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ĮvaDas

Nuo XV amžiaus mokslo dėmesio centre buvo žmogaus kūno 
tyrinėjimas ir stebėjimas bei tam kuriami įrankiai. Dabartiniu metu 
tyrimas rentgeno spindulių ir šiuolaikinės magnetinio branduolinio 
rezonanso (MBR) įrenginiais yra paprasčiausiai pirmųjų skrodimų ir 
anatominių studijų pratęsimas, siekiant suprasti, kaip žmogaus kūnas 
iš tikrųjų funkcionuoja. Dabartiniai diagnostiniai instrumentai – of-
talmoskopai, kraujo spaudimo monitoriai ir stetoskopai – yra panašiai 
yra viduramžių apžiūros būdo tęsinys. Tyrimo stalai, pirštinės ir kitos 
medicininės priemonės – tai tik naujesnės versijos tų įrankių, kurie 
buvo naudojami per amžius. Medicinos technologija ir medicinos ži-
nios nuolatos viena kitą papildo. Pavyzdžiui, hipertenzija: nors kraujo 
spaudimo matavimo įrankiai egzistavo jau daugiau nei 100 metų, tik 
paskutiniaisiais 20 metų ji buvo susieta su ligomis, genetika ir gyve-
nimo būdu. Didėjant kraujo spaudimo matavimo svarbai, buvo ieš-
koma naujų technologijų tiksliems matavimams ir įrašams. Paplitus 
automatiniams kraujo spaudimo monitoriams, tapo įmanoma kore-
liuoti matavimus, atliktus žmogaus valdomoje, izoliuotoje aplinkoje. 
Ultragarso aparatūra paprastai yra didelių matmenų ir sunki, tačiau 
Vašingtono universiteto mokslininkai sukūrė pirmąją portatyvią ul-
tragarso aparatūrą, kuri telpa delne. Šiam tikslui pasiekti jie panau-
dojo išmanųjį telefoną ir USB pagrindu veikiantį ultragarso zondą. 
Šiuo įrenginiu paciento duomenis galima perduoti telefonu iš karto 
specialistui. Prostatos terapija visą laiką buvo invazinis, skausmin-
gas ir ne visada efektyvus būdas. Mičigano universiteto mokslinin-
kai sukūrė naują būdą gydyti prostatos auglius naudojant fokusuotus 
mikrobangų impulsus, kurie patekę į auglį sukuria mikroskopinius 
dujų burbuliukus, kurie sprogdami ištirpina auglį. Šis smūgio bangos 
efektas vadinamas kavitacija, ir niekas iki šiol nemanė, kad ji gali būti 
kontroliuojama tokiu dideliu tikslumu. Paskutiniai vėžio gydymo me-
todai apėmė arba chirurgiją, arba transplantaciją. Tačiau buvo sukurta 
nauja alternatyva, vadinama amputacija mikrobangomis, kurios metu 
plona adata įterpiama į auglį ir spinduliuojamos karštos mikrobangos 
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priverčia jį žūti. Didelės rezoliucijos gama spindulių kameros tapo 
vienu iš tikslesnių krūties vėžio diagnostikos įrankių. Duke universi-
teto inžinieriai, naudodami trimačio ultragarso vaizdinimą, kartu su 
dirbtinio intelekto programa kuria robotą, kuris galėtų atlikti pagrin-
dines chirurgines operacijas be žmogaus įsikišimo. Dabartinė pažan-
ga nanotechnologijų ir genetikos srityse atsirandant vis galingesniems 
superkompiuteriams gali sukurti tokią situaciją, kai dėl technologijų 
daug kas žmogaus gyvenime pasikeis. Mokslininkai jau yra sukūrę 
paprasčiausias gyvybės formas iš prieš tai negyvos DNR medžiagos. 
Medicinos technika yra žmogaus kūno kaip ir kodėl tyrimų išplėti-
mas, kai vykstant moksliniams tyrimams, gali atsirasti visiškai naujų 
medicininės diagnostikos, stebėjimo ir terapijos būdų. Įsivaizduokime 
galimybę užauginti naujus organus kūno viduje. Kiti gyvi organizmai 
gali atauginti galūnes, kodėl to negali būti padaryti žmogus? O jei tai 
įmanoma, ar įvykus tokiems pokyčiams, žmogus liks žmogumi? Be 
abejo, ateities nuspėti neįmanoma, tačiau kad ji bus kitokia, nei mes 
įsivaizduojame, tai parodys laikas. Retrospektyvoje galima pastebėti 
ženklus, tačiau tai bus jau vėlu. Šiandieną technologijos tobulėja ir 
kaip procesas nuolatos keičia žmogaus gyvenimą.

Šių laboratorinių darbų tikslas: 
 – praktiškai susipažinti su biomechanikos inžinerijos srities 

problemomis, 
 – praktiškai spręsti uždavinius, keliamus šių laboratorinių darbų 

tikslų.

Rengiant šį leidinį naudotasi VGTU Biomechanikos katedros 
darbuotojų mokslinio darbo patirtimi. Šie metodikos nurodymai su-
daryti pagal Biomechanikos, Medicinos technikos studijų modulių 
programas ir yra skirti VGTU Mechanikos fakulteto biomechanikos 
inžinerijos krypties studijų programai. Jie taip pat gali būti naudingi 
ir kitų studijų programoms, pagal kurias rengiami specialistai dirbti 
kineziterapijos, medicinos technikos ir sporto inžinerijos srityse.
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1. MeDicinos techniKos PaGrinDai

1.1. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai

Medicinos prietaisas (MP) – tai instrumentas, aparatas, prietai-
sas, medžiaga ar kitas reikmuo, kuris gali būti naudojamas atskirai 
arba kartu su kitu, įskaitant ir programinę įrangą, reikalingą, kaip 
numatyta gamintojo:

 – ligai diagnozuoti, plitimui sustabdyti, eigai stebėti ir 
palengvinti,

 – traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar 
kompensuoti,

 – anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar 
modifikuoti,

 – pastojimui kontroliuoti.

MP panaudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš 
vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metaboli-
nėmis priemonėmis, tačiau jos gali būti naudojamos kaip pagalbinės 
prietaiso veikimo priemonės.

Medicinos prietaiso priedas – gaminys, skirtas naudoti kartu 
su prietaisu, kad jį būtų galima pritaikyti pagal gamintojo numatytą 
paskirtį.

In vitro diagnostikos medicinos prietaisas – reagentas, iš re-
agento pagamintas produktas, etaloninė medžiaga, patikrinimo me-
džiaga, rinkinys, instrumentas, aparatas, įranga arba įrangos kom-
plektas, naudojamas atskirai arba kartu su kitais, gamintojo skirtas 
naudoti iš žmogaus organizmo paimtiems ėminiams, įskaitant donorų 
kraują ir audinius, in vitro tirti, vien tik arba dažniausiai tik infor-
macijai apie fiziologinę arba patologinę būklę arba įgimtą anomaliją 
gauti; saugai ir suderinamumui su potencialiais recipientais nustatyti; 
terapinių priemonių poveikiui stebėti.
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Ėminių talpyklos taip pat laikomos in vitro diagnostikos medi-
cinos prietaisai. Ėminių talpyklos yra vakuuminiai arba nevakuu-
miniai prietaisai, specialiai gamintojų numatyti iš žmogaus kūno in 
vitro diagnostikos tyrimo tikslams paimtiems ėminiams laikyti ir 
konservuoti.

Bendros laboratorinės paskirties gaminiai nėra in vitro diagnosti-
kos medicinos prietaisai, jeigu pagal charakteristikas gamintojo nėra 
specialiai numatyti in vitro diagnostikai naudojamame tyrime.

aktyvusis medicinos prietaisas – bet koks medicinos prietaisas, 
kuriam veikti naudojamas elektros arba bet koks kitas energijos šalti-
nis, išskyrus energijos šaltinius, betarpiškai atsirandančius žmogaus 
organizme arba dėl gravitacijos.

trukmė:
laikina – dažniausiai skirta nepertraukiamai naudoti mažiau kaip 

60 minučių;
trumpalaikė – dažniausiai skirta nepertraukiamai naudoti ne il-

giau kaip 30 dienų;
ilgalaikė – dažniausiai skirta nepertraukiamai naudoti ilgiau kaip 

30 dienų.

invaziniai prietaisai:
 – invazinis prietaisas – prietaisas, kuris visas arba jo dalis naudo-

jami įskverbti į kūną arba kokią nors angą arba kūno paviršių;
 – kūno anga – bet kuri natūrali kūno anga, taip pat išorinis 

akies obuolio paviršius arba pastovi dirbtinė anga, tokia kaip 
stoma;

 – chirurginis invazinis prietaisas – toks, kuris per kūno paviršių 
įskverbiamas į kūną atliekant chirurginę operaciją.

Prietaisai, kurie įskverbiami į kūną ne per kokią nors kūno angą, 
laikomi chirurginiais invaziniais prietaisais.
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Implantuojamasis prietaisas skirtas:
 – visas įdėti į žmogaus kūną arba
 – palikti kūne po procedūros (pakeisti epitelį ar akies paviršių 

chirurginės intervencijos būdu).

Bet koks prietaisas, skirtas įdėti į žmogaus kūną chirurginės in-
tervencijos būdu ir ten palikti po procedūros mažiausiai 30 dienų, taip 
pat laikomas implantuojamuoju prietaisu.

Daugkartinio naudojimo chirurginis prietaisas:
Instrumentas, skirtas pjauti, gręžti, rėžti, gramdyti, suveržti, 

suspausti, sukabinti ar kitoms panašioms chirurginėms procedū-
roms atlikti, kuris nėra prijungtas prie kokio nors aktyviojo medici-
nos prietaiso ir kurį galima pakartotinai panaudoti atlikus reikiamas 
procedūras.

aktyvusis implantuojamas medicinos prietaisas – bet koks 
aktyvusis medicinos prietaisas, kurį ketinama chirurginiu arba medi-
cininiu būdu visiškai arba iš dalies implantuoti į žmogaus kūną arba 
medicininės intervencijos būdu įdėti į natūralią žmogaus kūno angą ir 
po procedūros joje palikti.

aktyvusis gydymo prietaisas – bet koks aktyvusis medicinos 
prietaisas, kuris nepriklausomai nuo to, atskirai ar kartu naudoja-
mas su kitais medicinos prietaisais, skirtas biologinėms funkcijoms 
ar struktūroms palaikyti, modifikuoti, pakeisti ar atkurti, gydant ar 
palengvinant ligos eigą, sužeidimą ar negalią.

aktyvusis diagnostikos prietaisas – bet koks aktyvusis medi-
cinos prietaisas, kuris nepriklausomai nuo to, ar naudojamas atskirai, 
ar kartu su kitais medicinos prietaisais, teikia informaciją nustatant, 
diagnozuojant, stebint ar veikiant fiziologinę būklę, sveikatos būklę, 
ligas ir įgimtas deformacijas.
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Prietaisas, pagamintas pagal užsakymą – aktyvusis implan-
tuojamas medicinos prietaisas, specialiai pagamintas pagal medici-
nos specialisto raštu išdėstytus tam tikrų šio prietaiso konstrukcijos 
savybių nurodymus, už kuriuos jis atsako, ir yra skirtas naudoti tik 
konkrečiam pacientui.

Prietaisas, skirtas klinikiniams tyrimams – bet koks aktyvusis 
implantuojamas medicinos prietaisas, kurį naudoja medicinos speci-
alistas, atlikdamas žmogaus sveikatos tyrimus tinkamoje klinikinėje 
aplinkoje.

Prietaisas, skirtas medikamentams duoti – bet koks aktyvusis 
implantuojamas medicinos prietaisas, skirtas duoti medikamentams, 
kurie turi būti registruojami laikantis vaistų registravimo tvarkos.

Prietaisas, skirtas naudoti kartu su medikamentu – bet koks 
aktyvusis implantuojamas medicinos prietaisas, kurio nedalomoje 
visumoje yra medikamentas; toks prietaisas turi būti įvertintas ir pa-
tvirtintas pagal šio reglamento nuostatas.

eksploatavimo pradžia – medicinos prietaiso pateikimas medi-
cinos specialistams, kurie implantuos jį į žmogaus organizmą.

1.2. Medicinos technikos klasifikacija

Visi į Europos ekonominę erdvę teikiami medicinos prietaisai turi 
atitikti Europos Sąjungos direktyvų, reglamentuojančių medicinos 
prietaisų saugą, reikalavimus, kurių pagrindinės nuostatos yra perkel-
tos į sveikatos apsaugos ministro įsakymų patvirtintas Lietuvos medi-
cinos normas (Medicinos prietaisų saugos techninius reglamentus).

Medicinos prietaisai turi atitikti 1993 m. birželio 14 d. Tarybos 
direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų (OL 2004 m specialu-
sis leidimas, 13 skyrius, 12 tomas, p. 82), kurios nuostatos perkeltos į 
Lietuvos nacionalinę teisę, t. y. Lietuvos medicinos normą MN 4:2009 
„Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintą 
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sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 
(Žin., 2001, Nr. 15-467), reikalavimus.

Gamintojo informacija apie prietaiso saugų naudojimą ir kita ati-
tinkama informacija turi būti pateikiama valstybine kalba.

Teikiami į rinką arba pradedami naudoti medicinos prietaisai turi 
būti pažymėti ce ženklu.

Medicinos prietaisai pagal energijos rūšį yra: 1) mechaniniai, 
2) elektriniai, 3) šviesos, 4) ultragarso ir pan.

Pagal paskirtį: 1) diagnostikai, 2) skirti gydyti (terapijai), 3) kiti, 
pvz., skirti moksliniams eksperimentams.

Pagal MN 4:2009 medicinos prietaisai skirstomi į i, ii a, ii B ir 
iii klases ir turi atitikti visus MN 4:2009 jiems keliamus reikalavi-
mus [MN 4:2009].

Klasifikavimo taisyklės taikomos atsižvelgiant į prietaisų 
paskirtį:

 – jeigu prietaisas yra skirtas naudoti kartu su kitu prietaisu, tai 
klasifikavimo taisyklės taikomos kiekvienam prietaisui ats-
kirai. Priedai klasifikuojami atskirai nuo kartu naudojamo 
prietaiso;

 – prietaisą valdanti ar jam naudoti turinti įtakos programinė įran-
ga automatiškai priskiriama tai pačiai klasei kaip ir prietaisas;

 – jeigu prietaisas nėra skirtas naudoti tik ar daugiausia kokioje 
nors kūno dalyje, jis turi būti klasifikuojamas pagal svarbiau-
siąją funkciją;

 – jeigu dėl prietaiso veikimo ypatumų, kuriuos nustatė gamin-
tojas, tam pačiam prietaisui tinka kelios taisyklės, taikomos 
griežčiausios taisyklės, pagal kurias prietaisas priskiriamas 
aukštesnei klasei.
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1.1 lentelė. Medicinos prietaisų apibendrintoji klasifikacija pagal MN 
4:2009 9 priedą

i klasė ii a klasė ii b klasė iii klasė
Neinvaziniai prietaisai

Visi neinvaziniai 
prietaisai, išskyrus II 
klasės

neinvaziniai prie-
taisai, skirti kraujo, 
organizmo skysčių 
ar audinių, kitų 
skysčių ar dujoms 
pernešti ar laikyti, 
kad jie galėtų būti 
perpilami, vartoja-
mi ar įskverbiami į 
organizmą

Visi neinvaziniai 
prietaisai, skirti 
kraujo, kitų orga-
nizmo skysčių arba 
kitų į organizmą 
numatomų perpilti 
skysčių, biologinei 
ir cheminei sudėčiai 
pakeisti

neinvaziniai prie-
taisai, kurie gali būti 
sujungti su aktyviuo-
ju medicinos prietai-
su, priklausančiu II a 
ar aukštesnei klasei

Visi neinvaziniai 
prietaisai ar priemo-
nės, turintys sąlytį 
su pažeista oda, 
priskiriami i klasei, 
jeigu jie yra naudoja-
mi kaip mechaninis 
barjeras eksudatų 
kompresijai ar ab-
sorbcijai

Visi neinvaziniai 
prietaisai ar priemo-
nės, turintys sąlytį su 
pažeista oda, pri-
skiriami iia klasei 
visais kitais atvejais, 
tarp jų ir prietaisai 
ar priemonės, kurių 
paskirtis – kontro-
liuoti žaizdos mikro-
aplinką

Visi neinvaziniai 
prietaisai ar priemo-
nės, turintys sąlytį su 
pažeista oda, pri-
skiriami iib klasei, 
jeigu dažniausiai yra 
naudojami gydyti 
žaizdoms, atsira-
dusioms pažeidus 
išorinį odos sluoksnį 
ir neužgyjančioms 
savaime

Invaziniai prietaisai
invaziniai prietai-
sai, skirti naudoti 
kūno angose, pri-
skiriami I klasei, jei 
yra skirti naudoti 
laikinai

invaziniai prietai-
sai, skirti naudoti 
kūno angose, pri-
skiriami IIa klasei, 
jei yra skirti naudoti 
trumpai

