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Narząd wzroku

Badanie narz ądu wzroku

Narząd wzroku - budowa
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Uproszczona struktura 
siatkówki oka

Siatkówka jest stosem kilku
warstw neuronalnych. Światło
przechodzi przez te warstwy i
trafia na fotoreceptory. To
wywołuje reakcj ę chemiczn ą
umo żliwiaj ącą propagacj ę
sygnału do komórek
dwubiegunowych (bipolarnych) i
poziomych ( środkowa żółta
warstwa). Sygnał jest nast ępnie
przewodzony do komórek
amakrynowych i neuronów
zwojowych. Te neurony daj ą
potencjał czynno ściowy
rozchodz ący si ę do aksonów.

Narząd wzroku - budowa

Podstawowe elementy siatkówki - uło żone w kilka warstw komórki nerwowe, które

z mózgiem ł ączy nerw wzrokowy. Receptory światła - czopki i pr ęciki.

Siatkówka ludzkiego oka - ok. 6 mln czopków i 100 mln pr ęcików. Pr ęciki s ą

wrażliwe na nat ężenie światła, zapewniaj ą widzenie czarno-białe. Zawieraj ą

światłowra żliwy barwnik – rodopsyn ę, wyst ępują licznie w cz ęściach peryferyjnych

siatkówki.

Czopki skupiaj ą się w centralnej cz ęści siatkówki i zapewniaj ą widzenie barwne

oraz ostro ść widzenia. Zawieraj ą trzy barwniki wra żliwe na światło niebieskie,

zielone i czerwone. Najwi ększa ilo ść receptorów znajduje si ę w plamce żółtej, brak

w plamce ślepej. Do siatkówki przylega od tyłu warstwa komórek wypełn ionych

czarnym pigmentem, który absorbuje nadmiar światła wpadaj ącego do oka,

zapobiegaj ąc rozmyciu obrazu przez światło odbite wewn ątrz oka.

Uproszczona struktura siatkówki oka

Narząd wzroku - budowa
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Badanie narz ądu wzroku

Ostro ść widzenia – tablice Snellena

Badanie narz ądu wzroku
Pomiar pola widzenia (perymetria)

Badanie polega na okre śleniu pola widzenia, czyli obszaru widzianego
nieruchomym okiem. Badanie przeprowadza si ę rzutuj ąc czuło ść siatkówki na
powierzchni ę kulist ą (perymetria) lub na powierzchni ę płask ą (kampimetria).
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Badanie pola widzenia wykazuje - dla ka żdego oka oddzielnie - ewentualne ubytki
w polu widzenia. Najcz ęściej s ą to miejsca na siatkówce, w których na skutek
zmian chorobowych samej siatkówki nie s ą odbierane bod źce świetlne. Inna
możłiwo ść to przerwanie dróg doprowadzaj ących bod źce do o środków
wzrokowych w mózgowiu.

Badanie narz ądu wzroku
Pomiar pola widzenia (perymetria)

Badanie narz ądu wzroku

Ciśnienie śródgałkowe 
(IOP – Intra Ocular Preessure)

tonometria 

podwy ższone ci śnienie - jaskra

ciśnienie prawidłowe - 16mmHg, górna granica normy - 22m mHg

pomiary po średnie, bezpo średnie, dotykowe, bezdotykowe
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Tonometr Goldmanna

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

sztnpc FAIOPFF +⋅=+

Równowaga sił:

Fc – siła odkształcaj ąca

Fnp – siła napi ęcia powierzchniowego

IOP – ciśnienie śródgałkowe

Fszt – siła sztywno ści

Tonometr Goldmann’a – prawo Imberta–Fick’a (pozostał e 2 
siły równowa żą się)

IOP =Fc/A

Fc – siła, A – powierzchnia, IOP – ci śnienie 
wewn ątrzgałkowe

W świetle lampy szczelinowej widoczne da półkr ęgi, które 
przy podaniu wła ściwej siły schodz ą się w sposób 
przedstawiony na slajdzie (mi ędzy pryzmat uciskaj ący a 
oko wprowadzony jest anestetyk i barwnik). 

