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1.  Cel ćwiczenia 

 

 Celem ćwiczenia jest zapoznanie z nieinwazyjnymi metodami pomiarów 

impedancyjnych: objętości wyrzutowej serca metodą ciągłej rejestracji sygnałów 

reokardiograficznych oraz rytmu i fazy oddechowej. Ćwiczenie ma również zapoznać  

z problemami metodologicznymi tego sposobu pomiaru.  

 

 

2.  Wiadomości wstępne 

 

2.1. Znaczenie badania stanów nieustalonych w fizjologii 

 

 Organizmy wykazują zdolność adaptacji do zmieniających się warunków 

środowiskowych. Cecha ta jest efektem działania złożonych, wzajemnie powiązanych  

procesów regulacyjnych zachodzących na poziomie molekularnym, komórkowym  

i systemowym. Upośledzenie procesów regulacyjnych jest przyczyną (lub skutkiem) wielu 

procesów chorobowych. Jedną z metod badania sprawności procesów regulacyjnych jest 

analiza przebiegów charakteryzujących dany układ w odpowiedzi na różnorodne bodźce, 

podczas fazy przejściowej pomiędzy dwoma stanami ustalonymi.  

 Prawidłowa regulacja przepływu krwi jest kluczowym warunkiem właściwego 

przebiegu procesów fizjologicznych i podtrzymania zdolności do podejmowania wysiłku 

fizycznego. W fizjologii istnieje wiele testów oceniających sprawność mechanizmów 

regulacyjnych w układzie krążenia u człowieka: próby pionizacyjne, wysiłek dynamiczny, 

wysiłek statyczny, próba Valsalvy, test oziębienia dłoni etc. Pozwalają one na wykrycie 

dysfunkcji układów regulacyjnych lub ocenę zdolności adaptacyjnych organizmu.  

 W praktyce klinicznej istnieje potrzeba badania stanów nieustalonych w układzie 

krążenia u człowieka pojawiających podczas normalnej aktywności pacjenta (np. podczas 

pracy, w czasie stresu). Warunkiem stosowania technik ambulatoryjnych jest nieinwazyjność 

metod pomiarowych oraz miniaturyzacja urządzeń (noszonych przez pacjenta) 

wykrywających i rejestrujących sygnał. Sygnałem najczęściej rejestrowanym w sposób 

ambulatoryjny (holterowski) jest zapis czynności elektrycznej serca - EKG. Dołączenie  

przebiegu odzwierciedlającego mechaniczną czynność serca umożliwiającego wiarygodne 

monitorowanie objętości wyrzutowej serca (SV), pojemności minutowej (CO) oraz 

podokresów skurczu (STI) do rejestracji EKG, byłoby źródłem dodatkowych informacji 

diagnostycznych, stanowiących pomoc w identyfikacji zaburzeń oraz planowaniu  

i monitorowaniu skuteczności terapii.  

 Spośród nieinwazyjnych metod oceny czynności mechanicznej serca szczególnie 

reografia impedancyjna posiada cechy umożliwiające włączenie jej do rodziny technik 

ambulatoryjnych.  

 



 

                                                    

2.2. Zastosowanie metody reokardiografii impedancyjnej w badaniach klinicznych 

 

 W 1999 r., opublikowano listę zastosowań, w których wykorzystanie tej metody 

diagnostycznej może być refundowane w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych 

w USA. Należą do nich: podejrzenie wystąpienia choroby układu krążenia, monitorowanie 

leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, optymalizacja sprzężenia 

przedsionkowo-komorowego u pacjentów ze stymulatorami dwujamowymi, określenie 

konieczności stosowania dożylnych leków inotropowych, rozróżnienie pomiędzy 

kardiologicznymi i płucnymi przyczynami ostrej duszności, monitorowanie pacjentów po 

transplantacji serca. Ponadto, reokardiografię można stosować we wszystkich innych 

przypadkach gdy istnieją wystarczające powody medyczne uzasadniające korzyści z użycia 

tej metody. Równocześnie określono  listę chorób i zabiegów, w których nie należy stosować 

metody reograficznej. Należą do nich: występowanie lub podejrzenie istnienia ciężkiej 

niedomykalności zastawki aortalnej, badanie pacjentów ze stymulatorem serca sterowanym 

czujnikiem wentylacji minutowej, monitorowanie pacjentów podczas operacji pomostowania 

aortalno-wieńcowego, gdy włączone jest krążenie pozaustrojowe. 