Visi invaziniai 
prietaisai, skirti 
naudoti kūno angose, 
priskiriami iib kla-
sei, jeigu yra skirti 
naudoti ilgai

invaziniai prietaisai 
naudojami trumpai 
burnos ertmėje iki 
ryklės, ausies ertmė-
je – iki ausies būgne-
lio ar nosies ertmėje

invaziniai prietaisai 
naudojami ilgai bur-
nos ertmėje iki ry-
klės, ausies ertmėje 
– iki ausies būgnelio 
ar nosies ertmėje
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i klasė ii a klasė ii b klasė iii klasė
Chirurginiai invaziniai prietaisai

Daugkartinio nau-
dojimo chirurginiai 
instrumentai

chirurginiai invazi-
niai prietaisai, skirti 
naudoti laikinai

chirurginiai invazi-
niai prietaisai, skirti 
naudoti laikinai ir 
skirti tiekti jonizuo-
jančiosios spindu-
liuotės energiją,
skirti biologiškai 
paveikti arba galėtų 
būti visiškai ar dau-
giausia absorbuoti

chirurginiai invazi-
niai prietaisai, skirti 
naudoti laikinai 
ir specialiai skirti 
širdies ar centrinės 
kraujotakos sis-
temos trūkumams 
diagnozuoti, stebėti 
ar koreguoti esant 
tiesioginiam sąly-
čiui su tomis kūno 
dalimis

Chirurginiai invazi-
niai prietaisai, skirti 
naudoti trumpai

Chirurginiai invazi-
niai prietaisai, skirti 
naudoti trumpai 
ir specialiai skirti 
širdies ar centrinės 
kraujotakos sis-
temos trūkumams 
diagnozuoti, stebėti 
ar koreguoti per 
tiesioginį sąlytį su 
tomis kūno dalimis, 
specialiai skirti nau-
doti per tiesioginį 
sąlytį su centrine 
nervų sistema

Implantuojamieji prietaisai
Implantuojamieji 
prietaisai ir ilgalaikio 
naudojimo chirurgi-
niai invaziniai prie-
taisai, skirti dantims

Visi implantuoja-
mieji prietaisai ir 
ilgalaikio naudojimo 
chirurginiai invazi-
niai prietaisai

Visi implantuoja-
mieji prietaisai ir 
ilgalaikio naudojimo 
chirurginiai invazi-
niai prietaisai, skirti 
naudoti per tiesioginį 
sąlytį su širdimi, 
centrine kraujo-
takos ar centrine 
nervų sistemomis, 
skirti biologiškai 
paveikti

1.1 lentelės tęsinys
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i klasė ii a klasė ii b klasė iii klasė
Aktyvieji diagnostiniai prietaisai

Visi kiti aktyvieji 
prietaisai ar prie-
monės priskiriami i 
klasei

Aktyvieji diagnos-
tiniai prietaisai pri-
skiriami iia klasei, 
jeigu jie yra skirti:
tiekti energijai, ku-
rią žmogaus kūnas 
absorbuos, išskyrus 
prietaisus, skirtus 
apšviesti paciento 
kūnui matomajame 
šviesos spektre;
parodyti radioakty-
viųjų medikamentų 
pasiskirstymui gyva-
jame organizme;
tiesiogiai diagno-
zuoti arba stebėti 
gyvybiškai svar-
biems fiziologiniams 
procesams

Aktyvieji diagnos-
tiniai prietaisai, 
specialiai skirti 
stebėti gyvybiškai 
svarbiems fiziologi-
niams parametrams, 
kurių svyravimai 
galėtų kelti tiesioginį 
pavojų pacientui, 
pvz., sukelti širdies 
veiklos, kvėpavimo, 
centrinės nervų 
sistemos veiklos 
sutrikimus

neaktyvieji prietai-
sai, skirti tik rent-
geno spinduliuote 
gautiems diagnos-
tiniams vaizdams 
fiksuoti, priskiriami 
iia klasei

Aktyvieji prietai-
sai, skleidžiantys 
jonizuojančiąją 
spinduliuotę ir skirti 
diagnostikai ir gydo-
majai intervencinei 
radiologijai, įskaitant 
ir prietaisus, skirtus 
kontroliuoti ar stebėti 
tokius prietaisus arba 
tiesiogiai juos veikti

Visi prietaisai ar 
priemonės, paga-
minti naudojant 
negyvybingus gy-
vūnų audinius ar jų 
darinius, priskiriami 
iii klasei

Kraujo maišeliai
Visi prietaisai ar 
priemonės, skirti 
naudoti tik dezin-
fekuoti, valyti, 
skalauti ar prireikus 
kontaktiniams lę-
šiams drėkinti, pri-
skiriami iib klasei

1.1 lentelės pabaiga
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Pavyzdys
Kraujospūdžio matuokliai turi atitikti MN 4:2009 „Medicinos 

prietaisų saugos techninio reglamento“ reikalavimus:
 – Kraujospūdžio matuokliai turi būti paženklinti CE ženklu, 

prie CE ženklo turi būti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, 
atsakingos už įvertinimą, identifikavimo numeris. 

 – Kraujospūdžio matuokliai turi būti paženklinti pagal MN 
4:2009 1 priedo 13 punkto reikalavimus, ant pakuotės turi būti 
nurodyta visa reikalinga informacija, kad prietaisu besinaudo-
jantis asmuo galėtų identifikuoti prietaisą ir pakuotės turinį. 

 – Teikiant medicinos prietaisus į Lietuvos rinką prie jų turi būti 
pridėta naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

1.3. Medicinos prietaisų konstravimo ypatumai

Vienas iš pagrindinių reikalavimų, keliamų medicinos technikai, 
yra jos patikimumas, taip pat dominuojančią vietą užima šios apara-
tūros jautrumas matavimams. Reikia pažymėti, kad šiuolaikinė me-
dicinos aparatūra yra sudėtingesnė, t. y. didesnis kai kurių atsakingų 
elementų ir mazgų skaičius. O tai sukelia paties aparato arba mazgo 
patikimumo mažėjimą. Kalbant apie medicinos aparatūros patikimu-
mą, reikia išskirti 2 ribinius atvejus:

1. Eksploatavimo laikotarpiu turi būti išlaikytas aukštas aparato 
funkcionavimo laipsnis (lygis). Visa tai susiję su tuo, kad turi 
būti užtikrinta žmonių sauga, nes bet kokios grandies gedi-
mas (brokas) gali sukelti nepataisomų dalykų (pvz., paciento 
mirtį);

2. Kiekvienas medicinos aparatas turi būti optimalus pagal kainą 
ir nesudėtingas naudoti. Tai susiję su aukštu patikimumu, ku-
ris rodo aukštą kainą, dideles sąnaudas naudojant ir prižiūrint 
tokį aparatą. 

Medicinos aparato patikimumas ir tikslumas yra vienareikšmiš-
kai susiję dalykai ir tam turi daug dėmesio skirti aukštos kvalifika-
cijos specialistai juos konstruodami. Aparato kokybė – tai visuma 
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teigiamų gaminio ypatybių, atitinkančių techninius reikalavimus, 
keliamus tam gaminiui. Kokybę apibūdina parametrai, nusakantys 
aparato paskirtį, aplinkos poveikį medicinos aparatui; darbo sąlygas 
(higienos, fiziologijos ir kt.); estetinio aparato vaizdo rodikliai; stan-
dartizavimo rodikliai, nusakantys autorines teises ir pan. Kiekvieno 
medicinos aparato kokybę lemia pasirinkta jo struktūrinė schema, ga-
mybos sąlygos, surinkimo sąlygos, naudojimo sąlygos, darbo aplinka 
(terpė), senėjimas, nuovargio arba susidėvėjimo veiksniai. 

1.3.1. Medicinos prietaisų konstravimo principai

Konstruojant bet kokį medicinos aparatą, būtina įvertinti daugy-
bę reikalavimų ir mažesnio ar aukštesnio laipsnio taisyklių, kurios 
nusakomos keliomis grupėmis:

1. Specialūs reikalavimai, keliami gaminio techniniams ir eko-
nominiams parametrams;

2. Visi reikalavimai turi būti įvertinti konstruojant arba kuriant 
gaminius, nepriklausomai nuo jų ypatumo. Svarbiausi iš jų yra 
šie:

i) minimalios mokslinio tyrimo, konstravimo darbų ir ga-
mybos išlaidos;

ii) minimalių gabaritų ir tūrio reikalavimai;
iii) minimalios masės reikalavimai (kad mažiau svertų);
iv) mažiausių energijos nuostolių reikalavimai;
v) reikalavimai, keliami optimaliam naudojimui.

Šie paminėti reikalavimai turi būti įvykdyti konstruktorių, kurie 
laikosi šių konstravimo taisyklių: paprastumas, patikimumas, viena-
reikšmiškumas (1.2 lentelė). 
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1.2 lentelė. Medicinos prietaisų konstravimo principinės taisyklės
Paprastumas vienareikšmiškumas Patikimumas

i. Darbo aplinka
Aiškūs ir suprantami kons-
truktoriaus santykiai su 
technine gaminio užduo-
timi (valdymas, techninis 
aptarnavimas, kontrolė ir 
remontas)

Valdymas, gaminio surin-
kimas, ryšys su kitais gami-
niais, visa techninė doku-
mentacija ir eksploatavimo 
instrukcija

Apsaugos sistemos parinki-
mas, priklausomai nuo aplin-
kos veiksnių, užtikrinančios 
aparato patikimumą

ii. Funkcijos
Fizikiniai dėsningumai Fizikinių efektų panaudo-

jimas, leidžiančių nustatyti 
priklausomybę tarp įėjimo ir 
išėjimo funkcijų

Gaminio konstrukcijos ir 
komplektavimo galimas 
sumažinimas

iii. struktūra
Kuo mažesnis konstrukcinių 
elementų kiekis aparatūroje; 
paprastos geometrijos for-
mos, leidžiančios supapras-
tinti gamybos technologiją ir 
skaičiavimus

Aparato vienareikšmiška 
reakcija į žadinimo veiksnius 
(temperatūra, susidėvėjimas, 
apkrovų pokytis ir pan.)

Aparato patikimumo užtikri-
nimas, įvertinant paklaidas, 
tolerancijas, medžiagų nuo-
vargį, įtempimus ir pan. 

Naudodamasis šiomis 3 konstravimo taisyklėmis, konstruktorius 
privalo:

1. Suprasti metodiškai konstravimo ir gamybos veiksnių 
visumą;

2. Turėti visą reikiamą informaciją apie konstrukcines medžiagas 
ir specialistų rekomendacijas;

3. Turi sudaryti aparato konstravimo principus, t. y. techninio ga-
minio struktūrinę schemą.

Dažniausiai konstravimo principai apima pagrindinius techninio 
gaminio struktūros variantus ir jų sudedamąsias dalis, įvertinančias 
tarpusavio sąveiką ir pokyčius. Konstruojant medicinos aparatūrą ir 
medicinos prietaisus, rekomenduotini šie konstravimo principai:

1. Gaminio funkcijų paskirstymas;
2. Gaminio funkcijų sujungimas;
3. Gamino struktūros išskirtinių dalių įvertinimas, pvz., korpuso 

sukonstravimas iš atskirų dalių turint tikslą palengvinti gami-
nio surinkimą;



17

4. Gaminio struktūros sujungimas. Karkaso, korpuso, spaus-
dintų plokščių, integralinių plokščių sujungimas į bendrą 
elementą;

5. Jėgų ir momentų perdavimas. Pats artimiausias jėgos perda-
vimo kelias.

6. Mechaninių įtempimų ir deformacijų suderinamumas.
7. Mechaninių jėgų kompensavimas.
8. Jėgų pasiskirstymo nustatymas ir jų optimizavimas.
9. Savaiminė apsauga, t. y. papildomas sistemos atsiradimas 

esant perkrovimui.
10. Konstrukcijos su minimaliomis paklaidomis sukūrimas;
11. Paklaidų mažinimas;
12. Paklaidų kompensavimas;
13. Invariantiškumas;
14. Medžiagų parinkimas ir naudojimas gaminyje, atitinkantis 

gaminio funkcinius reikalavimus. 

1.3.2. Funkcijų išskyrimas ir sujungimas

Technikiniuose gaminiuose viena posistemės struktūra susideda 
iš vieno arba kelių konstrukcinių detalių, kuri gali realizuoti ne vieną, 
o keletą funkcijų. Toks reiškinys vadinamas funkcijų sujungimu (pvz., 
velenas ir guoliai). Tai veleno sukimosi funkcija, apkrovų priėmimas 
radialine kryptimi ir apkrovų priėmimas ašine kryptimi. Guolis dar 
atlieka papildomą funkciją – priima trinties momentą ir atiduoda ši-
lumą. Tokių funkcijų sujungimas visuomet lydimas keleto reikala-
vimų, būtent aparato konstrukcijos supaprastinimas, konstrukcinių 
elementų sumažinimas, miniatiūrizavimas, dinaminių charakteristi-
kų pagerinimas, medžiagų efektyvus naudojimas. Tačiau sujungiant 
sistemoje keletą funkcijų, gali atsirasti tam tikrų trūkumų, kuriuos 
būtina įvertinti konstruojant aparatą. Kai kurių elementų pavojingus 
poveikius kitiems mazgams ar elementams, pvz.: kontaktinės plokš-
telės perkaitimas hermetiškoje relėje gali pakeisti jos standumo koe-
ficientą ir dėl to gali atsirasti didžiulių paklaidų ar net avarinė būklė. 
Didesni reikalavimai gaminiui keliami siekiant išlaikyti nustatytus 
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techninius parametrus, būtinus užtikrinti sistemos arba aparato siste-
mos funkcionavimą. Todėl konstruojant medicinos techniką ne visada 
būna tikslinga sujungti kelias funkcijas į vieną, nes tai gali atsiliepti 
sistemos patikimumui ir tikslumui. 

Priešinga sujungimui funkcija yra išskyrimas, nusakantis vienos 
struktūros išskaidymą į keletą funkcijų. Paprastai tokios struktūros 
privalo būti optimizuojamos, kadangi šios išskyrimo funkcijos daž-
niausiai taikomos tiksliems aparatams, t. y. ten, kur būtinas aukštas 
patikimumas ir tikslumas. 

Vienas iš svarbiausių medicinos aparatams keliamų reikalavimų 
yra tikslumo charakteristikų nepasikeitimas eksploatavimo laikotar-
piu. Toks rodiklis vadinamas invariantiškumu, t. y. išėjimo dydžiai 
nesikeičia veikiant išoriniams veiksniams arba atsiranda labai mažos 
antros eilės paklaidos. Invariantiškumas yra taikomas techninėms 
sistemoms kompensuoti geometrines paklaidas (tolerancijos, ribi-
niai matmenys ir kt.). Atsirandančios geometrinės paklaidos kyla dėl 
nepašalintų technologinių gamybos paklaidų, taip pat ir surinkimo. 
Geometrinės ašies pokytis, atsirandantis dėl deformacijų, veikiant 
temperatūrai arba nenumatytoms apkrovoms, susidėvėjimas. Todėl 
konstruktyvios sistemos invariantiškumas yra bent jau dalinis paklai-
dų pašalinimas veikiant įvairiems išoriniams veiksniams. Praktikoje 
kiekvienas medicinos aparatas atlieka savo funkcijas toli gražu ne-
visiškai, kad ir kokio tikslumo jis būtų. Tačiau kiekvieno medicinos 
aparato funkcija nusakoma jo struktūra ir santykiu su darbo aplinka 
ir jos veiksniais. Kiekvieną medicinos aparatą veikia įėjimo ir išėjimo 
parametrai (1.1 pav.).

1.1 pav. Medicinos aparatas kaip sistema
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Tuomet įėjimo Ei,j parametrai ir išėjimo Ai,j dydžiai nusako šio 
medicinos aparato funkcijas. Kiekviena įėjimo funkcija ΔEi,j turi įta-
kos išėjimui, kuri sudaro tam tikras paklaidas:

 ∆ ∆E Ai j i j, , .⇒  (1.1)

Tačiau, be šių paklaidų, gali atsirasti nepageidaujamų da-
linių paklaidų, kurios gali kilti dėl išorinio žadinimo veiksnių 
(neišvengiamos):

 ∆ ∆E An n⇒ . (1.2)

Išėjimo paklaidos veikia matavimo parametrus. Jos vadinamos 
nepageidaujamomis papildomomis paklaidomis, atsirandančiomis dėl 
visumos veiksnių. 

Vienas iš svarbiausių reikalavimų konstruojant medicinos apara-
tūrą yra tikslumo charakteristikų nustatymas (1.3 lentelė). Tam tikslui 
konstravimo metu būtina numatyti ir konkretizuoti medicinos aparato 
tokias technines charakteristikas, kad jos būtų įgyvendinamos paga-
minus gaminį. Tikslumo charakteristikos yra kaip medicinos aparato 
gerinimo rodiklis. 

