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PLAN WYKŁADU

1. Wstęp informacje dotyczące projektowania,

2. Koncepcja i opracowanie metody pomiarowej,

3. Opracowanie konstrukcji,

4. Weryfikacja metody i konstrukcji,



  

PROJEKTWOWANIE
(jako proces)

Założenia
konstrukcyjne

(opis ilościowy)

Opracowana
konstrukcja

(dokumentacja)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Wytwór:
● Model,
● Prototyp,
● Seria informacyjna,
● Gotowy produkt,

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Sprzedaż,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,

Racje, kryteria

Nauki 
formalne

Nauki empiryczne

Wiedza 
heurystyczna

(doświadczenie)

WiedzaZasady

Koncepcja
(opis raczej 
jakościowy)

Weryfikacja empiryczna
(badania laboratoryjne)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Weryfikacja 
analityczna

Analiza wyników

Zabiegi 
wyprzedzające

Zabiegi 
główne

Zabiegi 
sprawdzające

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Produkcja,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,



  

PROJEKTWOWANIE
(czynności wyprzedzające)

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Sprzedaż,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,

Racje, kryteria

Nauki 
formalne

Nauki empiryczne

Wiedza 
heurystyczna

(doświadczenie)

Wiedza

Koncepcja
(opis raczej 
jakościowy)

Zabiegi 
wyprzedzające

Zabiegi 
główne

Zabiegi 
sprawdzające

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Produkcja,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,



  

PROJEKTWOWANIE
(czynności główne)

Założenia
konstrukcyjne
(opis ilościowy)

Opracowana
konstrukcja

(dokumentacja)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Sprzedaż,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,

Racje, kryteria

Nauki 
formalne

Nauki empiryczne

Wiedza 
heurystyczna

(doświadczenie)

WiedzaZasady

Koncepcja
(opis raczej 
jakościowy)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Zabiegi 
wyprzedzające

Zabiegi 
główne

Zabiegi 
sprawdzające

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Produkcja,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,



  

PROJEKTWOWANIE
(czynności sprawdzające)

Założenia
konstrukcyjne

(opis ilościowy)

Opracowana
konstrukcja

(dokumentacja)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Produkcja,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,

Racje, kryteria

Nauki 
formalne

Nauki empiryczne

Wiedza 
heurystyczna

(doświadczenie)

WiedzaZasady

Koncepcja
(opis raczej 
jakościowy)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Weryfikacja 
analityczna

Analiza wyników

Zabiegi 
wyprzedzające

Zabiegi 
główne

Zabiegi 
sprawdzające



  

PROJEKTWOWANIE
(czynności końcowe)

Założenia
konstrukcyjne

(opis ilościowy)

Opracowana
konstrukcja

(dokumentacja)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Wytwór:
● Model,
● Prototyp,
● Seria informacyjna,
● Gotowy produkt,

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Produkcja,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,

Racje, kryteria

Nauki 
formalne

Nauki empiryczne

Wiedza 
heurystyczna

(doświadczenie)

WiedzaZasady

Koncepcja
(opis raczej 
jakościowy)

Weryfikacja empiryczna
(badania laboratoryjne)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Weryfikacja 
analityczna

Analiza wyników

Zabiegi 
wyprzedzające

Zabiegi 
główne

Zabiegi 
sprawdzające



  

PROJEKTWOWANIE
(kolejny cykl)

Założenia
konstrukcyjne

(opis ilościowy)

Opracowana
konstrukcja

(dokumentacja)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Wytwór:
● Model,
● Prototyp,
● Seria informacyjna,
● Gotowy produkt,

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Sprzedaż,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,

Racje, kryteria

Nauki 
formalne

Nauki empiryczne

Wiedza 
heurystyczna

(doświadczenie)

WiedzaZasady

Koncepcja
(opis raczej 
jakościowy)

Weryfikacja empiryczna
(badania laboratoryjne)

Dobieranie cech
konstrukcyjnych
(projektowanie)

Weryfikacja 
analityczna

Analiza wyników

Zabiegi 
wyprzedzające

Zabiegi 
główne

Zabiegi 
sprawdzające

Działanie:
● Zapotrzebowanie na
produkt,
● Produkcja,
● Adaptacja produktu
do potrzeb rynku,



  

PROJEKT ESE
środki, narzędzia, materiały

Schemat środków, narzędzi, materiałów

file:///C:/Users/JakubW10/Documents/PW/Zaj_dyd/Przedmioty/UiSE/Wyklad/Wyk3/Moniotr_mapa.html


  

POTRZEBA
elementy mikrozatorowe

● Duże elementy zatorowe – Ø>1mm:
● Zatory głównych naczyń krwionośnych,
● Natychmiastowe i poważne skutki – rozległe 

niedokrwienie tkanek, silny ból itp.