 

2.3. Teoretyczne podstawy reografii impedancyjnej 

 

 Reografia impedancyjna to metoda wykorzystująca zjawiska towarzyszące 

przepływowi prądu przemiennego przez obszar niejednorodnego przewodnika 

objętościowego. Dla najczęściej wykorzystywanych w reokardiografii impedancyjnej 

częstotliwości prądu w zakresie 20-100kHz, średnia konduktywność tkanek wynosi   0.3 

-1m-1, względna stała dielektryczna r=5000 a względna przenikalność magnetyczna =1 

[5]. Przyjmując założenie bezźródłowości i liniowości ośrodka dla podanego zakresu 

częstotliwości, rozkład potencjałów   w badanym ośrodku o rozkładzie konduktywności  

(x,y,z) jest określony przez równanie ciągłości: div( grad )=0. Różnice potencjałów 

odbierane na powierzchni danego segmentu tkankowego są rejestrowane jako sygnał 

reograficzny, odzwierciedlający elektryczną impedancję tego obszaru [1,5, 7].  

 Do opisu relacji pomiędzy zmianami objętości krwi a zmianami impedancji segmentu 

ciała powszechnie wykorzystywany jest uproszczony model walcowy. Mniejszy z walców 

opisuje tętnice wypełnione krwią o stałej rezystywności rb, a otaczający go, większy walec 

modeluje pozostałe tkanki o rezystywności rt. W założeniu, tętnica może zmieniać wyłącznie 

swoją średnicę równomiernie na całej długości a pozostałe tkanki dopasowują się nie 

zmieniając zewnętrznych wymiarów większego walca. Model ten i jego zastępczy schemat 

elektryczny został przedstawiony na Rys. 1.  

 



 

                                                    

 
Rys. 1. Dwuskładnikowy model  obszaru tkankowego o przekroju  At  (i  impedancji zastępczej  

Zt ) oraz tętnic wypełnionych krwią o przekroju Ab   (i  impedancji zastępczej  Zb ) oraz jego 

schemat zastępczy (wg [5]) 

 

 

 Prąd aplikacyjny oscyluje pomiędzy elektrodami umieszczonymi na krańcach walca.  

 Analizując impedancję zastępczą tego segmentu (
tb
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ZZ

ZZ
Z




 , gdzie tb ZZ ,  to 

odpowiednio impedancja krwi w naczyniach i impedancja pozostałego obszaru tkankowego) 

Kubicek i wsp. [wg 2,5], zaproponowali, że zmiany objętości krwi w danym segmencie  dV 

mogą być związane ze zmianami impedancji danego segmentu ciała za pomocą wzoru:  
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 rb = rezystywność krwi [cm], 

 L0 = odległość pomiędzy elektrodami odbiorczymi [cm], 

 Z(t) = zależny od czasu moduł impedancji [], 

 

 W reokardiografii wykorzystywany jest wzór, w którym objętość wyrzutową serca 

(SV) obliczamy według zależności: 

 

  SV=rb L0
2 Z0

-2 max
dt

dz
ET  , gdzie  

  

 SV = objętość wyrzutowa [cm3], 

 Z0 = impedancja segmentu ograniczonego elektrodami odbiorczymi [], 

 max
dt

dz
= maksymalna wartość amplitudy pierwszej pochodnej sygnału 

 impedancyjnego  [/s],  

 ET = czas wyrzutu krwi z lewej komory serca [s], odczytany  

 z charakterystycznych punktów na krzywej reograficznej 
dt

dz
. 

 



 

                                                    

 W reokardiografii impedancyjnej wykorzystuje się tetrapolarną technikę prądową 

pomiaru impedancji Z0 oraz Z. Elektrody aplikacyjne są umieszczone w pewnej odległości 

od elektrod odbiorczych, co zapewnia bardziej równomierną dystrybucję gęstości prądu. 

Ponadto dzięki tej technice, zostaje wyeliminowany  wpływ zmian impedancji kontaktowej 

elektroda-tkanka, którą są obarczone inne metody pomiaru impedancji tkankowej. Układ 

pomiarowy został schematycznie przedstawiony na Rys. 2., zaś topografia odprowadzeń, 

sposób wyznaczania charakterystycznych punktów na krzywej reograficznej 

(umożliwiających określenie ET oraz amplitudy dz/dt max) i wyliczania objętości wyrzutowej 

serca wg wzoru Kubicka został pokazany na Rys. 3.  