1.3 lentelė. Tikslumo charakteristikų nustatymas
Konstruktorinio 
pagerinimo fazės struktūros ypatumai Būdai pagerinti tikslumo 

charakteristikas
Funkcinių struktūrų paieška 

ir techninių principų 
konkretizavimas

Funkcinės ypatybės, 
geometrijos charakteristikos 

ir medžiagos 
charakteristikos

Kuriamo gaminio fizikinių 
techninių principų pokyčiai 

ir jų panaudojimas esant 
minimalioms paklaidoms

Techninio projekto 
sukūrimas

–„– Reikalavimų kokybinis 
suderinamumas

Kiekviena medicinos aparato konstrukcija privalo būti kuriama 
esant minimalioms paklaidoms. Kiekviena konstrukcija turės minima-
lias paklaidas tada, kai bus pagerinta tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai 
medicinos aparato struktūra (optimizuota). Svarbu tai, kad kiekviena 



20

konstrukcija esant minimalioms paklaidoms gali būti sukurta mini-
mizuojant paklaidos koeficientus ir kompensavimo koeficientus. Be 
to, medicinos aparato tikslumas gali būti pagerintas kalibruojant ats-
kirus mazgus ir patį aparatą bei optimizuojant tolerancijų reikšmes.

1.3.3. Kalibravimas ir kompensavimas

Tai technologinė operacija, kurios metu keičiant medicinos apa-
rato charakteristikas gali būti gerokai sumažintos arba visiškai panai-
kintos atsitiktinės paklaidos. Praktikoje tai atrodo taip – kalibruoto-
jas, naudodamas kalibravimo įtaisą, keičia jo charakteristiką iki tol, 
kol tos charakteristikos reikšmės pasiekia numatytąsias. 

1.2 pav. Kalibravimo schema.  
1 – prietaisas, turintis realias charakteristikas (E1, E2); 2 – matavimo 
įrenginys; 3 – rezultatų matuoklis; 4 – kalibruotojas; 5 – kalibravimo 

įrenginys; 6 – nustatytos reikšmės charakteristika

Kalibravimas pirmiausia leidžia kompensuoti vidinius žalingus 
veiksnius. Ši operacija yra atliekama surinkimo metu arba po jo, ta-
čiau ji turi būti numatyta konstruojant bet kokį medicinos aparatą. 
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Kiekvienas kalibravimo procesas privalo turėti bendrus ir specifinius 
požymius. Bendri kalibruotės požymiai yra tokie, kaip vienkartinė 
operacija, kuri baigiasi gaunant medicinos prietaiso tiksluminę cha-
rakteristiką. Ši operacija turi būti lengvai atliekama prietaiso surin-
kimo metu. Paprastai ši operacija būna statinė. Šio proceso metu ka-
libruotojas įvertina tiksluminę medicinos prietaiso charakteristiką ir 
atitinkamai keičia ją tam, kad gautų reikiamą numatytą charakteris-
tiką. Paskutiniu metu stengiamasi naudoti automatizuotus kalibravi-
mo įrenginius. Kalibravimas – veiksmų visuma, kuri nurodytomis 
sąlygomis nustato matavimo priemonės ar matavimo sistemos rodo-
mų dydžių verčių arba verčių, kurias teikia matas ar pamatinė terpė, 
ryšį su etalonų sukurtomis atitinkamomis vertėmis ir su tam tikru 
jautrumu. Paprastai kalibravimui vykdyti naudojama dokumentacija, 
kurioje pažymimos nuokrypos nuo nustatytos reikšmės, jų seka, taip 
pat įrenginiai, naudojami kalibruoti. 

Kompensavimas – tai metodas, nusakantis paklaidų kompensavi-
mą, atsirandančių veikiant vidiniams ir išoriniams veiksniams. Tam 
tikslui naudojamas kompensatorius (uždaro arba atviro kontūro). Jie 
skiriasi tuo, kad pirmasis veikia reguliavimo principu, o antrasis – 
valdymo principu. Atviro kontūro kompensavimo principinė schema 
pateikta 1.3 pav.

Vienas iš kompensatorių pavyzdžių yra termostatas, kuris nau-
dojamas tada, kada temperatūros svyravimai, atsirandantys dėl išori-
nių veiksnių, sukelia labai dideles prietaiso paklaidas. Temperatūros 
padidėjimas gali sukelti kvarcinio generatoriaus dažnio pokytį. Todėl 
temperatūros svyravimams pašalinti naudojamos papildomos prie-
monės (naudojant papildomą energiją, kuri gali būti tiekiama į kom-
pensatorių, kuris elektriniu būdu reguliuoja tam tikrą temperatūros 
intervalą per temperatūros keitiklį). 

Paprastai tiek kalibravimas, tiek kompensavimas taikomas tada, 
kai maksimalaus ir minimalaus skaičiavimų metodais arba tikimybių 
metodais yra gaunamas labai mažos tolerancijos matmenų grandinėje, 
kurių realizavimas techniškai neįmanomas arba yra neekonomiškas. 
Todėl tokiais atvejais sąmoningai padidinamos tolerancijos, kurios 
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vėliau surinkimo procese yra kompensuojamos kalibruojant arba pa-
šalinamos gamybos procese įvairių technologinių operacijų būdu (šli-
fuojant, skutant ir t. t.). 

1.3 pav. Kompensavimo schema:  
1 – prietaisas; 2 – matavimo įrenginys; 3 – rezultatų matuoklis; 

4 – stiprintuvas; 5 – kalibravimo įrenginys; 6 – numatytos reikšmės 
charakteristika; 7 – papildomos energijos įrenginys

Tokių metodų privalumas yra tas, kad jie techniškai lengvai įgy-
vendinami, o trūkumas tas, kad reikalingos papildomos technologinės 
operacijos, reikalaujančios didesnių išlaidų. Kalibravimo ir kompen-
savimo metodai paprastai taikomi aukšto tikslumo matavimo prietai-
sams. Juose kompensavimo principai remiasi įvairiais konstrukciniais 
elementais, kuriais per didelės tolerancijos šalinamos naudojant tam-
prius elementus (pvz., spyruokles). 
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1.3.4. Patikimumas

Patikimumas – tai ypatybė apibūdinti numatytų funkcijų reikš-
mes tam tikrame laiko intervale, laikantis nustatytų parametrų (dar-
bo režimų), eksploatacijos sąlygų, techninės priežiūros, saugojimo ir 
transportavimo. Techninis patikimumas – tai kompleksinė gaminio 
ypatybė atlikti numatytas funkcijas paprastomis ir ekstremaliomis 
eksploatavimo sąlygomis, įvertinant vidines ir išorines apkrovas, ky-
lančias dėl nenumatytų veiksnių. Veiksnių, nusakančių gaminio pati-
kimumą, klasifikacija pateikta 1.4 paveiksle. 

1.3.5. sistemų gedimų ypatumai

Vienas iš būdingų medicinos aparatų ypatumų yra gedimai. 
Gedimas – aparato negalėjimas atlikti savo funkcijų. Gedimams 

šalinti aparatai remontuojami. Pagal techninius požymius gedimai 
yra klasifikuojami taip:

i. Pagal apimtį:
1. Visiškas gedimas, t. y. toks, kuriam esant gaminio funkciona-

vimas negalimas;
2. Dalinis gedimas, dėl kurio vienas arba keli parametrai viršija 

normatyvinius. Šiuo atveju galimas dalinis gaminio funkcio-
navimas, priklausomai nuo leidžiamų funkcijų pokyčio (leisti-
nos normos).

3. Katastrofiškas gedimas – tai visiškas gedimas.
4. Laipsniškas dalinis gedimas (sistema sugenda pamažu).
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1.4 pav. Sistemos patikimumą apibūdinantys veiksniai

ii. Pagal pobūdį (pokytį):
1. Staigus gedimas, dėl kurio vienas iš parametrų sugenda per 

labai greitą laiką;
2. Laipsniškas gedimas, dėl kurio tolygiai keičiasi sistemos para-

metrai arba vienas iš jų. Šiuo atveju žinant pokyčių charakte-
ristiką, galima prognozuoti gedimo pradžią.

3. Gedimas, atsiradęs dėl nuovargio, esant daugkartinių apkro-
vos pokyčiams (pakinta sistemos parametrai; labai panašus į 
laipsnišką).

iii. Pagal apkrovą:
1. Priklausomas gedimas, atsirandantis sugedus vienam 

elementui.
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2. Nepriklausomas gedimas, nesusijęs su kito elemento gedimu.
3. Gedimas esant leistinai apkrovai.
4. Gedimas esant neleistinai apkrovai. 

iv. Gedimai, atsirandantys laikui bėgant:
1. Gedimai pradinėje darbo fazėje. Atsitiktiniai gedimai, atsiran-

dantys veikiant dideliam skaičiui nepriklausomų vienas nuo 
kito veiksnių. Ši fazė apibūdinama gedimų pastovumu, vei-
kiant ypač dideliam veiksnių skaičiui.

2. Gedimai dėl aparatūros senėjimo. Tai gedimai dėl nuovargio, 
radioelementų parametrų pokyčio, dėl susidėvėjimo ir pan. 

3. Sisteminiai gedimai, atsirandantys pagal žinomą darančių įta-
ką veiksnių priklausomybę. 

v. Pagal gedimo priežastis:
1. Konstrukciniai gedimai, sukelti konstrukcijos netobulumo.
2. Gamybos gedimai, atsirandantys dėl netobulų technologinių 

procesų arba netinkamos techninės priežiūros.
3. Eksploatavimo gedimai, atsirandantys nesilaikant naudojimo 

taisyklių. 

vi. Gedimų požymiai:
1. Neryškus gedimas, atsirandantis dėl kai kurių sistemos para-

metrų pokyčio;
2. Ryškus gedimas, atsirandantis nustojus funkcionuoti gaminiui 

arba dėl avarinio signalo.

Mechaninių sistemų gedimai turi skirtingus ypatumus lyginant 
su elektronikos sistemomis. Dauguma mechaninių sistemų konstruk-
cinių elementų naudojimo metu atitinka intensyvaus mechaninio susi-
dėvėjimo fazę, ypač veikiant žalingiems išoriniams veiksniams. Ypač 
aktualūs veiksniai, sukeliantys mechaninių sistemų susidėvėjimą, yra 
atsitiktiniai procesai, kurie yra vyraujantys (temperatūros, drėgmės 
svyravimai ir pan.). Veikiant atsitiktiniams arba į mechaninės sistemos 
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veiksniams, atsiranda atsitiktiniai gedimai, kurie gali kilti bet kuriuo 
metu. Sistemose, kuriose numatytas profilaktinis remontas, atsitikti-
niai gedimai po sistemos gedimo pradinėje naudojimo fazėje nusako 
sistemos patikimumą. Šiais atvejais sistemos pase tikslinga nurodyti 
atsitiktinių gedimų intensyvumo koeficientą arba procentą. Įvertinant 
mechaninių sistemų patikimumą arba gedimų tikimybę, elektroninių 
sistemų gedimams nustatyti taikomi tie patys metodai. Teoriškai me-
chaninės sistemos patikimumas gali būti apskaičiuojamas:

 R t R ta
i

a
( ) = ( )

=
∏

1
, (1.3)

čia Ra – mechaninės sistemos arba jos posistemės nepertraukiamo 
darbo trukmės tikimybė.

Viena iš pagrindinių mechaninės sistemos problemų įvertinant 
prietaiso mazgų patikimumą kūrimo metu yra duomenų rinkimas 
ir nustatymas, kurie yra būtini skaičiuojant vieną arba kitą mazgą. 
Tokiu atveju taikomi kombinuoti patikimumo teorijos skaičiavimo 
metodai. Veiksniai, veikiantys patikimumo įvertinimo kriterijus, gali 
būti tokie:

1. Nedidelės standartizuotų detalių panaudojimo apimtys.
2. Problemos įvertinant realias apkrovas.

Kaip rodo praktika, daugeliu atvejų mechaninėse sistemose ge-
dimai atsiranda veikiant ne dviem, bet daugiau veiksnių. Pvz., spy-
ruoklės dirbdamos cikliniu režimu dėl nuovargio palyginti greitai su-
genda, taip pat dėl nuovargio susidėvi riedėjimo ir slydimo guoliai bei 
krumpliaračiai. Visa tai sudaro papildomas paklaidas arba pagreitina 
aparato gedimą. Todėl, siekiant prailginti tokių mechanizmų mecha-
ninių sistemų naudojimo laiką, besitrinantys detalių paviršiai papras-
tai kietinami įvairiais metodais. Pvz., grūdinant aukštojo dažnio sro-
vėmis, veikiant paviršių intensyvaus lazerio srautu. 
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1.3.6. Medicinos įrangos projektavimo procesas

Daugelis veiksnių daro įtaką biomedicinos įrangos projektavimui 
ir šie veiksniai skiriasi, priklausomai nuo kiekvieno prietaiso tipo. 
Tačiau apibendrintai galima suskirstyti pagrindinius reikalavimus, ke-
liamus signalo, aplinkos, medicininiams ir ekonominiams faktoriams. 
(1.5 pav.). Reikia pastebėti, kad pasirinkto sensoriaus tipas paprastai 
apibūdina reikalingą signalo apdorojimo įrangą, todėl prietaiso speci-
fikacija apima daugiau negu tik sensoriaus tipo pasirinkimą. Norint 
gauti galutinį projektą, reikia būti pasiruošusiam ir kompromisams 
specifikacijose. Reikia bandyti prototipus prieš priimant galutinius 
projekto sprendimus. Geras projektas dažniausiai yra daugelio kom-
promisų, priimtų kuriant prietaisą, rezultatas.

1.5 pav. Apibendrinta medicinos įrangos projektavimo proceso schema
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1.4. Šiluminiai reiškiniai medicinos aparatuose

Beveik kiekviename elektronikos prietaise didžioji dalis sunau-
dojamos galios yra paverčiama šiluma, kuri gali sukelti temperatūri-
nes apkrovas, o jos savo ruožtu neigiamai veikia prietaiso patikimu-
mą. Vienas iš pagrindinių šilumos parametrų yra darbo temperatūrų 
intervalas, t. y. toks intervalas, per kurį prietaisas arba aparatas dirba. 
Šis intervalas aparato konstrukciniams elementams nusakomas tem-
peratūromis, kurios yra leistinos jų paviršiuje. Darbo aplinkos tem-
peratūra priklauso nuo daugelio šiluminių apkrovų arba pokyčių tiek 
natūraliomis, tiek dirbtinėmis sąlygomis. Dažniausiai priimtas prie-
taisų temperatūrų intervalas nuo – 30 °C iki 55 °C (rekomenduoti-
nas). Kitas svarbus parametras yra aparato saugojimo temperatūros 
intervalas. Šis intervalas viršija ankščiau minėtą darbo temperatūrų 
intervalą ir nusako aplinkos, kurioje yra saugomas, leistiną tempe-
ratūrų intervalą, t. y. temperatūrą, kuriai esant medicinos aparatas 
yra neeksploatuojamas. Jeigu aparatas turi šilumos šaltinį (transfor-
matorių ir pan.), tai temperatūra aparato viduje visada bus aukštesnė 
už aplinkos temperatūrą. Temperatūrų pokytis priklauso nuo aparato 
konstrukcijos ir naudojamų radioelementų. 

 ∆T T Tpr apl= − . (1.4)

Leistinos didžiausios temperatūrų reikšmės arba dydžiai skirtin-
gose aparato vietose yra nusakomi tokiomis charakteristikomis kaip 
naudojimo laikas, tikslumas, apsaugos būdas, aplinkos temperatūros 
pokytis ir t. t. Šios charakteristikos turi būti tiksliai žinomos prieš 
konstruojant medicinos aparatus. Siekiant užtikrinti didelį medici-
nos aparatų patikimumą, būtina jį išlaikyti maksimaliai leistinoje 
aukštoje temperatūroje, atsižvelgiant į jame esančius radioelemen-
tus ir kitas detales, jautrias temperatūrai, T` ≈ 60 °C. Esant germa-
nio tranzistoriams, leistina T` ≈ 60 °C. Kiekviename elektroniniame 
medicinos aparate vyksta sudėtingi termodinaminiai procesai, kurie 
faktiškai negali būti aprašomi matematiniu būdu. Todėl, siekiant kuo 
tiksliau įvertinti daugybę veiksnių, atsirandančių aparate, yra priimta 
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šiluminius procesus modeliuoti. Modeliuojant elektronikos prietai-
sus arba jų mazgus, temperatūriniams laukams ir šilumos mainams 
įvertinti gali būti naudojamas relaksacijos metodas ir temperatūrinių 
laukų aprašymas netiesinėmis diferencialinėmis lygtimis. Norint me-
dicinos aparatuose susieti termodinaminius ir elektrinius dydžius, 
taikomi įvairūs metodai. Vienas iš plačiausiai taikomų yra analogijos 
metodas, kuris leidžia įvertinti daugybę veiksnių ir skaičiuoti nusisto-
vėjusius termodinaminius procesus. Modeliuojant termodinaminius 
procesus, naudojamos ekvivalentinės schemos (1.6 pav.).