Element uciskaj ący ma średnic ę 3.06mm i powierzchni ę 
7.35mm2. Przy takiej powierzchni uzyskanie wypłaszc zenia 
przy 1G siły oznacza że ciśnienie IOP wynosi 10mmHg.

Tonometr Goldmanna

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

sztnpc FAIOPFF +⋅=+
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Tonometria „Dynamic Contour” DCT

Stosowane w praktyce metody pomiaru IOP wykorzystuj ą pomiar po średni, tj. 
określają sił ę niezbędna do wywołania okre ślonej deformacji (np. wypłaszczenia) 
rogówki. IOP jest wyznaczane na podstawie stałych m ateriałowych, wobec 
których zakłada si ę, że obowi ązują dla wszystkich oczu.

DCT – bezpośredni pomiar ci śnienia, metoda kontaktowa

firma Ziemer Ophtalmic Systems AG (Szwajcaria)

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria DCT – zasada

Gałka oczna zalana żywic ą, w małym obszarze 
żywica jest usuni ęta i ulokowany jest tam czujnik 
ciśnienia – mierzy IOP. 

Do gałki ocznej przykładany jest element o kształci e 
odpowiadaj ącym gałce, zawieraj ący czujnik 
ciśnienia. Dla ci ęciwy d zapewniamy przyleganie 
czujnika i oka. Siły zewn ętrzne i wewn ętrzne 
prostopadłe do rogówki s ą równe, pozostałe siły 
znikaj ą – pomiar ci śnienia IOP.

Tonometria „Dynamic Contour” 

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)
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Makoto KANEKO, Roland KEMPF, Yuichi KURITA, Yoshichika IID A, Hiromu K MISHIMA,
Hidetoshi TSUKAMOTO, and Eiichiro SUGIMOTO Measurement an d Analysis of Human
Eye Excited by an Air Pulse 2006 IEEE International Conferen ce on Multisensor Fusion and
Integration for Intelligent Systems September 3-6, 2006, H eidelberg, Germany

Yuichi Kurita, Yoshichika Iida, Roland Kempf, and Makoto Ka neko Dynamic Sensing of
Human Eye using a High Speed Camera Proceedings of the 2005 IE EE International
Conference on Information Acquisition June 27 - July 3, 2005 , Hong Kong/Macau, China

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria bezdotykowa aplanacyjna „Air Pulse”/”Air  puff”

Tonometr bezdotykowy jest tonometrem
aplanacyjnym. Mierzony jest czas, w którym
strumie ń powietrza doprowadza do wypłaszczenia
powierzchni rogówki. W przypadku „mi ękkiego” oka
czas ten jest ni ższy ni ż w przypadku „twardego”
oka, tj. maj ącego wy ższe IOP. W przypadku
komercyjnych tonometrów deformacja oka trwa ok.
20ms (np. Topcon CT-80A, Japonia).

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria bezdotykowa aplanacyjna „Air Pulse”/”Air  puff”
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Rozkład ci śnienia powietrza w
odległo ści 10mm od wylotu dyszy jest
zmierzony i powtarzalny.

Przebieg siły oddziaływuj ącej na
rogówk ę (całka z rozkładu ci śnienia po
kole o promieniu 4mm).

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria bezdotykowa aplanacyjna „Air Pulse”/”Air  puff”

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria bezdotykowa aplanacyjna „Air Pulse”/”Air  puff”

Wyniki wyznaczania
profilu rogówki co
1ms, 10ms od
pocz ątku badania
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Kalibracja ci śnienia poprzedzaj ąca pomiar na oku 
pozwala stwierdzi ć, że ciśnienie zewn ętrzne 
określone jest zale żnością 

gdzie ppeak, r, and r0 = 1.5 [mm] oznaczaj ą zmienne w 
czasie ci śnienie szczytowe, odległo ść od  osi oraz 
promie ń walca aproksymuj ącego impuls powietrza. 
Zakładamy, że  deformacja  siatkówki zachodzi w 
obszarach, w których ci śnienie zewn ętrzne 
przewy ższa IOP. Na okr ęgu o promieniu r d ciśnienia
te są równe:
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Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria bezdotykowa aplanacyjna „Air Pulse”/”Air  puff”

Na okręgu o promieniu r d ciśnienia te s ą równe:

rd można estymowa ć na podstawie widocznej 
granicy rogówki x. 