 
Rys. 2 Schemat tetrapolarnego prądowego układu pomiarowego. Zaznaczono elektrody 

aplikacyjne (A) i odbiorcze (R) oraz składową stałą (Z0) i zmienną (ΔZ) mierzonej impedancji 

tkanek. 

 

 
Rys.3. Topografia odprowadzeń elektrod reograficznych aplikacyjnych (A) i odbiorczych (R) 

oraz sposób wyznaczania charakterystycznych punktów na krzywej reograficznej 

 

Oprócz modelu walcowego tworzono inne, bardziej skomplikowane modele 

matematyczne, których celem było dokładniejsze określenie pochodzenia sygnału 

reokardiograficznego [5]. Celem innych prac, przeprowadzanych  na zwierzętach, było 

określenie udziału sygnału pochodzącego z lewej komory serca w całkowitym sygnale 

reograficznym. Zarówno skomplikowane modele klatki piersiowej jak i prace 

przeprowadzone na zwierzętach nie dały jednoznacznej odpowiedzi co do źródła sygnału 

reograficznego. Co więcej, bardziej wyrafinowane modele nie umożliwiały większej precyzji 

w wyznaczaniu objętości wyrzutowej w porównaniu z prostym modelem walcowym.  



 

                                                    

  

2.4. Metody pomiaru impedancji elektrycznej (wg [1]): 

Pomiar impedancji realizuje się za pomocą elektrod rozmieszczonych na powierzchni 

ciała badanego. Początkowo elektrody miały postać opasek, co zapewniało w miarę 

jednorodny rozkład pola elektrycznego wewnątrz badanego obszaru. Z czasem w niektórych 

urządzeniach zastąpiono je elektrodami krążkowymi jak do odbioru EKG. W celu poprawy 

jakości zapisów stosuje się usuwanie naskórka i żel zmniejszający rezystancję. Stosowane 

częstotliwości prądu wynoszą poniżej 100 kHz. Istnieją dwie metody pomiaru impedancji: 

dwuelektrodowa (bipolarna) i czteroelektordowa (tetrapolarna). Ze względu na 

zminimalizowany wpływ impedancji elektrodowych na wartość końcową mierzonej 

impedancji częściej stosowana jest metoda czteroelektrodowa.  

 

 2.4.1. Metody bipolarne 

 

 W metodzie dwuelektrodowej każda z elektrod służy zarówno do aplikacji 

jak i pomiaru.  Istnieją trzy podstawowe układy dwuelektrodowe pomiaru impedancji: 

 

 a) metoda zerowa (mostkowa)  

 W tj metodzie stosuje się układy mostkowe, najczęściej mostka Wiena. Pozwala ona w 

prosty sposób oddzielić składowe rezystancyjne i reaktancyjne impedancji jednak procedura 

kompensacji jest czasochłonna, zatem stosuje się ją do pomiaru niezmieniających się szybko 

w czasie wartości impedancji i nie nadaje się do pomiaru zmian impedancji zachodzących  

z prędkością choćby 1 Hz. Jest metodą najstarszą ze wszystkich i rzadko stosowaną  

w badaniach biomedycznych. 

 

 b) metoda napięciowa 

 Do obszaru tkankowego doprowadzane jest napięcie z generatora o możliwie małej 

rezystancji wewnętrznej. Miarą impedancji jest wartość prądu mierzonego w układzie 

generatora i tkanki. Główne wady tej metody związane są z wpływem impedancji tkanki na 

wartość prądu przez nią płynącego oraz z nieliniową zależnością tego prądu od wartości 

impedancji mierzonej.   

 

 c) metoda prądowa 

 Najczęściej polecana, umożliwia ustawienie wartości prądu przemiennego  

o częstotliwości 20-100 kHz na bezpiecznym poziomie. Wartość mierzonego napięcia jest 

proporcjonalna do impedancji. 

  

 

 



 

                                                    

 Układy zastępcze wszystkich metod bipolarnych przedstawiono na Rys. 4, na którym 

eap oznacza elektrodę aplikacyjno-pomiarową. Wspólna wadą wszystkich metod bipolarnych 

jest wpływ impedancji kontaktowej pomiędzy elektrodami a tkanką na wynik pomiaru. 