1.6 pav. Ekvivalentinės schemos, imituojančios šiluminius reiškinius 
aparatūroje

Perduodamas šilumos srautas Φ(t) elektrinėje schemoje imituo-
jamas dydžiu I (srove). Įtampos kritimas U ir temperatūrų skirtumas 
ΔT yra nusakomas varža R. Jeigu ΔT mažas, tai turi būti ir R mažas. 
Šilumos talpa (C) visuomet yra tuo didesnė, kuo geresnės šilumos 
šalinimo sąlygos. Šilumos srautas didėja mažėjant ΔT.

 Φ
∆

∆
∆t Q

T
d T
dt

K S Ta( ) = ( )
+ ,  (1.5) 

 I t C dU
dt R

U( ) = +
1 , (1.6)
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čia Φ(t) – šilumos srautas, [W]; Q – šilumos kiekis, [J]; ΔT – tem-
peratūros pokytis; t – laikas; Kš – šilumos perdavimo koeficientas; 
S – paviršiaus plotas; I – srovė; C – talpa; U – įtampos kritimas, [V]; 
R – varža. 

1.4.1. Šilumos perdavimas

Vykstant šilumos perdavimui, dalyvauja 3 procesai:
1. Šilumos laidumas;
2. Šilumos spinduliavimas;
3. Konvekcija;

Priklausomai nuo konkrečių sąlygų, kuriomis naudojamas medi-
cinos prietaisas, dominuojančiais procesais gali būti vienas arba du iš 
šių trijų. Šilumos balanso lygtis gali būti išreikšta aprioriškai:

 P P Pa a /ved a iaved= −. . . . (1.7)

Nusistovėjusį termodinaminį procesą nusako šie parametrai:

 d T dQ dQ
dt

∆( ) = = =0 0 0; ; . (1.8)

Nusistovėjusio proceso metu suteikiama medicinos prietaisui 
energija beveik visiškai virsta šiluma. Todėl

 P P Pa /ved a a iaved. . . ., .= =0   (1.9)

Šilumos laidumas nusako medžiagos savybę pernešti šilumą. 
Taikant pagrindinį šilumos laidumo dėsnį (Furjė dėsnis), šilumos 
srauto tankis q gali būti išreiškiamas:

 q
d T
dx

T= −
( )

= − ( )λ λ
∆

∆grad , (1.10)

čia λ – šilumos laidumo koeficientas (1.4 lentelė). 
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Šilumos laidumas yra medžiagos parametras, kuris priklauso nuo 
medžiagos struktūros, sudėties, tankio, temperatūros, slėgio ir kitų 
dydžių. Šis koeficientas susideda iš:

 λ λ λτ= +e , (1.11)

čia λe – elektroninis šilumos laidumas; λτ – laidumas dėl šilumos vir-
pesių, svyravimų. 

Geri šilumos laidininkai yra elektrai laidžios medžiagos. 
Laidžiausi yra metalai, puslaidininkinės medžiagos – vidutinio laidu-
mo, o nemetalinės medžiagos yra blogi šilumos laidininkai. Plastmasių 
šilumos laidumo koeficientas λ = 0,25–0,8 W/Km, tai yra du kartus 
mažesnis negu plieno. Plastmasės yra šilumos izoliatoriai. Visokie 
priedai ar plastmasių armavimas padidina λ. Oro ir vandens šilumos 
laidumas yra mažas ir priklauso nuo temperatūros. Skaičiuojant ši-
lumos perdavimą metalinėms plonoms sienelėms, šilumos pokyčio 
kryptimi statmenai sienelės kryptimi galima neįtraukti į skaičiavi-
mus, tačiau plastmasinėms sienelėms būtina įvertinti. 

1.4 lentelė. Įvairių medžiagų šilumos laidumo koeficientas
Medžiaga λ

Aliuminis 99,9 % 225
Geležis 99,9 % 60
Auksas 99 % 310
Varis 99 % 360

Varis 99,9 % 390
Žalvaris 110

Gyvsidabris 10
Sidabras, švarus 456

Sidabras, techninis 410
Cinkas 110
Alavas 64
Stiklas 0,8
Žėrutis 0,36
Guma 0,17
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1.4 lentelės pabaiga
Medžiaga λ
Tekstolitas 0,34

Medis 0,1–0,3
Popierius 0,13

Polietilenas 0,51
Kvarcas 10

Vanduo, –10 °C 0,5
Vanduo, +30 °C 0,61
Vanduo, +50 °C 0,65

Transformatorinė alyva 0,16
Oras, 10 °C 0,025
Oras, 30 °C 0,027
Oras, 50 °C 0,028
Oras, 70 °C 0,03

Šilumos spinduliavimas. Esant šiluminei spinduliuotei energijos 
perdavimas vyksta dėl elektromagnetinių virpesių, kurių bangos ilgis 
yra 0,4–40 μm. Pvz., saulės 0,5 μm ir 0,8–40 μm, kaimo krosnies – 
~8 μm; šilumos spinduliuotė nusakoma tokiais pačiais dėsningumais 
kaip ir bet kokia šviesos spinduliuotė. Šilumos spinduliai gali būti su-
geriami, atspindintys ir pereinantys per kūną. Kūną veikiantys šilu-
mos spinduliai A + R + D = 1, čia A – sugerties geba; R – atspindžio 
geba; D – pralaidumo skvarba. Iš čia išplaukia trys ribiniai atvejai:

1. Kai A = 1, R = D = 0, t. y. juodas kūnas tik sugeria.
2. Kai R = 1, A = D = 0, t. y. tik visiškai atspindintis paviršius 

(veidrodinis kūnas).
3. Kai D = 1, A = R = 0, kai spinduliai kiaurai pereina kūną, t. y. 

diaterminis kūnas. 

Sugerties ir atspindžio geba yra tiesiai proporcinga viena kitai 
(Kirchofo dėsnis). Atliekant techninius skaičiavimus taikoma sąvo-
ka spinduliuotės geba, žymima ε. Ši geba priklauso nuo bangos il-
gio, spindulių kritimo kampo, paviršiaus temperatūros ir jo kokybės. 
Gryniems metalams spinduliuotės geba yra maža, o organinėms me-
džiagoms ir oksidams – didelė (1.5 lentelė). Metalų turintys dažai turi 
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mažesnę spinduliuotės gebą, negu įprasti dažai. IR spindulių interva-
le balti ir juodi dažai turi tą pačią spinduliuotės gebos reikšmę. 

1.5 lentelė. Įvairių medžiagų spinduliuotės geba
Medžiaga ε
Aliuminis 0,04–0,65

Varis 0,03–0,75
Sidabras 0,02
Plienas 0,6–0,85
Cinkas 0,05–0,12
Vanduo 0,96

Asbestas 0,95
Emalė 0,9
Stiklas 0,94
Guma 0,9

Getinaksas 0,92
Popierius 0,92

Juodas lakuotas paviršius 0,96
Baltas matinis lakas 0,92

Aliejiniai dažai 0,9
Aliuminio pudra 0,3

Kitas šilumos spinduliuotės metu atsirandantis parametras yra 
šilumos varža, kuri nusakoma:

 R
S

C fD= =
1

11
11 11α
α ε; , (1.12)

čia R – šilumos varža; S – paviršiaus plotas; α11 – šilumos perdavimo 
koeficientas; CD – absoliučiai juodo kūno šilumos spinduliuotės koe-
ficientas; f11 – šilumos spinduliuotės temperatūrinė funkcija. 

Prietaisams sugerties gebą galima sumažinti padengiant paviršių 
baltais dažais arba anotuojant aliuminiu. 
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1.4.2. aparatūrinio radiatoriaus skaičiavimas

Konstruojant medicinos prietaisus vienas iš pagrindinių blo-
kų yra elektronikos blokai, turintys daugybę įvairių radioelementų, 
todėl jiems aušinti darbo metu turi būti numatytos priemonės, bū-
tent – aktyvios ir pasyvios. Aktyvios – ventiliatorinio tipo, privers-
tinio aušinimo sistemos. Pasyvios – aparatūros korpusai, papildomi 
metaliniai radiatoriai. Radiatoriai plačiausiai naudojami elektroninėje 
aparatūroje, juose šilumos nuvedimas susidaro dėl daugybės auši-
nimo paviršių, t. y. kuo paviršiaus (briaunuotų) plotas yra didesnis, 
tuo greitesnis ir efektyvesnis šilumos atidavimas. Prie radiatorių yra 
tvirtinami įvairūs radioelementai (tranzistoriai, varžos, procesoriai). 
Žinoma, kad šilumos atidavimas iš aparato korpuso sienelės vyksta 
dėl šilumos laidumo. Oras įkaista ir ataušta dėl tankio pokyčio, to-
dėl jis kyla ir leidžiasi. Toks reiškinys vadinamas laisvąja konvekcija. 
Šilumos srautas, dėl konvekcijos migruojantis tarp sienelės ir oro, gali 
būti išreiškiamas:

 Φ ∆a k S T= α , (1.13)

čia αk – šilumos perdavimo koeficientas; S – paviršiaus plotas; ΔT – 
temperatūros pokytis.

Šilumos varža apskaičiuojama:

 R
S k

=
1
α

. (1.14)

Įvertinant šilumos konvekcijos srautus ir skaičiuojant aparatūri-
nius radiatorius, vienas iš pagrindinių parametrų yra šilumos perda-
vimo koeficientas. Šis koeficientas priklauso nuo daugybės veiksnių: 
aparatūros korpuso sienelės temperatūros, aplinkos temperatūros, ši-
lumos laidumo λ, greičio, lyginamojo talpio Cx, dujų srauto tankio ρ, 
dinaminio klampio η, tūrio temperatūrinio koeficiento β, sienelės 
aukščio h, sienelės formos ir konfigūracijos. 
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Skaičiuojant radiatorius dažniausiai taikomi panašumo teori-
jos metodai, pasitelkiant tam tikrus kriterijus, išreiškiamus tokiais 
vienetais:

a) Nuseto skaičius: N l
U

k=
α
λ

.

b) Grazgofo skaičius: G l g T
vr
s

=
2 β∆ . 

c) Prandtlio skaičius: P v
r

s

k
=
α

. 

d) Reinoldso skaičius: Re = νs
s

l
v

.

Laisvosios konvekcijos metu Nuseto skaičius užrašomas: 
N C G PU x r r

n= ( ) . Čia n – priklauso nuo dujų srauto tipo.

a) Laminarinio srauto atveju n G Pr r= ⋅ < ≤ ⋅0 25 5 10 2 102 7, ;   .

b) Turbulentinio srauto atveju n G Pr r= ≥ ⋅0 33 2 107. ;   .

c) Jei dujų srautas oras, tai n T
lr= ≤ 






0 25 0 84 3

, ; , ir ∆ .
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Esant laminariniam dujų srauto tekėjimui, nesutinkančiam pasi-
priešinimo, oro konvekcijos koeficientas, kai yra atmosferos slėgis: 
N G PU r r= 0 544, .

Skaičiuojant parametrus ir apytikriai nustatant koeficientus, nau-
dojamos lentelės iš žinynų, nes daugelis koeficientų priklauso nuo 
įvairių parametrų ir aplinkos (1.6 lentelė). 

1.6 lentelė. Koeficientų apskaičiavimo parametrai

Šilumos perdavimo 
koeficiento αk priklausomybė, 

esant laisvam ir 
turbulentiniam dujų srautams 

Formulė αk nustatyti

Elementai Laminarinis 
tekėjimas, n = 0,25

Turbulentinis 
tekėjimas, n = 0.33

Vertikali plokštelė ir aukščio h 
cilindras

C T
h1

0 25∆







,

C T2
0 25∆( ) ,

Horizontalus skersmens d 
cilindras ir rutulys

C T
d1

0 25∆







,

C T2
0 32∆( ) ,

Horizontaliai stovinti plokštelė, 
kurios ilgis lmin
a)  Esant šilumos srautui į viršų;

b)  Esant šilumos perdavimui į 
apačią

1 3 1

0 25

,
min

,

C T
l
∆









0 7 1

0 25

,
min

,

C T
l
∆









1 3 2
0 30, ,C T∆( )

0 7 2
0 30, ,C T∆( )

Koeficientai C1 ir C2, priklausantys nuo, oro / vandens tempera-
tūros, pateikti 1.7 lentelėje.

1.7 lentelė. Koeficientai C1 ir C2 priklausomai nuo temperatūros
Koeficientai 0 °c 20 °c 40 °c 60 °c 80 °c 100 °c

C1 – 1,38/109 1,34/149 1,31/178 1,29/205 1,27/227
C2 1,69/102 1,61/198 1,53/290 1,45/363 1,39/425 1,33/480
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1.4.3. Konstruktyvių elementų aušinimas

Elektronikos aparatūroje konstrukciniais elementais priimta 
vadinti integralines schemas, mikroschemas, tranzistorius, diodus, 
tiristorius, transformatorius ir kt. Siekiant užtikrinti ilgalaikį radio-
elementų darbą ir jų patikimumą, radioelementams, ypač puslaidi-
ninkiams, yra nustatytos leidžiamos darbo temperatūrų ribos. Šios 
temperatūros ribos iš esmės apibrėžiamos medžiagos savybėmis, 
konstrukcija. Pvz., puslaidininkiams radioelementams, pagamintiems 
iš germanio, leidžiama darbo temperatūra 60÷100 °C, silicio pagrin-
do – 125÷200 °C. Radioelementų, turinčių padidintą šilumos spindu-
liuotę, darbo sąlygos charakteristikos gali būti pagerintos naudojant 
aušinimo priemones – radiatorius, papildomas briaunas, apkabas, liz-
dus. Puslaidininkiams elementams, neturintiems papildomo aušina-
mo paviršiaus, darbo paviršių temperatūros pokytis ΔT nusakomas:

 ∆T P R Re v i= +( ), (1.15)

čia Rv – radioelemento vidinė šiluminė varža (numatyta gamintojo); 
Ri – išorinė šilumos varža tarp elemento korpuso ir supančios aplin-
kos; Pe – elektrinė galia.

Galingų tranzistorių, turinčių metalinį korpusą, Rv = 0,5÷6,0 K/W; 
esant plastmasiniams korpusams Rv = 20÷60 K/W. 

Išorinė šilumos varža iš esmės priklauso nuo kontakto ploto, 
dar priklauso nuo lyginamojo slėgio ir sąlyčio paviršiaus kokybės. 
Radiatorių šilumos laidumo varža priklauso nuo medžiagos savybių. 
Išorinis šilumos laidumas priklauso nuo aušinamojo paviršiaus dydžio 
(ploto) ir aušinančios terpės charakteristikų. Norint tiksliai nustatyti 
visą šilumos varžą plokščiam arba tūriniam radiatoriui, skaičiuojama 
varža šilumos laidumui, konvekcijai ir spinduliuotei:

 R R Rr k s∑ = + +Re . (1.16)
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Tiksliam šilumos varžų skaičiavimui taikomos Beselio funkcijos, 
tačiau praktiškai skaičiuojant šiuos parametrus temperatūros skirtu-
mas nusakomas iš dirbančio naudingo veiksmo koeficiento (nvk):

 

∆T P R R

R
R

e s
k

s

k

= + +










=
+

+

R ,

R .

e

e

η

η
1

1

 (1.17)

1.8 lentelė. Parametro δ reikšmės priklausomai nuo nvk

η 0,96 0,9 0,85 0,8 0,7
δ 4,5 2,1 1,25 0,7 0,4

Skaičiuojant radiatorius, aušinamo paviršiaus storis gali būti apy-
tikriai toks:

 s k=
2α
λ

δ. (1.18)

1.4.4. radiatoriaus konstrukcinių parametrų nustatymas

Skaičiuojant šilumos atidavimą, yra svarbu apskaičiuoti radiato-
rių paviršiaus plotus (1.7 pav.). 

1.7 pav. Aušinimo radiatoriaus schema
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Konvekcijos skaičiuotė išoriniams paviršiams:

 S h b lis .= +( )2  (1.19)

Konvekcijos skaičiuotė vidiniams paviršiams:

 S nbhvid = 2 . (1.20)

Šilumos spinduliuotės plotas apskaičiuojamas:

 S S bls i= + . (1.21)

Radiatoriaus pilnutinė šilumos varža nustatoma:

 R
S S Sr

k i k v k si v s

∑ =
+ +

1
λ λ λ

. (1.22)

Norint, kad esant mažiausiam radiatoriaus tūriui V = hbl, šilu-
mos varža būtų mažiausia, būtina optimizuoti parametrą a (padaryti 
mažiausią). Esant labai mažam dydžiui a, αk yra mažas, o esant dide-
liam a, koeficientas tampa didelis. Optimizavimo sąlygą nusako αk/a 
santykis. 