● Elementy mikrozatorowe – Ø<1mm:
● Zatory końcowych naczyń krwionośnych,
● Konsekwencje obecności nie są całkowicie 

poznane,



  

POTRZEBA
elementy mikrozatorowe

● Thromboembolism – skrzep lub zakrzep krwi:
● Choroby naczyń krwionośnych (żył i tętnic), choroby serca,

● Cholesterol embolism  - oderwane blaszki 
miażdżycowe:

● Zmiany miażdżycowe w tętnicach,

● Ciało obce, powietrze lub inne tkanki (tłuszcz, 
kość):

● Wypadek, operacja,



  

POTRZEBA
elementy mikrozatorowe

Skutki obecności el. mikrozatorowych (EM) są 
zależne od:

● Liczby EM (częstości pojawiania się),
● Materiału EM,
● Rozmiaru EM,
● Zdolności organizmu do rozpuszczania (eliminacji) EM,
● Miejsca powstania zatoru,



  

POTRZEBA
elementy mikrozatorowe

Skutki obecności el. mikrozatorowych w w naczyniach peryferyjnych:

● W większości przypadków bez objawów lub objawy nie są zgłaszane lekarzowi,

● Niedotlenienie i bolesne zmiany martwicze obszarów stóp, w szczególności palców 
stóp – blue toe syndrome, 

● Infekcje,

● Amputacje,

Blue Toe Syndrome
www.medscape.com



  

POTRZEBA
elementy mikrozatorowe

● Brak metod umożliwiających „rzetelną” 
ocenę rozmiarów stałych elementów 
mikrozatorowych,

● Potrzeby badawcze:
● Techniczne – zbadanie możliwości oceny 

rozmiaru metodami ultradźwiękowymi,
● Medyczne – ocena wpływu rozmiaru el. 

mikrozatorowego na ryzyko powikłań,



  

CEL PROJEKTU

Opracowanie nowej metody detekcji i 

estymacji rozmiarów elementów 

mikrozatorowych płynących w peryferyjnych 

naczyniach krwionośnych.



  

KONCEPCJA TEORETYCZNA
(koncepcja pomiaru)

1. Pomiar -  ': 
● przetwornik nr 1 emituje falę mechaniczną i odbiera falę rozproszoną pod kątem 180º,
● przetwornik nr 2 odbiera falę rozproszoną pod kątem α,

2. Pomiar - '': 
● przetwornik nr 1 odbiera falę rozproszoną pod kątem α,
● przetwornik nr 2 emituje falę mechaniczną i odbiera falę rozproszoną pod kątem 180º,

Przetwornik nr 2:
- pomiar ' - α, nadajnik-odbiornik,
- pomiar '' - 180º, nadajnik-odbiornik,
- wzmocnienie toru Amp

2
,

- tłumienie Att
d2

,

Przetwornik nr 1:
- pomiar ' - 180º, nadajnik-odbiornik,
- pomiar '' - α, nadajnik-odbiornik,
- wzmocnienie toru Amp

1
,

- tłumienie Att
d1

,

Żel

Tkanki

Element
mikrozatorowy

Naczynie
krwionośne

α

d2

d1



  

KONCEPCJA TEORETYCZNA
(model matematyczny)

EDP=
P emb⋅Amp
Attd

=
 emb f em , r ,mat ⋅I x⋅Amp

Attd

EDPR180/=
EDP180

EDP
=

180 emb f em , r ,mat ⋅Amp1⋅Att d2
 emb f em , r ,mat ⋅Amp2⋅Attd1

X=
EDPR180/ '

EDPR180/ ' '
= Amp1⋅Attd2
Amp2⋅Attd1

2

DSCSR180/=EDPR180/ ' '⋅ X=
 180 emb  f em , r ,mat 
 emb f em , r ,mat 

ESE  f1 , f2 ,=10log10DSCSR180 / f1
DSCSR180/ f2

Nowe zaproponowane 
parametry pomiarowe 
umożliwiające estymację 
rozmiaru el. mikrozatorowych

