynierii biomedycznej. 

11. Ultradźwiękowe metody pomiaru prędkości przepływu krwi i obrazowania rozkładu 

prędkości przepływu krwi. 

12. Metody obrazowania ultradźwiękowego; struktura ultrasonografu. 

13. Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. 

14. Metody pomiaru impedancji segmentów ciała oraz tkanek i ich zastosowanie. 

15. Metody badania narządu wzroku i słuchu. 

16. Zdefiniować podstawowe pojęcia struktury biomechanicznej (para, łańcuch 

biokinematyczny, biomechanizm, stopnie swobody, ruchliwość).  

17. Budowa mięśnia szkieletowego i jego charakterystyki: statyczną i dynamiczną. 

Mechanizm powstawania sygnału EMG, zależność między sygnałem EMG a siłą 

rozwijaną przez mięsień generujący ten sygnał. 

18. Urządzenia mechaniczne i mechaniczno-elektroniczne stosowane w rehabilitacji 

narządu ruchu. 

19. Generacja promieniowania X. Oddziaływanie promieniowania X i cząstek 

naładowanych z materią. 

20. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na organizmy żywe. 

21. Budowa aparatu RTG. Obrazowanie rentgenowskie – detektory, parametry 

charakteryzujące obraz, czynniki wpływające na jakość obrazu. 

22. Rentgenowska tomografia komputerowa. 



strona 2 z 2 

 

 

23. Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT). Pozytonowa tomografia emisyjna 

(PET). 

24. Tomografia hybrydowa. 

25. Detektory promieniowania jonizującego. 

26. Transformacje geometryczne obrazów (2D): a) wymienić podstawowe rodzaje 

transformacji afinicznych, b) omówić sposoby zapisu (współrzędne jednorodne), c) 

omówić sposoby realizacji, d) składanie przekształceń. 

27. Histogram obrazów: a) definicja, b) omówić zastosowania histogramu w 

przetwarzaniu obrazów cyfrowych, c) omówić wpływ operacji wyrównywania 

histogramu na cechy przetwarzanego obrazu. 

28. Filtracja obrazów: a) klasyfikacja (podać przykłady filtrów), b) omówić praktyczną 

realizację filtracji, c) wyjaśnić różnicę pomiędzy filtracja medianową i konwolucyjną 

(splotową). 

29. Segmentacja obrazów: a) definicja i podstawowe algorytmy, b) omówić metodę 

rozrostu regionu. 

30. Algorytmy rekonstrukcji tomograficznej: klasyfikacja, algorytm filtrowanej projekcji 

wstecznej. 

31. Dopasowania danych multimodalnych: metody, koncepcja algorytmów iteracyjnych, 

zastosowania. 

32. Systemy nadzoru szpitalnego ogólnego i systemy specjalistyczne. 

 