Kadangi šilumos atidavimo kriterijus nusakomas NU skaičiumi, 
tuomet optimizavimo sąlyga:

 λ λk
Ua
N

a
= 2 . (1.23)

Esant vidutinei radiatoriaus darbo temperatūrai 60 °C, optimalus 

atstumas a tarp sienelių laisvosios konvekcijos atveju a h
Topt =1 34,

∆
, 

priverstinio aušinimo atveju: a h
vopt = 0 4, .
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1.4.5. Šilumos atidavimas (iš prietaiso)

Prietaiso generuojama šiluma priklauso nuo galios pasiskirstymo, 
kurią prietaisas paverčia šiluma, taip pat nuo šilumos šaltinių išsidės-
tymo medicinos prietaise. Matematiškai šilumos ir aparato įkaitimo 
laipsnis aprašomas erdvinėmis temperatūros lauko koordinatėmis. 
Prietaiso darbo režimas laikomas normaliu tuo atveju, jeigu atskirų 
konstrukcinių elementų temperatūra neviršija leistinų maksimalių 
reikšmių. Tokiu būdu šilumos atidavimas aplinkai ar kitiems maz-
gams yra nusakomas šilumos spinduliuote, šilumos laidumu ir kon-
vekcijos reiškiniais. Šilumos atidavimas aparatūroje gali būti esant 
laisvajai oro konvekcijai arba esant priverstinei oro konvekcijai. Pats 
paprasčiausias temperatūros aušinimo būdas yra naudojant laisvąją 
oro konvekciją. Uždarytame aparatūros korpuse susiformuoja uždari 
gana sudėtingi oro srautai, nusakomi ertmės geometrija ir temperatū-
rų pokyčiu joje. Praktikoje šilumos atidavimas laisvosios konvekcijos 
atveju sudaro maždaug trečdalį visos šilumos atidavimo į aplinką. 
Paprastai siauruose plyšiuose a < 5 mm vyksta priverstinė konvek-
cija, priverstinis šilumos atidavimas, nevyksta laisvosios konvekcijos 
reiškinių, tik šilumos pernešimas. Esant normaliems tūriams tarp 
sienelių aparatūros viduje, šilumos pernešimas link išorinių sienelių 
vyksta dėl konvekcijos ir tik iš dalies dėl spinduliuotės. Konstruojant 
medicinos prietaisus, labai svarbu nustatyti, kokios galios Pr dydis 
gali būti iš prietaiso atiduotas į aplinką esant maksimaliai leistinai 
darbo temperatūrai. 

Ventiliavimo charakteristikoms nustatyti taikomas ventiliacijos 
koeficientas:

 ψ = ⋅
∑
2 100S
S
e , (1.24)

čia Se – efektyvusis pilnutinis oro kanalų skerspjūvio plotas; S – ben-
dras aparato korpuso ventiliuojamas plotas. Praktikoje ψ = 0,02÷0,25. 
Jo didinimas daugiau negu 0,25 yra neefektyvus. 

Perforuoto korpuso atveju šilumos laidumas apskaičiuojamas:
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,

.

1 1
1 0 5

1

 (1.25)

Prietaisuose, turinčiuose sudėtingas elektronines schemas ir dau-
gybę radioelementų, laisvoji konvekcija paprastai yra nepakankama 
ir dažniausiai sukelia leistinos temperatūros normų viršijimą. Tokiais 
atvejais taikoma priverstinė konvekcija naudojant ventiliatorius. Taip 
pat šilumos pernešimas iš sienelės į aplinką vyksta dėl šilumos per-
davimų. Šilumos srautas, kuris yra pernešamas naudojant priverstinę 
konvekciją, gali būti išreikštas:

 Φ ∆p k S T= α max . (1.26)

Esant laisvajai konvekcijai, αk = 5 W/m²K ir esant priverstinei 
αk = 20÷120 W/m²K. Šilumos pernešimas priverstinės konvekci-
jos atveju yra nulemtas aušinimo kanalų tarp elementų parametrų. 
Siekiant suaktyvinti priverstinę konvekciją, dažnai prietaisuose nau-
dojamas priverstinis oro išsiurbimas. Priklausomai nuo ventiliatorių 
išdėstymo aparatūroje, ventiliacija gali būti pritekėjimo ir ištekėjimo 
(įpučiamas ir ištraukiamas oras). Įpučiamosios ventiliacijos atveju 
ventiliatorius statomas apatinėje dalyje, o ištraukiamosios – viršuti-
nėje aparatūros dalyje. Daugeliu atvejų sudėtingose aparatūrose nau-
dojama kombinuota ventiliacija, t. y. iki pusės aparatūros tūrio veikia 
įpučiamoji, o kitoje – ištraukiamoji. Aparatūroje trys pagrindiniai pa-
rametrai – galios pasiskirstymas Pv, oro tūrio dydis V ir temperatūra 
ΔT – susiejami išraiška:

 V P
T
v= ⋅ −8 3 10 4.

∆
. (1.27)

Aušinamo tūrio išeiga yra optimizuota ir apibrėžiama tam tikrų 
žinomų dydžių atsižvelgiant į ΔT (pagrindinis kriterijus nustatant 
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tūrį V). Kuo didesnė šilumos srauto galia, tuo reikalingas didesnis 
pučiamo oro debitas V*.

Atsižvelgiant į tai, kad įkaitusio oro srautas aparatūroje kyla į 
viršų, aušinimo kanalai dažniausiai daromi vertikalia kryptimi. Oro 
cirkuliacija aparatūroje suaktyvėja perforuojant korpuse skyles, iš-
pjovas ir pan. Efektyvus aušinimo srautai susiformuoja tik tuo atve-
ju, jeigu tarp aparatūros dugno ir viršutinės sienelių yra išlaikomas 
pakankamas atstumas. Yra rekomenduojama staliniams prietaisams 
atstumas tarp dugno ir sienelės viršutinės hmin ≤ 30 mm, spintos for-
mos aparatams hmin ≤ 60 mm. Esant nepakankamiems šilumos srautų 
pernešimams, spintos formos aparatai įstatomi į specialias šachtas, 
kuriose vyksta priverstinis šilto oro išsiurbimas. 

Uždaro tipo aparatuose šilumos atidavimas vyksta dėl šilumos 
laidumo ir juose apie 65 % galios yra atiduodama dėl spinduliavimo. 
Šio tipo aparatuose dėl konvekcijos ir spinduliuotės šilumos srautas 
paprastai yra pernešamas iki 80 W/m². Siekiant pagerinti šilumos 
srautų atidavimą yra daromos specialios atskiros kameros. Gerinant 
šilumos srautų atidavimą ypač svarbu atkreipti dėmesį į bendrą apara-
tūros konstruktyvių elementų išdėstymą, t. y. įvairių tvirtinimo rėmų, 
spausdintų montavimo plokščių ir radiatorių išdėstymą, oro kanalų 
išdėstymą, korpuso sienelių perforavimą. Ypač svarbus aparatūroje 
montažinių plokščių išdėstymas horizontaliais ir vertikaliais paketais. 
Horizontaliai išdėstytų spausdintų plokščių aušinimas efektyvus tuo 
atveju, jeigu prietaiso aukščio / pločio santykis = 0,6. Jeigu korpuso 
sienelės yra perforuotos, tada būtina horizontaliai išdėstytose spaus-
dinto montažo plokštėse daryti oro aušinimo kanalus. Tipinėse kons-
trukcijose spausdinto montažo plokštės tvirtinamos paketo pavidalu. 
Tačiau vertikaliai išdėstytų plokščių atveju vyksta geresnė oro kon-
vekcija lyginant su horizontaliai, tai leidžia suvienodinti temperatūros 
pasiskirstymą paketuose. Laisvosios konvekcijos atveju atstumas tarp 
plokščių turi būti ne mažesnis kaip 30 mm, o priverstinės konvekcijos 
atveju – 10÷15 mm.
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1.5. Pagrindiniai medicinos technikos komponentai
1.5.1. Medicinos prietaiso principinė schema

Medicinos aparatūra apima daug skirtingų grandžių: mechani-
kos, elektros, elektronikos, optikos ir t. t. Visa aparatūra skirta terapi-
jai arba diagnostikai. Tačiau vienas pagrindinių medicinos technikos 
uždavinių – žmogaus fiziologinių parametrų nustatymas (matavimas). 
Šie parametrai gali būti pastovūs ir kintami laike. Pvz.: pastovūs – 
temperatūra, slėgis ir pan., kintami – širdies ritmas, pulsas, kvėpavi-
mo parametrai ir pan. Svarbiausi yra kintami matuojami parametrai, 
nes jie susiję su fiziologiniais procesais, vykstančiais žmogaus orga-
nizme visą laiką. Fiziologiniai parametrai, jų nustatymas ir nustaty-
mo būdai yra be galo svarbūs ne tik diagnostikai, nustatant ligas, bet 
ir gydymo procese, stebint paciento būklės pokyčius. Visais atvejais 
nukrypimai nuo normalios fiziologinės žmogaus būklės yra fiksuoja-
mi medicinos aparatūra. 

Nepriklausomai nuo medicinos aparatūros sudėtingumo, kie-
kviena iš jų turi tris pagrindines dalis: keitiklį, signalų arba duomenų 
apdorojimo sistemą bei registravimo ir rezultatų pateikimo sistemą 
(1.8 pav.). 

1.8 pav. Medicinos prietaiso principinė schema. 
1 – matuojamasis dydis; 2 – pirminis jutimo elementas; 3 – keitiklis;  

4 – signalo apdorojimas; 5 – atvaizdavimas; 6 – valdymas ir grįžtamasis 
ryšys; 7 – galios šaltinis; 8 – duomenų perdavimas; 9 – duomenų 

saugojimas; 10 – kalibravimo signalas; 11 – spinduliuotė, elektros srovė 
ar kitas šaltinis 
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Atskirais atvejais tokia aparatūra papildoma priverstinio stimu-
liavimo prietaisu, pavyzdžiui, dirgikliu. Organizmo stimuliacija (me-
chaninis poveikis, poveikis šviesa, narkozė, temperatūra ir pan.) su-
kelia atitinkamą organizmo atsaką, dažnai tokį, kokio ir tikimasi, t. y. 
sukelia tam tikrus veiksnius, sąlygas, kurie padeda tiksliau nustatyti 
ligas. 

Matuojamasis dydis – fizikinis dydis, savybė ar būsena, kurią 
sistema matuoja. Matuojamojo dydžio prieinamumas yra labai svar-
bus, kadangi jis gali būti vidinis (kraujo spaudimas), gali būti pavir-
šinis (elektrokardiogramos potencialas), gali sklisti iš kūno (infrarau-
donoji spinduliuotė) ar gali būti gautas iš audinio pavyzdžio (kraujo 
mėginys arba biopsija), pašalinto iš kūno.

Medicinai svarbiausi matuojamieji dydžiai gali būti sugrupuoti į 
kelias kategorijas: 

 – biopotencialai, 
 – slėgis / spaudimas, 
 – tėkmė, 
 – dimensijos (vaizdai), 
 – poslinkis (greitis, pagreitis, jėga), 
 – impedansas, 
 – temperatūra, 
 – cheminės koncentracijos. 

Matuojamasis dydis gali būti lokalizuotas konkrečiame organe 
arba anatominėje struktūroje. Dažniausiai visi šie gyvųjų organizmų 
siunčiami signalai yra silpni, sudaro keletą milivoltų ar mikrovoltų 
(1.9 lentelė). Norint juos registruoti, stebėti ar perduoti, reikia stiprin-
ti. Tuo tikslu naudojami stiprintuvai.
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1.9 lentelė. Medicininiai ir fiziologiniai parametrai

Parametras arba 
matavimo metodika

Matavimo 
diapazonas

signalo dažnių 
diapazonas, hz

standartinis 
sensorius arba 

metodas
Balistokardiografija1 
(BCG)

0–7 mg

0–100 μm

dc–40

dc–40

Akselerometras, 
deformacijų jutiklis
LVDT

Pūslės slėgis 1–100 cm H2O dc–10 Deformacijų 
jutiklinis 
manometras

Kraujo tėkmė 1–300 ml/s dc–20 Tėkmėmatis 
(elektromagnetinis 
arba ultragarsinis)

Kraujo art. 
spaudimas 
tiesioginis

netiesioginis

10–400 mmHg

25–400 mmHg

dc–50

dc–60

Deformacijų 
jutiklinis 
manometras
Rankogalis, 
auskultacija

Kraujo v. spaudimas 0–50 mmHg dc–50 Deformacijų jutiklis
Kraujo dujos
PO2
PCO2
PN2
PCO

30–100 mmHg
40–100 mmHg

1–3 mmHg
0.1–0.4 mmHg

dc–2
dc–2
dc–2
dc–2

Specifinis 
elektrodas, tūrinis 
arba manometrinis

Kraujo pH 6,7–7,8 pH vienetai dc–2 Specifinis elektrodas
Širdies išeiga 4–25 l/min dc–20 Dye dilution, Fick
ECG 0,5–4 mV 0,01–250 Odos elektrodai
EEG
Elektrokortikografija 
ir smegenų gylis

5–300 μV
10–5000 μV

dc–150
dc–150

Galvos odos 
elektrodai
Smegenų paviršiniai 
ar giluminiai 
elektrodai

EGG 10–1000 μV

0,5–80 mV

dc–1

dc–1

Odos paviršiniai 
elektrodai
Skrandžio paviršiniai 
elektrodai

EMG 0,1–5 mV dc–10 000 Adatiniai elektrodai
Akių potencialai
EOG

ERG

50–3500 μV

0–900 μV

dc–50

dc–50

Kontaktiniai 
elektrodai
Kontaktiniai 
elektrodai

Galvaninis odos 
atsakas (GSR) 1–500 kΩ 0,01–1 Odos elektrodai

1  Balistokardiografija – širdies veiklos tyrimas. Kūno judesių (balistinio efekto), kuriuos su-
kelia širdies veikla, užrašymas
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1.9 lentelės pabaiga

Parametras arba 
matavimo metodika

Matavimo 
diapazonas

signalo dažnių 
diapazonas, hz

standartinis 
sensorius arba 

metodas

Žarnyno pH 3–13 pH vnt dc–1 pH ir stibio 
elektrodai; 

Žarnyno spaudimas 0–100 cm H2O dc–10
Deformacijų 
jutiklinis 
manometras

Žarnyno jėgos 1–50 g dc–1 Poslinkio sistema, 
LVDT

Nervų potencialai 0,01–3 mV dc–10 000 Paviršiniai arba 
adatiniai el.

Fonokardiografija

Dinaminis 
diapazonas 80 dB, 

slenkstis apytiksliai 
100 μPa

5–2000 mikrofonas

Pletizmografija Kinta nuo 
matuojamo organo dc–30

Poslinkio kamera 
arba impedanso 
kamera

Kraujotaka 0–30 ml dc–30
Poslinkio kamera 
arba impedanso 
kamera

Kvėpavimo funkcijos
Pneumotachografija

Kvėpavimo dažnis

Oro tūris

0–600 l/min

2–50 įkvėpimų/min

50–1000 ml/
įkvėpimas

dc–40

0,1–10

0,1–10

Pneumotachografas, 
galvos ir deferencinis 
slėgis
Deformacijų jutiklis 
ant krūtinės, 
impedansas, nosinis 
termistorius
Ankščiau paminėti

Kūno temperatūra 32–40 °C dc–0,1 Termistorius, 
termopora

Norint apdoroti gyvojo organizmo siunčiamus neelektrinius si-
gnalus, juos būtina keisti į elektrinius. Tam naudojami įvairūs keiti-
kliai, pavyzdžiui, termistorius, kurio varža keičiasi priklausomai nuo 
temperatūros; pjezokristalas, veikiamas jėgos, generuoja įtampą. Tarp 
tiesioginių (jungiamų prie paciento) ir elektroninių prietaisų gali būti 
sudaryti trijų tipų ryšiai, kurie pavaizduoti 1.9 paveiksle.
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1.9 pav. Ryšiai tarp elektroninio prietaiso ir paciento

Šie ryšiai vienas nuo kito skiriasi informacijos perdavimo 
kryptimis:

 – iš paciento į elektroninį prietaisą (1.9 pav., a).
 – abiem kryptimis (1.9 pav., b). 
 – tik iš elektroninio prietaiso į pacientą (1.9 pav., c).

sensorius yra jutiklis, nors iš esmės tai keitiklis, kuris apibrė-
žiamas kaip įrenginys, transformuojantis vieną energijos formą į kitą. 
Sensorius keičia fizikinį matuojamą dydį į elektrinį signalą. Sensorius 
turi reaguoti tik į esamą matuojamajame dydyje energijos formą, ne-
reaguodamas į kitas. Sensorius turi sąveikauti su gyvąja sistema tokiu 
būdu, kad minimizuotų išgaunamą energiją ir taip pat būti minima-
liai invazinis. Daugelis sensorių turi pirminį jautrųjį elementą, pvz., 
diafragmą, kuri keičia slėgį į poslinkį. Kintamojo transformavimo 
elementas, pvz., deformacijų jutiklis, toliau keičia poslinkį į elektrinę 
įtampą. Kartais sensoriaus jautrumas gali būti pakoreguojamas plačiu 
diapazonu, keičiant pirminį jautrųjį elementą. Daugelis keitiklių turi 
turėti išorinį elektros energijos šaltinį. 
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signalo stiprinimas – paprastai sensoriaus išvestis negali būti 
tiesiogiai sujungta su displėjumi. Tam tikslui reikalinga signalą apdo-
roti arba tik sustiprinti ir nufiltruoti ar paprasčiausiai atitaikyti senso-
riaus impedansą su displėjumi. Dažnai sensoriaus išvestis yra paver-
čiama skaitmeniniu formatu ir apdorojama specialiais skaitmeniniais 
grandynais ar mikrokompiuteriu. Pvz., signalo filtravimas sumažina 
nepageidaujamus sensoriaus signalus. Taip pat filtravimas gali suvi-
durkinti pasikartojančius signalus triukšmui sumažinti ar paversti lai-
ko srities informaciją dažnio srities informacija.