EDP – Embolus Doppler Power

EDPR – EDP ratio

DSCSR – Differential Scattering Cross Section Ratio

ESE – Embolus Size Estimator

σ - Differential Scattering Cross Section – różnicowy 
porzecznik rozproszenia

I – natężenie fali mechanicznej

Amp – wzmonienie / sprawność toru

Att – tłumienie fali mechanicznej na drodzę 
przetwornik el. mikrozatorowy



  

KONCEPCJA TEORETYCZNA
(weryfikacja analityczna)

Parametr ESE jest mniej zależny do materiału 
elementu mikrozatorowego.
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KONCEPCJA TEORETYCZNA
(weryfikacja analityczna)

● Uniezależnienie wyniku pomiaru od:
● Przestrzennego rozkładu ciśnienia,
● Czynników aparaturowych,
● Tłumienia tkanki,

● Niewielki wpływ materiału elementu 
mikrozatorowego i hematokrytu na wynik pomiaru,

● Sygnał od krwi nie jest poziomem odniesienia 
niezbędnym do estymacji rozmiaru elementów 
mikrozatorowych,

ESE - zalety



  

KONCEPCJA TEORETYCZNA
(weryfikacja analityczna)

● Założenie kulistego kształtu elementu 
mikrozatorowego,

● Błąd oszacowania kąta pomiarowego α wpływa na 
błąd pomiaru rozmiaru,

● Złożoność aparatury pomiarowej,

● Wiele pomiarów – wysoka wypadkowa Fpfr – 
ograniczenie maksymalnej głębokości pomiaru,

ESE - wady



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(uwarunkowania anatomiczne)

Naczynia krwionośne będące przedmiotem zainteresowania leżą w odległość 1,5-5cm 
pod powierzchnią skóry i mają średnice od 2-8mm.



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(przetworniki elektromechaniczne)

Przestrzenny rozkład ciśnienia akustycznego w mięśniu dla przetwornika krążkowego 
Ø=12,7mm, fem=1MHz (góra), α=2,35dB/cmMHz.



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(przetworniki elektromechaniczne)

Sondy pomiarowe wyprodukowane przez firmę 
Sonomed.



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(przetworniki elektromechaniczne)

Wyniki pomiarów: pętla admitancji, moduł 
impedancji, faza impedancji dla przetwornika 
nr: 492. obc - pomiar w warunkach obciążenia 
tkanką, nobc - pomiar bez obciążenia.

Elektro-mechaniczny model zastępczy.



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(przetworniki elektromechaniczne)

Elektro-mechaniczny model zastępczy.

Sprawność emisji fali mechanicznej w funkcji 
częstotliwości dla przetwornika nr 492 (linia 
przerywana) oraz 493 (linia ciągła).



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(przetworniki elektromechaniczne)

Elektro-mechaniczny model zastępczy.

Przebieg czasowe (symulacja) oraz widma (znormalizowana gęstość mocy) pobudzenia (linia 
przerywana) oraz fali wyemitowanej (linia ciągła) dla przetwornika nr 492.

Fem = 1 MHz Fem = 1,25 MHz



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(przetworniki elektromechaniczne)

Normy bezpieczeństwa Sprawność przetworników

Maksymalna moc elektryczna jako można dostarczyć do przetworników

Pacu peak = 2,54[W],
Sele peak = 12,72[W],
Vamp=37,06[V] przy│Z│=54[Ω], 
Vamp=41,90[V] przy│Z│=69[Ω].



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(wzmocnienie)

Maksymalna moc elektryczna 
jako można dostarczyć do 
przetworników.

Model rozpraszania fali mech. przez krew oraz 
model tłumienia fali mech. przez tkankę miękką.

Optymalne wzmocnienie Ku w funkcji odległości przetwornik naczynie krwionośne dla 
czterech wartości współczynnika TBR (Tissue Blood Ratio). Pacu peak = 2,54[W].



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(dynamika, szerokość pasma)

Na podstawie danych literaturowych dotyczących dynamiki sygnałów dopplerowskich 
pochodzących od el. mikrozatorowych i krwi dobrano:

● Rozdzielczość przetworników AC – 16bit,

● Częstotliwość próbkowania syg. RF – 100MHz.

Na podstawie danych literaturowych dotyczących prędkości przepływu krwi peryferyjnych 
naczyniach krwionośnych dobrano szerokość pasma toru wyjściowego jako 50Hz – 2kHz.