Z tw. Pitagorasa

dla x<< R

Z poprzednich równa ń mamy dla ppeak≥ pint
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Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria bezdotykowa aplanacyjna „Air Pulse”/”Air  puff”
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Wynik mo żna wykorzysta ć do :

- estymacji x (znaj ąc IOP)

- określenia IOP na podstawie przebiegów 
znajduj ących si ę na rysunku – IOP jest wyznaczane na 
podstawie warto ści ci śnienia w  punkcie przeci ęcia 
prostej aproksymowanej na podstawie wyników 
pomiarów z osi ą ciśnienia. 

2
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2
)ln()ln(

r

Rx
pppeak =−

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria bezdotykowa aplanacyjna „Air Pulse”/”Air  puff”

Yuichi Kurita, Yoshichika Iida, Roland Kempf, and Makoto Ka neko Contact Probe Based
Stiffness Sensing of Human Eye Proceedings of the 2006 IEEE I nternational Conference on
Robotics and Automation Orlando, Florida - May 2006

Badanie narz ądu wzroku
Tonometria (badanie ci śnienia śródgałkowego)

Tonometria impresyjna
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Badanie narz ądu wzroku

ERG

Siatkówka i obszary 
powstawania fal 
elektroretinogramu

ERG – potencjał wypadkowy, 
powstaj ący w wyniku 
pobudzenia całej siatkówki 
(pełne pole, Ganzfeld)

Przebieg ERG

Badanie narz ądu wzroku
ERG
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ERG – potencjał wypadkowy, powstaj ący w wyniku pobudzenia całej siatkówki 

Sposób odbioru ERG, przebieg, podstawowe elementy s ygnału

Badanie narz ądu wzroku
ERG

This image cannot currently be displayed.

Fala a – aktywno ść fotoreceptorów

Fala b – komórki bipolarne (ale trwa dyskusja), komórki
Mullera i amakrynowe

Fala c – komórki pigmentowe, fotoreceptory, interakcja
pomi ędzy nimi

Fala d – wykrywanie defektów w komórkach
` bipolarnych hiperpolaryzuj ących („OFF”) widoczna

tylko przy długotrwałych bod źcach

Potencjały oscylacyjne – wykorzystywane w ocenie
zaburzeń systemu naczyniowego siatkówki

Inne – potencjał wczesny ERP, fala M, odpowied ź
progowa skotopowa - trudne do odseparowania,
wykorzystanie badawcze

Badanie narz ądu wzroku
Składowe ERG
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Badanie narz ądu wzroku
Składowe ERG

Amplituda ERG jest w nast ępujący sposób
związana z natężeniem o świetlenia:

V/Vmax = I/(I + s)

gdzie

V – potencjał zmierzony

Vmax – potencjał zmierzony przy silnym
pobudzeniu (nasycaj ącym)

I – natężenie oświetlenia

s – bodziec niezb ędny do uzyskania połowy
maksymalnej amplitudy

Badanie narz ądu wzroku
ERG – podstawowe parametry
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Pobudzenie powtarzalnymi błyskami o
pewnej cz ęstotliwo ści. Okazuje si ę, że
pręciki s ą w stanie odpowiada ć na
pobudzenia do 28Hz, natomiast czopki
nawet do 50Hz. Rozdzielne badanie
funkcji obu rodzajów fotoreceptorów
wymaga zablokowania funkcji jednych z
nich, pobudzania ró żnej długo ści
światłem w odpowiednich warunkach – tj.
w warunkach widzenia fotopowego
(dziennego) wyst ąpi głównie odpowied ź
czopków, skotopowego (nocnego) –
pręcików.