Žmogaus kūno parametrai retai būna deterministiniai. Daugelis 
matuojamų dydžių kinta laike, net ir užfiksavus visus valdomus fak-
torius. Net ir esant panašioms būsenoms, daugelis medicininių ma-
tavimų normaliems pacientams svyruoja. Įgimtas nepastovumas yra 
dokumentuotas molekuliniais ir organų lygmenimis ar net visam 
kūnui. Daugelis vidinių anatominių variacijų sukuria aiškius išori-
nius pacientų skirtumus. Didelės fiziologinių matavimų tolerancijos 
ribos yra iš dalies daugelio fiziologinių sistemų sąveikos rezultatas. 
Fiziologinėse sistemose egzistuoja daugybė grįžtamųjų ryšių sistemų 
ir daugelis šių tarpusavio sąveikų yra prastai suprantamos arba ne iki 
galo ištirtos. Kaip metodas kovoti su šiuo nepastovumu yra priimti 
empirines statistines ir tikimybines pasiskirstymo funkcijas. Tuomet 
pavieniai matavimai yra lyginami su šiomis normomis. 

Beveik visi biomedicininiai matavimai priklauso nuo tam tikros 
energijos, suteiktos gyvam audiniui, ar energijos, atsirandančios dėl 
sensoriaus veikimo pasekmės. Rentgeno ir ultragarso diagnostikos 
metodika ir elektromagnetiniai ar Doplerio ultragarsiniai kraujo tė-
kmėmačiai priklauso nuo išoriškai pridėtos energijos, sąveikaujančios 
su gyvu audiniu. Šios įvairovės energijos saugius lygius yra sunku 
nustatyti, kadangi nėra iki galo suprasti daugelis audinio pažeidimo 
mechanizmų. Audinio šildymas yra vienas iš poveikių, kuris turi būti 
apribotas, kadangi netgi grįžtamieji fiziologiniai pokyčiai gali veikti 
matavimus. Tam tikrais atvejais buvo pastebėti audinių pažeidimai 
molekuliniu lygmeniu net ir itin žemais energijos lygmenimis.
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1.5.2. Medicinos prietaiso įvestys

Medicinos prietaiso įvestys gali būti suskirstytos į tris kategori-
jas. Pirmoji yra norima įvestis – tai matuojamieji dydžiai, kuriuos ma-
tuoti instrumentas (prietaisas) ir yra suprojektuotas. Matuojamuosius 
dydžius gali veikti įvairaus pobūdžio trikdžiai, atsitiktiniai ir pri-
klausantys nuo prietaiso veikimo principo. Tokie dydžiai yra antroji 
įvesčių kategorija, vadinama interferuojančia įvestimi. Jeigu erdvinė 
ar laikina matuojamojo dydžio izoliacija yra nepakankama, interfe-
ruojanti įvestis gali būti netgi to paties dydžio kaip ir norima įvestis. 
Trečiai kategorijai priklauso nepageidaujami dydžiai, kurie netiesio-
giai veikia išvestį keisdami paties instrumento darbą, t. y. modifikuo-
janti įvestis. Modifikuojanti įvestis gali paveikti norimos arba interfe-
ruojančios įvesčių apdorojimą. Kai kurie nepageidaujami dydžiai gali 
būti tiek modifiikuojantys, tiek interferuojantys. 

Kaip pavyzdys, 1.10 paveiksle pateikta schema, kurioje elektro-
kardiografijos užrašymo sistemos norima įvestis yra elektrokardio-
gramos įtampa vEKG, atsirandanti tarp dviejų ant kūno paviršiaus 
elektrodų. 

1.10 pav. Elektrokardiogramos užrašymo schema
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Viena interferuojanti įvestis yra 60 Hz triukšmo įtampa, indu-
kuota (atvaizduota užtušuotoje srityje) aplinkos kintamosios srovės 
(AC) magnetinių laukų. Norima ir interferuojanti įvestys yra sujung-
tos nuosekliai, todėl abi komponentės atsiranda diferencinio stiprintu-
vo įvestyje. Taip pat skirtumas tarp kondensatoriais sujungtų poslin-
kio srovių, tekančių per kiekvieną elektrodą ir kūną į žemę, sukuria 
interferuojančią įtampą skersai Zkūno tarp dviejų elektrodų ir dvi in-
terferuojančias įtampas skersai Z1 ir Z2 (elektrodų impedansas arba 
varža). Modifikuojančios įvesties pavyzdys – paciento kabelių orien-
tacija. Jeigu kabelių plokštuma yra lygiagreti su kintamosios srovės 
magnetiniu lauku, magnetinio lauko indukuota interferencija lygi 0. 
Jei plokštuma yra statmena, interferencija bus maksimali.

Labiausiai interferuojančių ir modifikuojančių įvesčių įtaka gali 
būti sumažinama arba pašalinama keičiant pagrindines instrumento 
komponentes arba pridedant naujas komponentes, skirtas (kompen-
suoti) nepageidaujamoms įvestims atsverti. Pastaroji alternatyva yra 
labiau mėgstama ir yra ekonomiškai pagrįsta, kadangi rezultatas pa-
prastesnis. Deja, įrangos projektuotojai labai retai gali eliminuoti ne-
pageidaujamas įvestis nuo tikrojo šaltinio. 

Viena iš nepageidaujamų įvesčių kompensavimo metodikų yra 
būdingas nejautrumas (angl. inherent insensivity). Jeigu visi instru-
mento komponentai yra jautrūs tik norimoms įvestims, tuomet inter-
feruojantys ir modifikuojantys neveiks. Pvz., elektrokardiografo pa-
vyzdyje elektrodų laidų susukimas sumažina magnetinio srauto linijų 
skaičių, kurios kerta užtušuotą plotą. Indukuoto triukšmo įtampa yra 
proporcinga kilpos plotui. 

neigiamo grįžtamojo ryšio metodika taikoma tuomet, kai ne-
galima išvengti modifikuojančios įvesties, pagerintas instrumento 
darbas reikalauja strategijos, kuri padarytų išvestį mažiau priklau-
somą nuo perdavimo funkcijos. Neigiamas grįžtamasis ryšys paima 
dalį išvesties bet kuriuo laiko momentu ir grąžina jį į instrumento 
įvestį. Šis nuo išėjimo priklausantis signalas yra atimamas iš įvesties 
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ir skirtumas tampa efektyvia sistemos įvestimi. Grįžtamojo ryšio 
elementas apibrėžia išvestį šiai įvesčiai. Aišku, ši strategija neveikia, 
jeigu grįžtamasis ryšys irgi yra paveiktas modifikuojančių įvesčių. 
Paprastai grįžtamojo ryšio įrenginys turi mažiau galios, dėl to jis yra 
tikslesnis ir tiesiškesnis. Reikia mažesnės įvesties signalo galios šiai 
grįžtamojo ryšio schemai, dėl to jis mažiau apkraunamas. Didžiausias 
trūkumas naudojant šį grįžtamojo ryšio principą yra tas, kad gali atsi-
rasti dinaminis nestabilumas.

Dar viena įvesčių kompensavimo metodikų yra signalo filtra-
vimas. Filtras atskiria signalus priklausomai nuo jų dažnio. Daugelis 
filtrų tai atlieka susilpnindami dalį signalo, kuris yra viename ar ke-
liose dažnio juostose. Bendresnis filtro apibrėžimas būtų „įrenginys 
arba programa, kuri atskiria duomenis, signalus ar medžiagą pagal 
tam tikrą kriterijų“. Filtrai gali būti sumontuoti instrumento įvesty-
je, tam tikroje instrumento vietoje arba išvestyje. Žmogaus jutimo 
apribojimai gali būti naudojami nepageidaujamoms signalo kompo-
nentėms, sklindančioms iš displėjų, nufiltruoti. Filtrai įvestyje užblo-
kuoja interferuojančius ir modifikuojančius signalus, tačiau nekeičia 
norimos įvesties. Daugelis projektuotojų nenaudoja įvesties filtrų, ku-
rie yra elektriniai grandynai, tačiau vietoj to naudoja mechaninius, 
pneumatinius, terminius ar elektromagnetinius principus nepageidau-
jamiems aplinkos faktoriams kompensuoti. Pvz., instrumentai dažnai 
yra sumontuoti ant tamprių elementų, kad izoliuotų virpesius, kurie 
gali veikti jautrius įrangos komponentus. Dažnai naudojamas elek-
tromagnetinis ekranavimas. Elektroniniai filtrai dažnai yra inkorpo-
ruoti įrangos tarpinėje grandyje. Tam, kad palengvintų dažnių skir-
tumais pagrįstą filtravimą, norimo ir / arba nepageidaujamo signalų 
poslinkiui į kitą dažnių juostą naudojami maišytuvai ir moduliatoriai. 
Skaitmeniniai kompiuteriai naudojami filtruoti signalams remiantis 
šablonų atitikimo metodika ir įvairiomis laikinės srities charakteristi-
komis. Išvesties filtravimas yra įmanomas, tačiau sudėtingas. 
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Kai interferuojantys ir / arba modifikuojantys signalai negali būti 
nufiltruoti, gali būti naudojami papildomi interferuojantys signalai 
nepageidaujamos išvesties komponentams panaikinti arba vadinamos 
priešingos įvestys (angl. opposing filters). Šios papildomos įvestys 
gali būti tokios pačios kaip ir tos, kurias norime panaikinti. Iš es-
mės jos yra neišvengiamos ir pridėti priešingi signalai gali būti labai 
skirtingi.

1.6. Medicinos prietaisų charakteristikos

Siekiant pirkėjams palengvinti įrangos palyginimą ir įvertinti 
naujos įrangos projektus, reikia tam tikrų kiekybinių įrangos darbo 
kriterijų, kurie turi aiškiai apibrėžti, kaip gerai įranga matuoja norimą 
įvestį ir kaip išvestis priklauso nuo interferuojančių ir modifikuojan-
čių įvesčių. Instrumento darbo charakteristikos skirstomos paprastai į 
dvi klases, priklausomai nuo įvesties signalų dažninio pagrindo. 

statinės charakteristikos – aprašo instrumento darbą nuolatinės 
srovės (DC) arba labai žemojo dažnio įvestims. Išvesties savybės pla-
čiam spektrui pastovių įvesčių parodo instrumento matavimo kokybę, 
įvertinant netiesinius ir statistinius reiškinius. Kai kurie sensoriai ir 
instrumentai, pvz., pjezoelektriniai įrenginiai, reaguoja tik į laike kin-
tančius signalus ir neturi statinių charakteristikų. 

Dinaminės charakteristikos reikalauja naudoti diferencialines 
ir / arba integralines lygtis matavimo kokybei aprašyti. Kadangi dina-
minės charakteristikos paprastai priklauso nuo statinių charakteristi-
kų, netiesiškumas ir statistinis nepastovumas paprastai yra ignoruo-
jami dinaminėmis įvestimis, kadangi diferencialines lygtis yra sunku 
išspręsti. Pilnutinės charakteristikos yra aproksimuojamos statinių ir 
dinaminių charakteristikų suma.

Kiekvienam aparatui būdingos amplitudės, fazės ir dažnio 
charakteristikos. Tai yra pagrindinės charakteristikos, kurios turi 
būti pateiktos projektavimo metu. Jeigu sistemą laikysime tiesine 
arba linijine, tai ir keitiklis joje bus linijinis, tuomet tokią sistemą 
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galima aprašyti tiesinėmis diferencialinėmis lygtimis su n-ojo laips-
nio koeficientais:

Tam, kad keitiklis būtų tiesinis, būtina sąlyga, kad jis būtų suda-
rytas iš tiesinių elementų, t. y. tokių, kurių parametrų reikšmės yra 
žinomos (mechaniniai parametrai – masė, standumo koeficientas, 
slopinimo koeficientas; elektriniai parametrai – induktyvumas, tal-
pumas, varžos). Visi šie parametrai nekinta laike, pvz., srovė, tekanti 
per varžą, elektromechaninėje sistemoje proporcinga įtampai; analo-
giškai mechanikoje – spyruoklės deformacija proporcinga veikiančiai 
į ją jėgai. 

Tiesinės sistemos turi labai daug privalumų prieš netiesines siste-
mas ir pasižymi šiomis savybėmis:

 – Serija įėjimo signalų duoda seriją išėjimo signalų, kurie yra kaip 
signalų suma. Ši savybė vadinama superpozicijos principu. 

 – Įėjimo signalų formos tame pačiame laiko mastelyje atitinka 
išėjimo signalo formą. Šių signalų formos yra tos pačios, t. y. 
neiškreiptos, turi tą patį proporcingumo koeficientą, mastelio 
daugiklį, fazių skirtumą ir vėlinimo dydį. Ši savybė vadinama 
proporcingumo efektu.

 – Tiesinė sistema yra kaip spektro analizatorius. Šioje sistemoje 
signalas gali būti aprašytas trigonometrine eile su kartotinėmis 
harmoninėmis dedamosiomis. Kiekviena harmonika arba jos 
dedamoji, atitinkanti signalo tam tikrą dažnį, pereina per kei-
tiklį tokiomis sąlygomis: nepakitus formai; tuo pačiu dažniu; 
įėjimo ir išėjimo signalų amplitudės skiriasi savo dydžiais.

 – Tiesinės sistemos turi filtravimo galimybes.
 – Atsitiktinės formos įėjimo signalai esant normaliniam pasis-

kirstymui atitinka išėjimo signalus taikant normalinio pasis-
kirstymo dėsnį.

Tiesinėje sistemoje nėra reiškinių, kurie būdingi netiesinėms sis-
temoms, t. y. išėjimo signalai yra tiesiniai.
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1.6.1. statinės medicinos prietaisų charakteristikos

Kiekvienas aparatas turi turėti naudojimo instrukciją su techni-
nėmis charakteristikoms ir saugos reikalavimais. Išskiriamos tokios 
pagrindinės charakteristikos:

Matavimų intervalas – tai reikšmių aibė, apimanti matuojamąjį 
dydį (pvz., dažnį). Kitaip tariant, tai matuojamų dydžių ribinės reikš-
mės nuo minimalios iki maksimalios. Pavyzdžiui, širdies ritmas yra 
nuo 0 iki 250 dūžių per min.

Jautris (angl. resolution) – tai aparato ypatybė fiksuoti mažiausias 
fiziologinio parametro reikšmes. Dažniausiai medicinos prietaiso jau-
tris priklauso nuo registravimo sistemos gebos (matavimo, skiriamo-
sios gebos). Rezoliucija – mažiausias matuojamojo dydžio prieaugis, 
galimas tiksliai išmatuoti. Jeigu matuojamasis dydis prasideda nuo 0, 
naudojamas terminas slenkstis (angl. threshold). Rezoliucija išreiškia 
laipsnį, kuriuo beveik lygios dydžio reikšmės gali būti atskirtos. 

tikslumas (angl. accuracy) – tai prietaiso gebėjimas tiksliai nu-
statyti matuojamojo parametro realias reikšmes. Tikslumas taip pat 
reiškia ir mažas paklaidas. Paklaida – nuokrypis nuo realios reikšmės. 
Koks ryšys tarp tikslumo ir paklaidos? Kuo didesnis tikslumas – tuo 
mažesnės paklaidos. Vieno išmatuoto dydžio tikslumas yra tikrosios 
vertės ir išmatuotos vertės skirtumas, padalintas iš tikrosios vertės. 
Šis santykis paprastai išreiškiamas procentais. Kadangi tikroji vertė 
gali būti retai žinoma, priimta tikroji vertė ar atskaitos reikšmė turi 
būti surandama standartuose. Tikslumas paprastai kinta normalia-
me matuojamo dydžio intervale, paprastai sumažėja, kai visas vertės 
mastelis sumažėja daugiaintervalėje įrangoje ir kinta kartu su norimo, 
interferuojančio ir modifikuojančio signalų dažniais. Kai kurie įran-
gos gamintojai nurodo tikslumą tik tam tikru laiko periodu. 
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Preciziškumas (angl. precision) – išreiškia rodmenų tikslumą. 
Displėjus, rodantis 2,434 V, yra tikslesnis nei displėjus, rodantis 2,43 V. 
Didelio preciziškumo įranga ne visada reiškia didelį tikslumą. 

