
Pytania na kolokwium UiSE 

 

 

1. Omówić kryteria (Lowna) wykrywania groźnych dla życia arytmii stosowane w 

arytmiokomputerach.        

 

2. Omówić metody i urządzenia do pomiaru całkowitego natężenia przepływu krwi najczęściej 

stosowane w warunkach klinicznych.   

 

3. Omówić podstawy fizyczne spetrometrii impedancyjnej. Jakie parametry badanego obiektu 

(tkanki) są mierzone? 

 

4. Na czym polega tlenowa metoda Ficka; podać równanie do wyznaczenia objętości minutowej 

serca tą metodą. 

 

5. Przy użyciu jakich układów i w jaki sposób można wyznaczyć konsumpcję tlenu? 

Przeprowadzić analizę gazów w procesie oddychania. 

 

6. Schemat blokowy spektrometru impedancyjnego i zasada jego działania. 

 

7. Narysować schematy blokowe przepływomierzy CW i PW z demodulacją sygnału RF do 

pasma podstawowego. Omówić różnicę zasad działania obu tych urządzeń. W jaki sposób 

różnica ta wpływa na właściwości (pasmo) wybranych bloków schematów?  

 

8. Omówić problematykę dystrybucji wzmocnienia i ograniczenia pasma w przepływomierzu 

dopplerowskim CW i PW.    

 

9. Omówić metody separacji sygnałów dopplerowskich pochodzących od przeciwnych kierunków 

przepływu, podać wady i zalety poszczególnych rozwiązań.     

   

10. Wskazać przyczyny przesłuchów między torami sygnałów dopplerowskich po separacji 

kierunków w poszczególnych metodach separacji. 

 

11. Omówić proces pomiaru prędkości przepływu krwi w w przepływomierzu ultradźwiękowym z 

emisją impulsową (nie uwzględniając problemu separacji kierunków przepływu). 

Przeprowadzić (analitycznie) analizę widmową sumy sygnałów odebranych w procesie 

pomiaru (N emisji) i przedstawić graficznie jej wyniki.     

     

Przydatne zależności:  
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TF sygnału emitowanego:  

M – liczba okresów fali sin w paczce  

 

 

   

12. Omówić metody demodulacji sygnału dopplerowskiego i określić wymagania stawiane 

demodulatorowi.    

 

13. Omówić implant slimakowy i rozwiązania procesu przetwarzania informacji zawartej w 

sygnale mowy na sygnały pobudzające nerwy ślimaka w implancie ślimakowym.    
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14. Narysować przełącznik nadawanie - odbiór (T/R) zastosowany w monitorze ESE i omówić 

jego działanie. 

 

15. Narysować schemat blokowy monitora ESE i omówić zasadę pomiaru rozmiaru elementów 

mikrozatorowych z jego użyciem. 

 

16. Narysować schemat zastępczy transformatora i omówić jego elementy. 

 

17. Narysować kompletny (tj. zawierający część mechaniczną i elektroniczną) schemat blokowy 

stetoskopu elektronicznego zawierającego mikrofon elektretowy umieszczony w przewodzie 

akustycznym. Omówić jego działanie i wpływ poszczególnych elementów schematu 

blokowego na na widmo amplitudowe przetwarzanego sygnału. 

 

18. Opisać przyczynę dla której w strukturze typowego ultrasonografu znajduje się blok 

formowania wiązki nadawczo-odbiorczej (beamforming). Przedstawić schemat blokowy 

modułu typu DAS (delay and sum). Opisać wybraną metodę implementacji linii opóźniającej z 

użyciem techniki cyfrowej, przedstawić wady i zalety wybranego rozwiązania. 

 

19. Podać cel detekcji obwiedni sygnałów RF. Omówić wybraną metodę implementacji detektora 

obwiedni wykorzystującego aproksymację transformaty Hilberta. 

 

20. Opisać cel detekcji obwiedni sygnałów RF. Omówić metodę implementacji detektora obwiedni 

wykorzystującego demodulację. 

 

 

 