Metody te umożliwiają jedynie ogólny pomiar impedancji tkankowej i elektrodowej. 

Teoretycznie nie powinno się ich stosować  do pomiarów natężenia przepływu krwi.   

 

Rys. 4. Układy do  bipolarnego pomiaru impedancji: 

 a) zerowa, b) napięciowa, c) prądowa. Wg [1]. 

 

 

 2.4.2. Metoda tetrapolarna prądowa 

 

 W tej metodzie zostały rozdzielone funkcje aplikacji prądu i pomiaru napięcia. Zaletą 

układu tetrapolarnego jest wyeliminowanie wpływu impedancji kontaktowej (pochodzącej od 

styku elektrody i tkanki) na wynik końcowy pomiaru. Oddalenie od siebie elektrod nadawczej 

i odbiorczej skutkuje bardziej równomiernym rozkładem gęstości prądu.  Poza tym, zawsze 

istnieje możliwość przejścia na układ bipolarny poprzez złączenie ze sobą elektrod 

nadawczych i odbiorczych.  

 

 

Rys. 5. Schemat zastępczy układu pomiarowego dla techniki tetrapolarnej. Wg [1]. 

 



 

                                                    

 Na rysunku 5 został przedstawiony elektroniczny schemat zastępczy układu 

pomiarowego, na którym: 

 I(ω) – źródło prądowe; 

 Zwy – impedancja wyjściowa źródła prądowego; 

 Zwe – impedancja wejściowa wzmacniacza pomiarowego; 

 Zei – impedancja elektrody i-tej; 

 Ztac i Ztbd – impedancje tkanek znajdujących się poza przestrzenią określoną przez 

 elektrody pomiarowe; 

 Z0 – impednacja mierzonej tkanki; 

 V – układ pomiaru napięcia. 

 

 

2.5. Pomiary oddechowe z wykorzystaniem pneumografii impedancyjnej 

Metodę tetrapolarną prądową można także wykorzystać do pomiaru objętości 

powietrza w płucach, ze względu na zmianę impedancji elektrycznej klatki piersiowej pod 

wpływem zmian ilości powietrza w płucach. W przypadku pomiarów oddechowych stosuję 

się inną konfigurację elektrod, jak w przypadku badań reokardiograficznych. Stosowane 

konfiguracje zaprezentowana na Rys. 6. 

 

Rys. 6. Schemat konfiguracji elektrod stosowanych w pneumografii impedancyjnej wg. [7, 8] 



 

                                                    

Pneumografia impedancyjna pozwala na rejestrację czynności oddechowej, w tym 

częstości oddechu, faz oddechu (relacji pomiędzy długością wdechu, wydechu i pauzy 

oddechowej). Zastosowanie konfiguracji elektrod zaznaczonej na Rys. 6. literką B pozwala na 

uzyskanie liniowego przejścia pomiędzy mierzonymi wartościami impedancji, a faktyczną 

objętością powietrza w płucach. W związku z tym metoda umożliwia również na pomiar 

objętości i przepływów w wartościach absolutnych (L i L/s) po przeprowadzeniu procedury 

kalibracyjnej [7]. 

 

2.6. Stanowisko badawcze  

W ćwiczeniu wykorzystuje się: 

- Reomonitor [4] – reokardiograf impedancyjny typu holterowskiego, podłączany do 

specjalnego monitora podglądu, rejestrujący dane na karcie pamięci PCMCIA; 

szczegółowy opis budowy ReoMonitora został przedstawiony w Dodatkach 

- Pneumonitor [8] – pneumograf impedancyjny typu holterowskiego, rejestrujący sygnał 

układu oddechowego, sygnał EKG, oraz sygnał z 3-osiowego akcelerometru na karcie 

pamięci SD. 

 

3.  Wymagane wiadomości 

 

 Podstawowa wiedza z zakresu pomiarów objętości wyrzutowej w medycynie  

 Podstawowa wiedza z zakresu pomiarów oddechu (częstość oddechu, fazy wdechu, 

wydechu i pauzy oddechowej) 

 Właściwości elektryczne tkanek 

 Wielkości wyznaczane metodami impedancyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem 

objętości wyrzutowej - SV)   

 Metody pomiaru impedancji 

 Budowa reometru impedancyjnego  

 Zastosowanie metod impedancyjnych  

 Szacowanie błędów w pomiarze pośrednim.    