Badanie narz ądu wzroku
Flicker ERG

ERG błyskowe –

podstawowe parametry

Badanie narz ądu wzroku
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Elektrody do odbioru ERG

Badanie narz ądu wzroku

Pasmo – 0.3 - 300Hz

Impedancja wej ściowa - >10MOhm

CMRR - potencjały elektrodowe

Nie nale ży stosowa ć filtrów sieciowych 50Hz/60Hz
(pasmowozaporowych)

Wymagania stawiane wzmacniaczowi ERG

Badanie narz ądu wzroku
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Ograniczenie całopolowego ERG – uzyskiwana informacja dot yczy całej
siatkówki. W przypadku schorze ń/uszkodze ń dotykaj ących mniej ni ż około
20% siatkówki uzyskuje si ę zazwyczaj prawidłowy wynik badania ERG.

Rozwi ązanie – pobudza ć selektywnie wybrane fragmenty siatkówki, odbieraj ąc
potencjały powstaj ące w wyniku reakcji cz ęści siatkówki. Zazwyczaj badanie
obejmuje 61 lub 103 obszary, a sygnały s ą rejestrowane głównie w warunkach
widzenia dziennego. Obszary pobudzane maj ą powierzchni ę ok. 100um2,
zbieranie danych trwa ok. 10s.

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

ISCEV Guidelines for clinical multifocal electroret inography (2007 edition).

International Society for Clinical Electrophysiolog y of Vision 

Badanie narz ądu wzroku

Selektywne pobudzanie fragmentów siatkówki, odbieraj ąc potencjały powstaj ące w
wyniku reakcji cz ęści siatkówki. Zazwyczaj badanie obejmuje 61 lub 103 obszary , a
sygnały s ą rejestrowane głownie w warunkach widzenia dziennego. Obsz ary
pobudzane maj ą powierzchni ę ok. 100um2, zbieranie danych trwa ok. 10s

Selektywny bodziec ma posta ć jak poni żej
(prezentowany na ekranie): pojedyncza odpowied źmfERG

ISCEV Guidelines for clinical multifocal electroret inography (2007 edition).

International Society for Clinical Electrophysiolog y of Vision 

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku
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wyniki uzyskiwane przy bod źcu 61 
i 103-elementowym

(500nV, 100ms)

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku

ISCEV Guidelines for clinical multifocal electroret inography (2007 edition).

International Society for Clinical Electrophysiolog y of Vision 

Widok dna oka mapa mfERG

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku

http://webvision.med.utah.edu/ClinicalERG.html



2019-01-13

19

Napięcia fal b osoby z AMD (Age-Related Macular Degeneration - sta rcza
degeneracja plamki) ze 103 punktów pomiarowych przedstawi one w 3D i
kolorze – rys. lewy. Po prawej stronie wynik osoby zdrowej.

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku

http://webvision.med.utah.edu/ClinicalERG.html

Odpowiedzi rejestrowane s ą w takich samych warunkach (elektroda
rogówkowa) jak w przypadku ERG całopolowego. Pobudzenie je st inne –
pozwala na pomiar mapy odpowiedzi fragmentów siatkówki. Fr agmenty
siatkówki s ą stymulowane z 50% prawdopodobie ństwem podczas ka żdej
stymulacji. Poszczególne fragmenty s ą stymulowane sekwencyjne
(pseudolosowo). Skorelowanie fragmentów odebranego ERG z algorytmem
pobudzania mo żna odtworzy ć lokalne odpowiedzi/sygnały ERG.

Uwaga – sygnały rejestrowane mog ą zawierać pozostało ści odpowiedzi na
poprzednie pobudzenia, odpowiedzi na światło rozproszone na innych
fragmentach siatkówki. Nie s ą to lokalnie rejestrowane potencjały.

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku
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Uwaga – sygnały te mog ą zawierać skutki poprzednich pobudze ń,
odpowiedzi na światło rozproszone na innych fragmentach
siatkówki. Nie s ą to lokalnie rejestrowane potencjały.