Matavimo priemonės kalibravimas – veiksmų visuma, kuri 
nurodytomis sąlygomis nustato matavimo priemonės ar matavimo 
sistemos rodomų dydžių verčių arba verčių, kurias teikia matas ar 
pamatinė terpė, ryšį su etalonų sukurtomis atitinkamomis vertėmis. 
Kalibravimą atlieka akredituotos kalibravimo laboratorijos. 

Medicinos aparato kalibravimas – tai procedūra, kurios metu 
matavimo aparatas nustatomas taip, kad jo reikšmės kiek galima ati-
tiktų realias matuojamas reikšmes ar dydžius. Kartais kalibruotės 
atliekamos sulyginant tos pačios klasės matavimus tarpusavyje. Tokie 
matavimo aparatai vadinami etalonais. 

stabilumas – tai aparato ypatybė išlaikyti numatytą matavimo 
tikslumą bėgant laikui, kurio metu neįvyksta jokių nuokrypių nuo ka-
libruotės sąlygų (nustatytos reikšmės). Stabilumas praktikoje lydimas 
aparato dreifo, t. y. laipsniškas tikslumo mažėjimas po kalibruotės. 
Aukšto stabilumo aparatas po kalibruotės nustatytame laike išlaiko 
stabilų tikslumą. atkuriamumas (angl. reproducibility) – įrangos 
gebėjimas duoti tą pačią išvestį vienodoms įvestims tam tikrą laiko 
tarpą. Atkuriamumas nereiškia tikslumo.

Dažnių intervalas – tai dažnių juosta, kada aparatas sugeba 
tiksliai atkartoti matuojamus dydžius nustatytame dažnių intervale. 
Paprastai medicinos aparatai turi sekti, fiksuoti žemuosius ir aukštuo-
sius dažnius. Matuojamosios reikšmės turi tilpti į nustatytą intervalą. 
Pvz., kardiografo dažnių juosta yra 0,1–200 Hz.

aparato triukšmo lygis – kiekvienas aparatas turi tam tikrą 
leistinų triukšmo normą, kurie vienaip ar kitaip gali turėti įtakos (iš-
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kreipti) matavimo rezultatams, dažniausiai sukelia nepageidaujamus 
pokyčius, iškreipiančius matuojamo signalo formą ir dydį.

aparato naudojimo paprastumas – vienas iš svarbiausių prak-
tikoje reikalavimų. Paprastumas gali pasireikšti keitiklio ar jutiklio 
paprastu / patogiu pritvirtinimu prie paciento kūno, taip pat svarbu ir 
paprastas aparato valdymas, dezinfekavimas, sterilizavimas ir t. t. 

sauga – tai aparatūros ypatybė užtikrinanti visą funkcionavimą 
laikantis saugos taisyklių ir reikalavimų. Kiekvienas elektrinis apara-
tas turi vieną ar kitą elektros apsaugos klases.

Biomedicinos sensoriai ir įranga paprastai keičia neelektrinius 
dydžius į įtampą arba srovę, todėl reikia pakalbėti apie bendrą įves-
ties impedanso koncepciją. Tai būtina, kad galėtume tinkamai įvertin-
ti lygį, kuriuo įranga trikdo matuojamą dydį. 

Įėjimo impedansas (pasipriešinimas) – kiekvienai norimai išma-
tuoti įvesčiai Xd1 egzistuoja kita implicitinė įvestis Xd2 tokiu būdu, 
kad šių įvesčių sandauga turi galios dimensiją.
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Galia P yra energijos perdavimo iš matavimo terpės tempas. Ši 
sandauga atitinka momentinį santykį, kuriuo energija yra perduoda-
ma per audinio-sensoriaus sąveiką. Apibendrintas įėjimo impedansas 
Zx yra stacionaraus sinusinio įvesties pastangų dydžio (įtampa, jėga, 
slėgis) fazės vektoriaus ekvivalento santykis su stacionariu sinusiniu 
įėjimu (srovė, įtampa, srautas):
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Norėdami minimizuoti P matuodami Xd1, turime padaryti api-
bendrintą įėjimo impedansą kiek įmanoma didesnį, o tai pasiekiama 
minimizuojant srauto kintamąjį. Daugelis įrangos veikia matuodamos 
minutines srauto kintamojo vertes, todėl jis negali būti sumažintas 
iki 0. Kita vertus, matuojant Xd2, reikia nedidelio įėjimo impedanso P 
minimizuoti. Matuojamos įrangos sukeltas apkrovimas priklauso nuo 
įėjimo impedanso |Zx| dydžio palyginus su šaltinio impedansu |Zs| 
norimam įėjimui. Deja, biologinių šaltinių impedansas dažnai nėra 
žinomas, kintantis ir sunkiai išmatuojamas ir valdomas. Įrangos pro-
jektuotojas turi atkreipti dėmesį į įėjimo impedanso maksimizavimą 
pastangų dydžiui matuoti. Kai matuojamasis dydis yra srauto kinta-
masis, o ne pastangų kintamasis, daug patogiau yra naudoti admitan-
są (tariamas laidumas) Yx = 1/Zx negu impedansą.

1.6.2. Dinaminės medicinos prietaisų charakteristikos

Tik keletas medicininių matavimų, tokių kaip kūno temperatūra, 
yra pastovūs arba lėtai kintantys dydžiai. Daugelis medicinos prie-
taisų turi apdoroti signalus, kurie kinta laike, t. y. laiko funkcijos. Ši 
priklausanti nuo laiko medicininių signalų ypatybė reikalauja nagri-
nėti prietaiso dinamines charakteristikas. Diferencinės arba integra-
linės lygtys yra reikalingos susieti ištisinės sistemos dinaminį įėjimą 
su dinaminiu išėjimu. Daugelis techninių prietaisų gali būti aprašyti 
paprastosiomis tiesinėmis diferencinėmis lygtimis su pastoviaisiais 
koeficientais. Kiekvieną medicinos prietaisą matematiškai galima at-
vaizduoti tokia supaprastinta schema (1.11 pav.).

1.11 pav. Medicinos prietaiso supaprastintas modelis
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Įėjimas x(t) yra susijęs su išėjimu y(t) tokia bendrąja diferencia-
line lygtimi:

 a d y
dt

a dy
dt

a y t b d x
dt

b dx
dt

b x tn

n

n m

m

m+ + + ( ) = + + + ( )... ... ,1 0 1 0  (1.30)

čia konstantos ai (i = 0, 1, ..., n) ir bj ( j = 0, 1, ..., m) priklauso nuo 
fizikinių ir elektrinių sistemos parametrų. 

Įvedę diferencinį operatorių Dk ≡ dk ( )/dtk galime (30) lygtį per-
rašyti taip:

 a D a D a y t b D b D b x tn
n

m
m+ + +( ) ( ) = + + +( ) ( )... ... .1 0 1 0  (1.31)

Išraiškoje (30) galime laisvai pakeisti diferencinį operatorių D 
Laplaso operatoriumi s, galime gauti lygtį, susiejančią transforma-
cijas Y(s) su X(s). Tai ir yra tiesinė diferencinė lygtis, kadangi prii-
mamos tiesinės savybės ir koeficientai ai, bj nėra laiko ar įėjimo x(t) 
funkcijos. Lygtis yra paprastoji, nes turi tik vieną nepriklausomą 
kintamąjį y. Tokios savybės reiškia, kad prietaiso signalo įgijimo ir 
analizavimo metodai nekinta kaip funkcija laike ar nepriklauso nuo 
įėjimo dydžio.

Daugelis praktikoje naudojamų prietaisų gali būti aprašyti nuli-
nės, pirmosios arba antrosios eilės diferencialinėmis lygtimis, taigi 
n = 0, 1, 2, o įėjimo išvestinės paprastai neegzistuoja, todėl m = 0.

Tiesinio prietaiso arba sistemos perdavimo funkcija matematiškai 
išreiškia priklausomybę tarp įėjimo signalo ir išėjimo signalo. Jeigu 
yra žinoma perdavimo funkcija, tuomet išėjimas gali būti randamas 
bet kokiam įėjimui. 
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Operacinė perdavimo funkcija yra santykis y(D)/x(D) ir šis 
santykis yra diferencinio operatoriaus D funkcija. Toks perdavimo 
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funkcijos pavidalas yra naudingas trumpalaikiams įėjimams (angl. 
transient inputs). Tiesinės sistemos trumpalaikių įėjimų, kurie įvyksta 
kartą ir nepasikartoja, išėjimas paprastai išreiškiamas tiesiogiai kaip 
laiko funkcija, y(t), kuri yra diferencialinės lygties sprendinys.

Dažninė perdavimo funkcija tiesinei sistemai yra gaunama pakei-
čiant D kompleksiniu dažniu jω:
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 (1.33)

čia ω yra kampinis dažnis, radianais per sekundę. 

Įėjimo signalas paprastai būna harmoninis x(t) = Ax sin (ωt). 
Išėjimas y(t) yra sinusinė to paties dažnio funkcija, tačiau amplitudė 
ir fazė priklauso nuo ω, t. y. y(t) = B (ω) sin [ωt + φ (ω)]. Dažninė 
perdavimo funkcija yra kompleksinis kintamasis, turintis dydį, kuris 
yra išėjimo ir įėjimo dydžių santykis, ir fazės kampą, kuris yra lygus 
išėjimo ir įėjimo fazių skirtumui. Daugelio prietaisų fazės kampas yra 
neigiamas. Paprastai nėra išreiškiamas sistemos išėjimas kiekvienam 
dažniui, kadangi žinoma, kad jis yra sinusinis su tam tikru dydžiu ir 
faze. Vietoj to dažnai yra naudojamas amplitudės santykis ir fazės 
kampas kaip dažnio funkcijos atskirai.
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2. ŽMoGaus FizioLoGinių ParaMetrų 
MataviMas

2.1. Kokybinis klausos vertinimas audiometru. orinio 
laidumo tyrimas audiometru

Darbo tikslas: susipažinti su klausos vertinimo būdais, audio-
metrijos principais. 

Priemonės: audiometras AS15, audiometrinės ausinės, paciento 
mygtukas. 

teorinė dalis
Klausa – sugebėjimas girdėti. Ją turi daugybė gyvūnų, skiriasi 

tik girdėjimo dažnių intervalai. Žmogus gali pasakyti, iš kurios pusės 
sklinda garsas dėl to, kad į vieną ausį ateina stipresnis garso bangos 
signalas, o į kitą – silpnesnis. Ir tam nebūtina taikyti laiko intervalų 
skirtumo, per kurį signalas pasiekia skirtingu laiku, kad išgautume 
stereoskopinį girdėjimą. Tačiau mokslininkai seniai ginčijasi, kaip 
gali žmogus išgirsti tokį trumpą intervalą, papuolantį į skirtingas au-
sis, kai žmogaus smegenų neuronų dažnis yra gerokai mažesnis, nei 
turėtų būti, kad būtų galima užfiksuoti garso signalo atėjimo laiko 
skirtumus tarp dviejų ausų.

Garsas – tai bet kokios medžiagos (oro, medžio, vandens ar kt.) 
vibravimas garso virpesių dažniu. Ausis visą laiką turi būti pasiruo-
šusi priimti virpesius nuo paties tyliausio lapų šlamėjimo iki pačios 
garsiausios automobilio sirenos. Sveikų žmonių ausis įprastomis sąly-
gomis suvokia garso virpesius nuo 16 iki 20 000 Hz. Klausos organais 
žmogus gauna daug ir įvairios informacijos apie jį supantį pasaulį. 
Žmogaus garso analizatorius sudaro specializuota garso svyravimų 
priėmimo, garso pojūčių formavimo ir garso formų atpažinimo siste-
ma. Tad ausis turi būti anatomiškai prisitaikiusi atlikti garso priėmi-
mo ir perdavimo funkciją. 
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Šį organą sudaro 3 dalys (2.1 pav.):
 – Išorinė ausis; 
 – Vidurinė ausis; 
 – Vidinė ausis.

2.1 pav. Ausies sandara
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Išorinę ausį sudaro kaušelis, išorinė klausomoji landa ir būgnelio 
templė. Išorinės ausies elementai naudojami garsui nukreipti į minė-
tą būgnelio plėvę – membraną, visiškai uždengiančią išorinę landą 
pačiame jo gale. Vidurinė ausis, susidedanti iš tarpusavyje sujungtų 
klausomųjų kaulelių (plaktuko, priekalo ir kilpos – kaulelio prie vidi-
nės ausies), perduoda svyravimus vidinei ausiai, kurią sudaro sraigė, 
priešangė ir pusapvaliai kanalai – periferinė vestibuliarinio aparato 
dalis. Sraigėje garso virpesiai transformuojasi į nervinius impulsus, 
toliau klausos nervu keliaujančius į smegenis.

Ausies kaušelis šiek tiek koncentruoja garso energiją, patenkan-
čią į išorinę landą. Pastaroji sudaro savotišką rezonatorių ~2,7 cm il-
gio vamzdelį, iš vieno galo dengiamą būgnelio plėvės. Jei bangos il-
gio ketvirtis yra lygus rezonatoriaus ilgiui, įvyksta rezonansas. Būtent 
tai paaiškina žmogaus klausos jautrumo maksimumą esant ~3 kHz 
dažniui.

Vidurinė ausis transformuoja garsinius oro svyravimus į skystos 
vidinės ausies terpės svyravimus. Jei garso bangos tiesiogiai kristų į 
ovaliąją vidinės ausies angą, tai dėl skirtingų oro ir vandens banginių 
varžų į vidinę ausį patektų tik 0,1 % jų energijos. Vidurinės ausies 
kaulelių darbo principas yra panašus į sverto ir leidžia padidinti po-
veikio jėgą. Būgnelio plėvė sudaro ploną (apie 0,1 mm) pertvarą, kuri 
yra daug plonesnė nei bangos ilgis. Todėl jos judėjimo dažnis sutampa 
su oro dalelių virpėjimo dažniu. Minimaliąją girdimumo ribą atitinka 
plėvelės poslinkis, kuris yra tik ~10–11 µm, t. y. mažesnis nei atomo 
spindulys. Maksimaliąją ribą, kai jau jaučiamas skausmas, atitinkan-
tis plėvės poslinkis yra ~1 µm. Ausies būgnelio plėvės plotas (0,7 cm²) 
yra kur kas didesnis nei ovaliosios vidinės ausies angos (0,03 cm²). 
Todėl vidurinė ausis atlieka slėgio transformatoriaus funkciją, jį padi-
dindama maždaug 20 kartų. Kita vertus, žmogaus ausis blogai girdi 
po vandeniu, nes dėl skirtingų vandens ir oro banginių varžų faktiškai 
visas garsas atsispindi nuo būgnelio plėvelės. Vidurinė ausis atlieka 
dar vieną svarbią funkciją – apsaugo vidinę ausį nuo pernelyg didelių 
mechaninių apkrovimų priimant labai stiprius garsus. To pasiekiama 
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didinant kilpos judėjimo sudėtingumą, kai garso intensyvumas yra 
didelis.

Žmogaus ausis pasižymi dažnio analizatoriaus savybėmis, dis-
kretiniu suvokimu dažnio ir dinaminio diapazono atžvilgiu (analo-
ginis garso signalas paverčiamas dvejetainio tipo elektrinių impulsų 
seka). Visos šios operacijos vyksta vidinėje ausyje, vadinamoje sraige. 
Sraigėje yra pagrindinė (baziliarinė) membrana, susidedanti iš didelio 
kiekio tarpusavyje silpnai sujungtų pluoštų. Išilgai pagrindinės mem-
branos išsidėsčiusios nervinės šaknelės, kurių kiekviena (o jų daugiau 
kaip 20 000) susižadina nuo pagrindinės membranos pluoštų prisi-
lietimo ir siunčia į smegenų klausos centrą elektrinius impulsus. Ten 
atliekama sudėtinga šių impulsų analizė, dėl kurios žmogus nustato 
perduodamą pranešimą.

Kiekvienas pagrindinės membranos pluoštas rezonuoja tam ti-
kru pastoviu tam pluoštui dažniu. Sudėtingas garsas, susidedantis iš 
daugelio dažninių dedamųjų, sukelia tam tikrų pluoštų, atitinkančių 
dažnines dedamąsias, svyravimus. Klausos analizatoriaus dažninė 
skiriamoji geba nedidelė, o klausos analizatoriaus rezonatoriaus pra-
laidumo juosta monoauralinės (vienausės) klausos atveju esant 300 Hz 
dažniui yra apie 50 Hz, 1000 Hz dažniui – 60 Hz, 3000 Hz – 150 Hz. 
Šios pralaidumo juostos vadinamos kritinėmis klausos juostelėmis.

Klausos dažnių juosta ribojama 16–20 000 Hz dažniais. Šiame 
diapazone žmogus įsimena tik kelis šimtus dažnio lygių (gradacijų), o 
šių gradacijų skaičius staigiai mažėja, mažėjant garso intensyvumui, 
ir vidutiniškai sudaro ne daugiau kaip 100–150. Gretimų lygių dažniai 
vidutiniškai skiriasi ne mažiau kaip 4 %. Žmogus netiesioginiu būdu 
gali pajusti dažnio pokytį iki 0,3 % esant vidutiniams dažniams, pa-
vyzdžiui, jeigu lyginami du tonai, einantys tiesiogiai vienas po kito. 
Pagal dviejų tonų dažnių mušimus galima pajusti garso dažnių skir-
tumus iki herco dešimtųjų dalių.