 Podstawowe wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

4.   Przebieg ćwiczenia 

 

1. Zamocować elektrody krążkowe według schematu pokazanego na Rys. 7. u badanego  

w pozycji leżącej, zachowując odległość pomiędzy elektrodami odbiorczymi L0=20cm. 

Dodatkowo, zamocować 2 elektrody odbiorcze na klatce piersiowej w odległości 

odpowiednio 25 i 30 cm od górnej elektrody odbiorczej. 

2. Podłączyć ReoMonitor zgodnie ze schematem podanym na Rys. 7., korzystając  

z elektrody umieszczonej w odległości 30 cm od elektrody górnej.  

 

 
Rys.7.  Topografia rozmieszczenia elektrod stosowana podczas ćwiczenia. B- brązowa, Ż- 

żółta, Z- zielona, Cze- czerwona. Przyjąć L0=20cm, kolejne elektrody poniżej dolnej żółtej 

oddalone są odpowiednio o 5 i 10 cm. 

 

 

3. Uruchomić kalibrację ReoMonitora i rozpocząć rejestrację.  

4. Po 2 minutach przełączyć dolną elektrodę odbiorczą na pozycję 25cm i kontynuować 

zapis przez kolejne 2 minuty, po czym przełączyć dolną elektrodę odbiorczą na pozycję 

20 cm i kontynuować zapis przez 2 minuty. 

5. Następnie prosić badanego o powstanie w ciągu 3-5 sekund wg schematu podanego 

wcześniej przez prowadzącego. 

6. Kontynuować rejestrację prze kolejne 2 minuty. 

7. Przełączyć dolną elektrodę odbiorczą na pozycję 25cm i kontynuować zapis przez kolejne 

2 minuty, po czym przełączyć dolną elektrodę odbiorczą na pozycję 30 cm i kontynuować 

zapis przez kolejne 2 minuty. Poprosić badanego o położenie się i kontynuować zapis 

przez 4 minuty. Zakończyć rejestrację. Dane zostaną przekazane przez prowadzącego po 

laboratorium. 

8. Zamocować elektrody według schematu konfiguracji B i C na Rys. 6. (łącznie 6 elektrod) 



 

                                                    

9. Wykonać sekwencję oddechów wskazaną przez prowadzącego, dla trzech pozycji ciała. 

Po zakończeniu rejestracji dane zostaną przekazane. 

 

     5. Opracowanie wyników 

 

5.1 Wykreślić (na jednym wykresie) przebieg zmian SV, CO, ET, PEP, amplitudy 

dz/dt i Z0 co 5s (średnie) z podaniem odchylenia standardowego dla 3 ostatnich pomiarów w 

pozycji leżącej i w stanie nieustalonym do 60 s po zmianie pozycji ciała (łącznie 15 

punktów).  Wyznaczyć współczynniki zmienności SV dla pozycji leżącej (dla pierwszych 2 

minut rejestracji) i stojącej (ostatnie 2 minuty rejestracji). Wyliczenia średnich i odchylenia 

standardowego przeprowadzić dla okresów 60-sekundowych.  

 

5.2. Oszacować błąd pomiaru SV jako wartości pośredniej (na podstawie wzoru 

Kubicka), metodą różniczki zupełnej osobno dla pomiarów w pozycji leżącej i stojącej. 

Podobnie proszę oszacować błąd względny pomiaru SV jako wartości pośredniej osobno dla 

pomiarów w pozycji leżącej i stojącej. Proszę przyjąć maksymalny błąd wyznaczenia Z0 jako 

0.1 , dz/dtmax (0.1 /s) ET (5ms), L0 (0.5 cm). Do  obliczeń proszę wziąć wartości 

L0, Z0, dz/dtmax, ET uśrednione w drugiej minucie leżenia  i 3 minucie stania. Rezystywność 

proszę przyjąć jako wartość stałą r=150 cm . Stosowne wzory podano niżej:  

 

 

5.3. Wyliczyć wartości średnie i odchylenia standardowe SV dla 1 minuty rejestracji 

dla L0=20, 25 i 30cm w pozycji leżącej oraz podobnie w pozycji stojącej. Proszę zbadać, czy 

istnieją statystycznie istotne różnice pomiędzy pomiarami uzyskanymi dla L0=20 i  L0=25 cm 

oraz L0=20 i  L0=30 cm. Do porównania proszę wykorzystać test dla prób niepowiązanych 

(niesparowanych). 