Wymagania stawiane wzmacniaczowi

Dolna cz ęstotliwo ść graniczna – 3-10Hz

Górna cz ęstotliwo ść graniczna – 100-300Hz, opadanie ch-ki 12db/oct

Wzmocnienie rz ędu 120-130dB

Nie nale ży stosowa ć filtrów sieciowych 50Hz/60Hz

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku

Analiza sygnału

Eliminacja artefaktów powodowanych przez ruchy czy błyski. Procedura 
badania powinna by ć podawana wraz z wynikiem badania.

Uśrednianie przestrzenne – w celu eliminacji szumu i f iltracji 
uzyskiwanych sygnałów mo żliwe jest u średnienie odpowiedzi danego 
obszaru z fragmentami odpowiedzi obszarów s ąsiaduj ących (filtracja 
dolnoprzepustowa)– mo że filtrowa ć słabe zmiany na granicach obszarów 
o ró żnych wła ściwo ściach (dysfunkcja).

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku
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Analiza sygnału

Parametry lokalnego ERG 

Amplitudy N1, P1 i N2. Czasy latencji pików mierzon e są od podania bod źca.

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku

ERG wieloogniskowe- multifocal ERG

Badanie narz ądu wzroku

Połączenie badania pola widzenia i wieloogniskowego ERG
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Wyznaczane s ą sumy odpowiedzi uzyskiwanych w 
koncentrycznych pier ścieniach. Nast ępnie sumy s ą normalizowane 
do powierzchni pier ścieni – uzyskuje si ę „g ęsto ść” odpowiedzi.

ERG wieloogniskowe- u średnianie 
(grupowanie) odpowiedzi

Badanie narz ądu wzroku

Badanie narz ądu wzroku

EOG

Malcolm Brown, Michael Marmor, Vaegan, Eberhard Zrenner, M itchell Brigell

Michael Bach ISCEV Standard for Clinical Electro-oculogra phy (EOG) 2006 Doc
Ophthalmol (2006) 113:205–212



2019-01-13

23

EOG – potencjał powstaj ący mi ędzy błona Brucha (błona podstawna) a
rogówk ą. Potencjał ten zale żny jest od o świetlenia (ni ższy przy braku
oświetlenia, wy ższy w warunkach o świetlenia). Ruch oczu powoduje zmian ę
tego potencjału. Je śli badany porusza gałkami naprzemiennie w lewo i w
prawo, stosuj ąc odpowiedni ą konfiguracj ę elektrod i bod źce mo żna
zarejestrowa ć zmiany tego potencjału.

Małe źródła czerwonego światła s ą usytuowane na skrajach k ąta 30 stopni (w
czaszy lub na ekranie). Elektroda odniesienia usytuowana j est na czole lub
płatku ucha. Pomiar wykonywany jest w ciemno ści oraz przy nat ężeniu
oświetlenia 100cd/m2.

Potencjał ten świadczy o prawidłowo ści funkcjonowania siatkówki i warstwy
pigmentowej.

EOG

Badanie narz ądu wzroku

Wymagania stawiane wzmacniaczowi

Dolna cz ęstotliwo ść graniczna – 0 lub 0.1Hz

Górna cz ęstotliwo ść graniczna – 30Hz

Impedancja mi ędzy dowoln ą parą elektrod poni żej 5kOhm

EOG

Badanie narz ądu wzroku
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Badanie narz ądu wzroku

ENG

ENG – potencjał zwi ązany ze spontaniczn ą aktywno ścią ruchow ą (tzw.
oczopl ąsem) oka. Szczególnie istotny jest oczopl ąs w płaszczy źnie poziomej.

Analiza oczopl ąsu wywołanego okre ślonymi bod źcami jest uwa żana za bardzo
dobr ą metod ę badania narzadu równowagi (badanie narz ądu przedsionkowego
– błędnika - zmysł równowagi). Bodziec stanowi wlewanie w odst ępach ok. 20s
10ml lub 100ml wody o temperaturze kolejno 20, 30 i 40C (próba Hollpike’a), co
na skutek wstrz ąsu termicznego wywołuje oczopl ąs.