  

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
(inne)

Urządzenie powinno umożliwiać pracę w trzech trybach:
1. Praca z jednym przetwornikiem i jedną częstotliwością pomiarową, z możliwością 

wyboru przetwornika.
2. Praca z dwoma przetwornikami i jedną częstotliwością pomiarową.
3. Praca z dwoma przetwornikami i z dwoma częstotliwościami pomiarowymi.

W przypadku trybów 1 i 2 powinien być możliwy wybór pomiędzy dwoma podtrybami:
a) Praca z jedną bramką o długość 1cm o regulowanym położeniu w zakresie 1,5-5cm.
b) Praca w trybie wielobramkowym – cztery nakładające się bramki o długości 1cm 

rozłożone równomiernie w zakresie odległości 1,5-5cm.

W przypadku trybu nr 3 urządzenie powinno umożliwiać pracę z jedną bramką o długość 
1cm o regulowanym położeniu w zakresie 1,5-5cm w trybie naprzemiennej emisji z jednego 
przetwornika, a odsłuchu z dwóch.

Każdy z dwóch torów pomiarowych powinien mieć niezależnie regulowane wzmocnienie toru 
odbiorczego i poziom emisji oraz zawierać system monitorowania poziomu wysterowania 
sygnału na wejściu przetworników ADC.



  

KONCEPCJA PRAKTYCZNA
(schemat blokowy)

2xNadajnik2xNadajnik

2xTor odbiorczy2xTor odbiorczy

2xPrzetwornik
ultradźwiękowy

2xPrzetwornik
ultradźwiękowy

DSP
filtr decymujący,

Filtr pasmowo przepustowy,
Sampler kwadraturowy.

DSP
filtr decymujący,

Filtr pasmowo przepustowy,
Sampler kwadraturowy.

Blok sterujący
komunikacja z PC,

kontrola emisji i położenie,
obszarów pomiarowych.

Blok sterujący
komunikacja z PC,

kontrola emisji i położenie,
obszarów pomiarowych.

PC
analiza sygnałów,

detekcja i charakteryzacja
sygnałów od elementów 

mikrozatorowych,
interface człowiek-system.

PC
analiza sygnałów,

detekcja i charakteryzacja
sygnałów od elementów 

mikrozatorowych,
interface człowiek-system.

- tor analogowy

- tor cyfrowy

- oprogramowanie



  

KONCEPCJA PRAKTYCZNA
(cześć sprzętowa)



  

KONCEPCJA PRAKTYCZNA
(cześć sprzętowa - analogowa)

Na podstawie założeń konstrukcyjnych zaprojektowano/dobrano:

● Filtry analogowe,

● Wzmacniacze wejściowe,

● przetworniki AC,

● układy toru nadawczego (transformator podwyższający, sterowniki tranzystorów FET),

● układy zasilania,



  

KONCEPCJA PRAKTYCZNA
(cześć sprzętowa - cyfrowa)

Układ FPGA EP3C25Q240C8 z rodziny 
CycloneIII



  

Interfejs użytkownika
(Labview)

Panel kontrolny 
przepływomierza

Panel umożliwiający 
bieżące monitorowanie 

rejestrowanych 
sygnałów 

dopplerowskich



  

KONCEPCJA PRAKTYCZNA
(cześć programistyczna)

START

Blok przetwarzania i parametryzacji 
sygnałów dopplerowskich

Detekcja sygnałów ES

Parametryzacja sygnałów ES,
estymacja rozmiaru elementów 

mikrozatorowych

Prezentacja i zapis wyników

Wczytanie danych wejściowych
z pliku

KONIEC

Moduł analizy zarejestrowanych sygnałów dopplerowskich

Matlab



  

Weryfikacja projektu
(eksperyment)

PW
Doppler

Pompa turbinowa
Zbiornik z

cieczą 
chłodzącą

Model naczynia krwionośnego
(PVA)

Sondy
ultradźwiękowe

Modele elementów
mikrozatorowych

(kulki szklane)

Płyn quasi-krwiopodobny
(woda + gliceryna)

Zbiornik
sedymentacyjny



  

Weryfikacja projektu
(wyniki eksperymentu)

I II III
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Teor. – śr.
Teor. – max.
Eksperyment

Klasy średnic modeli elementów mikrozatorowych

E
S

E
 [d

B
]

Klasa średnic Øeksp ΔØ  δØ

I - 91μm 201,94μm 110,94μm 121,91%

II - 357μm 455,41μm 98,41μm 27,56%

III - 482μm 552,27μm 70,27μm 14,58%