 

Uwaga: Wyniki SV i CO odnoszą się do L0=20 cm. Dla zapisów przeprowadzonych gdy 

L0=25 należy wyniki z kolumny SV i CO wymnożyć przez współczynnik 1.5625 [(25/20)2]. 

Dla rejestracji wykonanych gdy L0=30 cm należy wyniki z kolumny SV i CO wymnożyć 

przez współczynnik 2.25 [(30/20)2]. 

 

5.4. Sprawdzić, czy wyznaczone z sygnałów częstotliwości oddechów zgadzają się  

z przewidywanymi wartościami.  

 

5.5. Obliczyć średnią długość wdechu, wydechu i pauzy oddechowej dla wybranego 

fragmentu sygnału i zaprezentować w sprawozdaniu sposób obliczeń. 
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5.6. Określić, czy pozycja ciała wpływała na wartość średnią mierzonej impedancji 

oraz czy poziom artefaktów w sygnale pozwala na jego poprawną interpretację. 

 

 

      6.  Sprawozdanie 

 

 Sprawozdanie powinno koniecznie zawierać: temat ćwiczenia, datę, oznaczenie 

zespołu, listę osób wykonujących ćwiczenie, schematy blokowe stanowisk pomiarowych  

(z opisem), tabele i wykresy uzyskanych wyników, analizę błędów pomiarowych oraz 

wnioski i spostrzeżenia. 
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DODATEK 

1.  Opis rejestratora ReoMonitor - reokardiografu typu holterowskiego  

1.1. Budowa części analogowej ReoMonitora wg [4] 

W ReoMonitorze wykorzystano tetrapolarną metodę prądowa pomiaru impedancji 

elektrycznej tkanki. Sinusoidalny prąd elektryczny o częstotliwości f=95 kHz i stałej 

amplitudzie 1 mA (rezystancja wewnętrzna  źródła R>100 k) oscyluje pomiędzy dwiema 

elektrodami aplikacyjnymi (A1, A2).  Elektrody odbiorcze (R1, R2) zbierają sygnał napięciowy 

proporcjonalny do impedancji badanego obszaru. W generatorze aplikacyjnym (typu LC) 

wytwarzany jest sygnał stabilizowany o przebiegu sinusoidalnym. Sygnał z generatora 

aplikacyjnego przekazywany jest na przetwornik napięcia przemiennego na prąd o stałej 

amplitudzie (źródło prądowe). Obciążeniem dla źródła prądowego uzwojenie pierwotne 

transformatora z rdzeniem ferrytowym. Uzwojenie wtórne transformatora stanowi wyjście 

elektrod aplikacyjnych. Sygnał z elektrod napięciowych podawany jest na symetryczny 

wzmacniacz wysokiej częstotliwości. Wzmocniony sygnał jest przetwarzany przez detektor 

szczytowy. Z uzyskanego sygnału niskiej częstotliwości zostaje wyodrębniona składowa stała 

impedancji, czyli impedancja podstawowa Z0. Składowa zmienna, czyli zmiana impedancji 

ΔZ zostaje wzmocniona, a następnie wprowadzona na układ różniczkujący. Wzmocnienie 

napięciowe układu różniczkującego zostało tak dobrane, żeby dla szybkości zmian impedancji 

o wartości 1 Ω/s sygnał wyjściowy był równy 1 V.  Kalibracja układ odbywa się poprzez 

pomiar impedancji wzorcowej Z0 = 20 Ω oraz podanie na wejście wzmacniacza ΔZ impulsów 

trapezowych, o amplitudzie proporcjonalnej do zmian impedancji o wartości 50 mΩ oraz 

czasie narastania zbocza 50 ms. Podczas kalibracji, dodatkowo w torze EKG,  generowany 

jest impuls prostokątny o amplitudzie 1 mV. Schemat blokowy reometru został przedstawiony 

na rysunku 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy części analogowej rejestratora ReoMonitor. Elektrody aplikacyjne 

oznaczono literą A, elektrody odbiorcze – R . (wg [4]) 