Sygnał ma pasmo 0-70Hz, powstaje mi ędzy siatkówk ą a rogówk ą oka, ró żnica
napi ęć między siatkówka (minus) a rogówk ą wynosi 10-30mV. Poziom sygnału
na powierzchni skóry w okolicy oka wynosi ok. 7mv.

Elektronystagmogram - ENG

Badanie narz ądu równowagi
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Wymagania stawiane wzmacniaczowi

Dolna cz ęstotliwo ść graniczna – 0 lub 0.1Hz

Górna cz ęstotliwo ść graniczna – 30Hz

Impedancja mi ędzy dowoln ą parą elektrod
poni żej 5kOhm

ENG

Badanie narz ądu równowagi

Badanie narz ądu wzroku

Wzrokowe potencjały wywołane

VEP

J. Vernon Odom, Michael Bach, Colin Barber, Mitchell Brigel l, Michael F.
Marmor, Alma Patrizia Tormene, Graham E. Holder & Vaegan Vis ual evoked
potentials standard (2004) Documenta Ophthalmologica 108 : 115–123, 2004
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Wzrokowe potencjały wywołane (ang. visual evoked potentia l- VEP)- potencjały
wywołane rejestrowane z powierzchni głowy w trakcie stymul acji osoby badanej
bod źcem wzrokowym. Mo że być nim błysk światła lub pojawiaj ąca si ę w polu
widzenia czarno-biała szachownica o zmieniaj ących si ę polach (czarne zmieniaj ą
się na białe np. co sekund ę).

Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych jest jedn ą z niewielu
obiektywnych metod badania wzroku pacjenta poprzez rejest rację potencjałów
elektrycznych powstaj ących podczas przechodzenia sygnałów od siatkówki do
mózgu. Z uwagi na stosunkowo nisk ą amplitud ę VEP wzgl ędem tła, czyli
spontanicznej czynno ści elektrycznej mózgu (rejestrowanej jako EEG) konieczne
jest u średnienie wielu odpowiedzi na bodziec.

VEP

Badanie narz ądu wzroku

VEP rejestruje si ę z powierzchni głowy poło żonej nad kor ą wzrokow ą, czyli w
okolicy potylicznej. Podczas badania wzrokowego potencja łu wywołanego
dominuj ący załamek pojawia sie z latencj ą około 100 milisekund (czyli odległo ści
czasowej od bod źca stymuluj ącego); jego warto ść najcz ęściej jest dodatnia.

VEP: piki i czasy latencji:

VEP

Badanie narz ądu wzroku
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Wymagania stawiane wzmacniaczowi i systemowi akwizycji

Dolna cz ęstotliwo ść graniczna –1Hz lub poni żej, (filtr rz ędu 2 lub ni ższego)

Górna cz ęstotliwo ść graniczna – 100Hz lub powy żej (filtr rz ędu 4 lub ni ższego)

Wzmocnienie - 20*10^3 – 50*10^3 [V/V]

CMRR - >120dB

Impedancja wej ściowa wzmacniacza > 100MOhm

Nie zaleca si ę używania filtrów sieciowych (pasmowozaporowych)

VEP

Badanie narz ądu wzroku

Wymagania stawiane wzmacniaczowi i systemowi akwizycji cd

Wymagane jest zastosowanie izolacji galwanicznej (barier y) (IEC- 601-1 typ BF)

Automatyczna eliminacja artefaktów (sygnał o amplitudzie powy żej 50µV)

Impedancja mi ędzy dowoln ą parą elektrod poni żej 5kOhm, elektrody Ag-AgCl2

Próbkowanie min. 500Hz,

Rozdzielczo ść konwersji A/C min. 12 bitów

Zalecana liczba u średnie ń 64, czas trwania u średnianego sygnału 250ms (lub 500ms)

VEP

Badanie narz ądu wzroku
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Kompatybilno ść 
elektromagnetyczna

Kompatybilno ść elektromagnetyczna – odporno ść/wrażliwo ść na
zakłócenia elektromagnetyczne

Źródła zakłóce ń – emisja (pole elektromagnetyczne), przewodzenie, ładunk i
elektrostatyczne (wyładowania)

Emisje – wynik funkcjonowania nadajników (zwłaszcza TV, al e także telefonów
komórkowych, walkie-talkie, telefonów bezprzewodowych, radio CB)

Ładunki elektrostatyczne gromadz ą się w wyniku oddziaływa ń mechanicznych na
ludziach, narz ędziach etc. Układy maj ące małe napi ęcia przebicia mog ą zostać
uszkodzone.

Stopie ń wpływania zakłóce ń elektromagnetycznych na systemy i urz ądzenia
medyczne zale ży np. od długo ści nieekranowanych przewodów elektrodowych,
od relacji długo ść przewodu – długo ść fali (nieparzyste wielokrotno ści ¼
długo ści fali prowadz ą do wzmocnienia indukowanej interferencji),
zastosowanych technik uziemiania i ekranowania, organiza cji układów
elektronicznych urz ądzenia.

Kompatybilno ść elektromagnetyczna
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Możliwo ści przedostawania si ę zakłóce ń do aparatury medycznej

Wnikanie

Przeciek – fala dostaje si ę do obudowy przez otwory/szczeliny, istotne
zwłaszcza przy du żych f i odkształconych (obecno ść składowych
harmonicznych) przebiegach (otwór „wpuszczaj ący” ma wymiar ok. pół
długo ści fali – dla 1GHz jest to szczelina 0.5mm).

Przewodzenie – indukowanie si ę prądów w przewodach

Sprzęt medyczny jest szczególnie wra żliwy na zakłócenia elektromagnetyczne –
z racji niskich poziomów sygnałów powstaj ących w sensorach

Kompatybilno ść elektromagnetyczna

Kompatybilno ść elektromagnetyczna – odporno ść/wrażliwo ść na zakłócenia
elektromagnetyczne

Jeden z istotnych problemów stanowi ą intermodulacje i modulacje skro śne –
w wyniku których powstaj ą produkty interferencji harmonicznych sygnałów
mierzonych/odbieranych i zakłóce ń.

Medyczne systemy zakłócane – systemy telemetryczne, stymu latory, systemy
pomiarowe

Zapobieganie – ekranowanie, stosowanie pułapek/układów f iltrów

Kompatybilno ść elektromagnetyczna
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Eliminacja zakłóce ń – kabel o długo ści
równej λ/2 ze zwarciem – impedancja
wejściowa stanowi zwarcie dla
częstotliwo ści f=c/ λ.

Kompatybilno ść elektromagnetyczna

Pułapki falowe lub filtry wstawiane w torze odbiorczym – pas mowozaporowe,
pasmowoprzepustowe, lub ich poł ączenia

Kompatybilno ść elektromagnetyczna
Pułapki falowe/filtry
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Pułapki falowe/filtry

Filtry górnoprzepustowe

- asymetryczny

- symetryczny

Kompatybilno ść elektromagnetyczna

Układ filtrów/pułapek tworz ący filtr
pasmowo-zaporowy

Filtracja zakłóce ń (filtry dolno przepustowe typu
pi na wszystkich liniach – sygnału i zasilania;
pasmo dobrane tak by zniekształca ć widma
sygnału; przyjmuje si ę, że fg<<300/2L, gdzie L –
długo ść odsłoni ętego przewodu czujnika (dla
20cm – fg~=50MHz)

Podwójne ekranowanie + filtr

Eliminacja zakłóce ń elektromagnetycznych

Kompatybilno ść elektromagnetyczna
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Sprzęt medyczny jest szczególnie wra żliwy na zakłócenia elektromagnetyczne

elektrokardiograf – pacjent stanowi anten ę, która odbiera zakłócenia
elektromagnetyczne, podobnie jak przewody elektrodowe (o dsłoni ęte na ko ńcach)
– rozwi ązanie – zastosowanie filtrów dolnoprzepustowych na wej ściu
wzmacniacza (uwaga – mo że wpływa ć na symetri ę i CMRR układu).

Eliminacja zakłóce ń elektromagnetycznych

Kompatybilno ść elektromagnetyczna