 

 

 



 

                                                    

1.2. Budowa części cyfrowej ReoMonitora wg [4] 

 Część cyfrowa rejestratora czterokanałowego, której schemat blokowy  został 

przedstawiony na rys. 2., wykorzystuje mikrokontroler z rodziny 80C552 zawierający 

wbudowane cztery przetworniki A/C ustawione w rozdzielczości 8-bitowej. Sygnały 

wejściowe zmieniają się w zakresie 0-5 V i są próbkowane z częstotliwością 200Hz  i, po 

wstępnym przetworzeniu, zostają zapamiętane na 40MB karcie PCMCIA (typ II), pracującej 

w trybie Memory Mapped Mode. System umożliwia wykorzystanie  karty o większej 

pojemności, a tym samym wydłużenie czasu rejestracji.  W tej części zastosowano również 

procedury umożliwiające oszczędzanie źródła zasilania.  

Na poszczególnych kanałach rejestrowano następujące sygnały: EKG, pierwszą 

pochodną sygnału reograficznego (dz/dt), składową zmienną sygnału reograficznego (Z) i 

sygnał odpowiadający podstawowej impedancji (Z0). Sposób rejestracji sygnałów (bez 

kompresji) pozwala na pełną ich prezentację (typu full disclosure), a także, przy użyciu 

specjalizowanego oprogramowania, na oszacowanie, dla każdego cyklu, zmian objętości 

wyrzutowej (SV), oraz pomiar podokresów skurczu, okresu przedwyrzutowego (PEP), czasu 

wyrzucania krwi z lewej komory (LVET) i częstości skurczów serca (HR).   

 

 
Rys. 2. Schemat blokowy części cyfrowej rejestratora ReoMonitor (wg [4]) 

 

Rejestrator jest zasilany 6 ogniwami alkalicznymi  typu AA (1.5V) lub odpowiednimi 

akumulatorami o pojemności minimalnej 1100 mAh. 

 

 

 

 

 



 

                                                    

1.3. Dane techniczne ReoMonitora 

 

Część analogowa 

Sposób pomiaru    technika tetrapolarna, prądowa 

Generator prądowy  1 mA, 95 kHz, sinusoidalny, stabilizowany, LC, R>100 k 

Liczba kanłów    4 (EKG, dz/dt, Z, Z0) 

 

Parametery posczczególnych knałów:   

EKG  (1mV/1V, f=0-200 Hz, 3 dB, R>200 M) 

dz/dt   (1/s/1V, f=0-15 Hz, 3 dB) 

Z (100 m/1V, f=0.2-40 Hz, 3 dB) 

Z0 (10 /1V) 

Impedancja wejściowa części odbiorczej reografu: >200 M 

 

Część cyfrowa    

Procesor                               Mikrokontroler z rodziny 80C552, 

         Cztery 8 bitowe przetworniki A/C, 

         Zakres napięć wejściowych  0-5 V 

Częstotliwość próbkowania  200Hz/kanał 

Rodzaj pamięci zewnętrznej   Karta PCMCIA typ II, pojemność >20 MB 

Pobór prądu dla części cyfrowej  10 mA przez ok. 99% czasu rejestracji  

Czas rejestracji    Ok. 13 h  (dla karty 20 MB) 

Żródło zasilania   9V (6xAA lub akumulatory o poj. min. 1100 mAh) 

Wymiary (DxSxW) [mm]:   200x111x50  

Masa całkowita [g]    665 (~810 z bateriami) 

 

Instrukcja obsługi ReoMonitora 

 

1. Podłącz elektrody   

2. Włóż kartę pamięci 

3. Włóż baterie - włącza się czerwona dioda  

4. Długopisem wciśnij KAL - włącza się zielona dioda (wyłącza czerwona). Po zakończeniu 

kalibracji 8 sekund gaśnie zielona dioda i zapala się czerwona 

5. Aby rozpocząć zapis wciśnij znacznik pacjenta - wyłącza się czerwona dioda i włącza się 

pulsacyjnie zielona (co  ok. 8s) 

6. Aby zakończyć zapis wciśnij znacznik pacjenta + KAL (czekaj na włączenie się zielonej 

diody) 

7. Wyjmij kartę, wyjmij baterie.  

 

  

 

 



 

                                                    

 