Medicinos šaka, tirianti klausą, jos pažeidimo priežastis, sutriki-
mo formas, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos būdus yra vadina-
ma audiologija (lot. audio – girdžiu; gr. logos – mokslas).
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Garso suvokimas ir matavimas. Optimali vidinės ausies kons-
trukcija ir didelis vidinės ausies plaukinės sistemos jautrumas leidžia 
žmogui girdėti 1–3 kHz dažnių diapazone garsą, kurio intensyvumas 
yra tik I0 = 10–12  W/m². Maksimalus garso intensyvumas, kurį gali 
priimti žmogaus ausis, yra artimas 1 W/m². Taigi dinaminis garso 
signalų priėmimo intensyvumo diapazonas yra labai didelis, jis net 
viršija regos diapazoną. 

Jei pagrindinės membranos pluoštas virpėdamas nepasiekia arti-
miausios nervinės galūnėlės, žmogus tokio garso negirdi. Tačiau vos 
tik pluoštas paliečia nervinę galūnėlę, didėjant jo svyravimų ampli-
tudei, įvyksta sudirginimas. Nervinė galūnėlė tuoj pat pradeda siųsti 
elektrinius impulsus į smegenų klausos centrą ir garsas išgirstamas. 
Toks šuolinis perėjimas iš girdimos būsenos į negirdimą ir atgal va-
dinamas girdimumo slenksčiu. Girdimumo slenksčiai turi gana di-
delę dispersiją, pirmiausia dėl pakitimų, susijusių su amžiumi, taip 
pat dėl darbo sąlygų. Tarp skausmo slenksčio ir girdimumo slenksčio 
yra keletas šimtų elementarių jutimo šuolių, o esant žemiesiems ir 
aukštiesiems dažniams jų yra gerokai mažiau, negu viduriniuose. Dėl 
klausos pojūčio diskretumo pagal dažnį ir amplitudę yra apie 22 000 
elementarių gradacijų per visą klausos jutimo diapazoną, kurį iš apa-
čios riboja girdimumo slenkstis, o iš viršaus – skausmo slenkstis, ir 
kuris apima dažnių diapazoną nuo 20 iki 20 000 Hz.

Laisvai pasirinkto garso garsio matavimas remiasi žmogaus gebė-
jimu palyginti dviejų garsų stiprio vienodumą ar santykį. Sprendžiant 
praktinius uždavinius garso garsį priimta apibūdinti garsio lygiu, ma-
tuojamu fonais. Tonui, kurio dažnis ν = 1 kHz, garsumo lygis fonais 
skaitiškai lygus garso slėgio lygiui decibelais. Laisvai pasirinktam 
garsui garsio lygis nustatomas parenkant to paties garsumo toną, ku-
rio dažnis ν = 1 kHz. Toniniams impulsams, kurių trukmė ilgesnė 
kaip 200 ms, girdimumo slenkstis nustatomas taip pat kaip ir nuolati-
niam tonui. Esant impulsų trukmėms t < 200 ms, girdimumo slenkstis 
priklauso nuo impulso trukmės santykio su 200 ms ir apibrėžiamas iš-
raiška I I tgs imp= ⋅200 / . Du trumpi impulsai suvokiami kaip vienodo 
garsumo, jeigu ta sandauga yra vienoda abiem impulsams.
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Esant trumpiems besikartojantiems impulsams garsumo lygis 
krenta, didėjant pasikartojimo dažniui, ir esant pasikartojimo dažniui, 
lygiam 200 Hz, impulsų girdimumo slenkstis lygus nuolatinio tono 
girdimumo slenksčiui. Todėl matuojant garso garsį, signalo trukmė 
turi viršyti 200 ms. Kad būtų galima įvertinti harmoninio tono garsio 
lygius, naudojamasi suvidurkintomis pagal daugelį tiriamųjų vienodo 
garsio kreivėmis (2.2 pav.), patvirtintomis tarptautiniame standarte. 

2.2 pav. Vienodo garsio kreivės klausant abiem ausimis

Jei tam tikro garso garsis yra lygus n fonų, tai reiškia, kad garsas 
turi tokį patį garsį kaip ir garsas, kurio dažnis ν = 1 kHz, o inten-
syvumas yra n decibelų didesnis nei girdimumo slenkstis. Žemojo 
dažnio garsai (mažesni nei 1000 Hz) esant šiam garsiui turi didesnį in-
tensyvumą nei aukštesnio dažnio garsai (1000–3000 Hz). Šnabždesio 
garsio lygis yra apie 10–20 fonų, laikrodžių tiksėjimo – 20–30 fonų, 
kalbos – 40–50 fonų, garsios kalbos – 70–80 fonų, o lėktuvo vari-
klio – apie 100–110 fonų. Girdimumo ribą didelių intensyvumų srityje 
lemia skausmo slenksčių egzistavimas. Žmogaus vidutinė diferencinė 
garso garsio geba yra apie 1 fonas. Kai yra klausos patologija, ji gali 
keistis. Tai naudojama diagnozuojant klausos pažeidimus. 
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Binauraliniu efektu vadinamas girdėjimo dviem ausimis efektas. 
Jis pasireiškia kaip stereoakustinis (stereofoninis efektas). Binauralinę 
klausą lemia dvi pagrindinės sąlygos. Žemiesiems dažniams pagrin-
dinis faktorius yra laiko momentų, kuriais garsas patenka į kairę ir į 
dešinę ausį, skirtumas, o aukštiesiems dažniams – intensyvumo skir-
tumas. Stereoakustinis klausos efektas pasireiškia tuo, kad žmogus 
„jaučia“ skersinius garso šaltinio matmenis, taip pat jo „gylį“, t. y. 
garso šaltinio matmenis išilgai linijos, kurios kryptimi ateina garso 
bangos. Klausytojas pagal garsą lengvai atskiria vieno ar kito ins-
trumento buvimo vietą orkestre, „jo koordinates“, t. y. klausa dviem 
ausimis sukuria akustinę perspektyvą. Šio sugebėjimo fizikinis pa-
grindas yra tas, kad paprastai viena ausis yra toliau nuo garso šaltinio, 
negu kita (2.3 pav.). 

2.3 pav. Garso lokalizacija
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Sklisdamas greičiu c, garsas pasiekia tolimesnę ausį laiko tar-
pu ∆ ∆t s c=  vėliau ir mažesniu intensyvumu. Žemesnių nei 300 Hz 
garsų lokalizacija neryški ir faktiškai galima tik dėl garsų obertonų. 
Esant 300–800 Hz garso dažniams pagal užlaikymo trukmę ausis pa-
jėgi atskirti fazių skirtumą kairiojoje ir dešiniojoje ausyse. Akivaizdu, 
kad kuo didesnė šio užlaikymo vertė, tuo didesnį kampą sudaro garso 
šaltinio kryptis su vidutine galvos linija. Daro įtaką ir ekranuojantis 
galvos poveikis, nes galvos matmenys yra artimi šių dažnių bangos 
ilgiui. Esant didesniems dažniams, dėl garso „šešėlio“ aplink žmo-
gaus galvą garso intensyvumo skirtumai gali sudaryti 30 dB. Klausos 
sistema gali pajusti 1 dB eilės slėgio skirtumus ir aptikti vos 30 μs 
vėlavimą. Tai atitinka apie 3° garso šaltinio nukrypimą nuo viduri-
nės linijos. Apskritai žmogaus klausos organas leidžia nustatyti garso 
šaltinio kryptį 14° tikslumu. Taigi, fizikinio erdvinio tūrio suvoki-
mas yra galimas dėl unikalių klausos sistemos laiko analizavimo ga-
limybių. Garso bangos atėjimo krypties nustatymo tikslumas galvos 
vertikalioje plokštumoje neviršija 20°. Toks pat nustatymo tikslumas 
pasiekiamas klausantis viena ausimi. Gebėjimas lokalizuoti garso šal-
tinį kinta esant įvairiai klausos patologijai. Tai naudojama klinikinėje 
audiometrijoje prikurtimo formų diferencinei diagnostikai.

Audiometrija – tai klausos parametrų arba klausos aštrumo tyri-
mas specialiu aparatu. Paprastai nustatomi girdimumo kreivės slenks-
tiniai taškai skirtingiems dažniams. Klausos praradimas apibrėžiamas 
kaip skirtumas tarp gautų rezultatų ir normos. Grafikas, parodantis šį 
skirtumą dB, priklausomai nuo garso dažnio, vadinamas audiogra-
ma. Tai pagrindinis dokumentas, parodantis žmogaus klausos pro-
filį. Audiogramos formoje, rekomenduotoje Tarptautinės Standartų 
Organizacijos, abscisėje nurodomas testuojamųjų tonų dažnis hercais 
(nuo 125 iki 8000 Hz), o ordinatėje – klausos lygis (angl. hearing le-
vel – HL) decibelais (nuo – 10 iki 120 dBHL). 0 (nulis) dBHL atitinka 
sveikų žmonių klausos jautrumo ribų vidurkį. 

Audiometrijos pagrindinis tikslas – nustatyti esamą klausos pa-
žeidimą. Tai reiškia, kad svarbu nustatyti:

1) priežastį,
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2) pažeidimo lygį,
3) pažeidimo vietą.

Šiems veiksniams nustatyti taikomi skirtingi audiometrijos tes-
tai. Kai kalbame apie klausos praradimą, pirmiausia tai reiškia nepa-
kankamumą tam tikroje klausos sistemos dalyje (2.4 pav.):

 – išorinėje ausyje (1);
 – ausies būgnelyje (2);
 – vidurinėje ausyje (3);
 – sraigėje, vidinėje ausyje (4);
 – klausos centre smegenyse, kur garsas suvokiamas (5).

2.4 pav. Klausos sistemos galimos pažeidimo vietos

Klausos sutrikimai susiję su nepakankamu išorinėje ausyje, ausies 
būgnelio srityje ir vidurinėje ausyje vadinami laidumo sutrikimais, o 
kiti klausos sutrikimai – suvokimo sutrikimais. Dar yra klausos sutri-
kimų, apimančių tiek laidumo, tiek suvokimo nepakankamumą, kurie 
vadinami mišriais sutrikimais.

Prieš parenkant audiometrijos būdą arba net kelis būdus, būtina 
nustatyti sutrikimo kilmę ir pobūdį, t. y. koks jis yra – mišrus, laidu-
mo ar suvokimo. Audiometrijos testai taip pat turi būti derinami su 
daugeliu kitų medicininių testų.

Pats svarbiausias klausos tikslas suvokti / išgirsti kalbą. Todėl 
audiometrija taip pat matuoja galimybę suvokti / išgirsti tam tikro 
intensyvumo ir dažnių intervalo normalią kalbą. 
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Klausos lygis (klausos jautrumo riba, girdos riba) audiogramoje 
žymimas sutartiniais simboliais: a) orinis laidumas (nemaskuojant): 
dešinė ausis ο, kairė ausis ×; b) orinis laidumas (maskuojant): dešinė 
ausis ∆, kairė ausis . Kaulinis laidumas atitinkamai žymimas simbo-
liais: a) <, > b). Grafike orinis laidumas žymimas (simboliai jungiami) 
ištisine, o kaulinis – brūkšnine linijomis.

Žmogus sugeba skirti labai mažus garso aukščio pokyčius. 
Optimaliojoje klausos zonoje (1000–4000 Hz) garso aukščio ski-
riamoji (diferencinė) geba lygi 0,3 %. Tai reiškia, kad 3 Hz pakitus 
pradiniam 1000 Hz tono dažniui, žmogus, kurio klausa normali, jau 
girdi kitokio aukščio toną. Diferencinė geba visiems tonams nėra vie-
noda. 50–100 Hz diapazone ji lygi 1 %. Esant klausos patologijai ši 
geba gali kisti. Tai taikoma klinikinėje audiometrijoje diferencinei 
diagnostikai. 

Klausos jautrumas nėra pastovus, jis keičiasi. Klausos analiza-
torius optimaliai prisitaiko prie esamo garsumo. Ši klausos savybė 
vadinama klausos adaptacija. Tyloje klausos jautrumas didėja, ausis 
prisitaiko išgirsti patį tyliausią garsą. Adaptacija apsaugo ausį nuo 
stiprių ir ilgalaikių garsų poveikio. Jeigu ausį stiprus garsas dirgina 
ilgesnį laiką, pasireiškia klausos nuovargis. Pavyzdžiui, žmogui iš-
buvus apie 1,5 val. 100 dB triukšme, klausos jautrumas visiškai grįš 
į pradinį lygį tik maždaug po 1,5 paros. Tokiam triukšmui veikiant 
nuolatos, klausos jautrumas gali nebeatsinaujinti. 

Kompiuteriai vis plačiau naudojami audiometriniams matavi-
mams. Kompiuteriu patogu kontroliuoti testuojamąjį akustinį stimulą 
ir analizuoti paciento atsakymus. Klausos jautrumo ribos, nustatytos 
įprastu ir kompiuteriniu audiometru, gerai koreliuoja. 

audiometras as15
Tai medicinos diagnostikos tikslams naudojamas prietaisas 

(2.5 pav.), leidžiantis pagal priimtus standartinius klausos rodiklius 
išmatuoti žmogaus klausos kokybę, t. y. orinį laidumą. Prietaisas 
sukonstruotas pagal paskutinius medicinos technikos projektavimo 
reikalavimus ir labai plačiai naudojamas nustatant klinikines klausos 
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charakteristikas. Atliekami standartinių žmogaus klausos dažnių 
matavimai ir išreiškiami decibelais atžvilgiu žmogaus klausos ribos 
slenksčio 2x10–5 Pa.

2.5 pav. Audiometro vaizdas – a) priekinis skydelis, b) galinis skydelis: 
1, 2, 3, 6, 9 – šviesos diodai, 4–5 – įjungimo jungikliai, 7–8 – garso lygio 

nustatymo jungikliai, 10–11 – ausies pasirinkimo jungikliai,  
12 – kairės ausies prijungimo jungtis, 13 – dešinės ausies prijungimo 
jungtis, 14 – paciento reakcijos jungiklis, 15 – metodo pasirinkimo 

jungiklis, 16 – saugikliai A ir B, 17 – elektros srovės tinklo prijungimo 
jungtis, 19 – tinklo srovės įjungimo jungiklis, 20 – prietaiso darbinio 

įžeminimo jungtis 
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Prietaisas analogiškas techniniams tikslams naudojamiems 
triukšmomačiams, kur matavimo objektas yra triukšmo šaltinis, kurio 
triukšmo lygis paverčiamas elektriniais signalais ir toliau stiprinamas 
ir analizuojamas pasitelkiant standartinius filtrus ir matavimo stiprin-
tuvus, sugraduotus decibelais. Rezultatai pateikiami analoginiame 
arba skaitmeniniame indikatoriuose, apdorojami standartinėmis pro-
gramomis ir atspausdinami kompiuteriniais spausdintuvais. Palyginti 
su leidžiamais triukšmo slėgio lygiais, gauti rezultatai leidžia spręsti 
apie akustinę aplinkos būklę, kuri šiuo metu pasauliniu mastu labai 
pavojinga žmonių sveikatai. 

Visos audiometro darbo fazės matomos priekiniame ir galinia-
me jo skydeliuose, pateiktuose 4 ir 5 paveiksluose. Šviečiantis indi-
katorius 1 rodo paciento reakciją į nustatytą toną ir šis indikatorius 
sujungtas su jungikliu 14, kurį paspaudžia pacientas. Indikatorius 
2 užsidega, kai į ausines siunčiamas garso signalas aktyvuojamas 10–
11 jungikliais. Indikatorius 3 parodo dažnio reikšmę, o jungikliai 4 ir 
5 didina arba mažina dažnių reikšmes. Šviesos diodas 6 žymi garso 
intensyvumą, o jungikliai 7–8 reguliuoja garso intensyvumo didėji-
mą arba mažėjimą. 9 – tiriamosios ausies indikaciniai šviesos diodai, 
o 10–11 – jungikliai, kuriais pasirenkama tiriamoji ausis. Jungiklis 
15 parenka tyrimo metodą – impulsinį, rankinį ar reversinį. Saugikliai 
A ir B (pažymėti 16) yra atitinkamai 250 mA/110V, 125 mA/220V.

Darbo eiga:
1. Prie audiometro prijungiamos ausinės, įjungiamas aparatas. 

Įsitikinkite, ar viskas teisingai sujungta, ir įjunkite prietaisą.
2. Uždėkite tiriamajam ausines: raudonai pažymėtą – ant dešinės 

ausies, mėlynai – ant kairės. Atlikite audiogramų matavimus 
naudodami standartinį ausinių išdėstymą. 

3. Pirmiausia nustatykite tyrimo metodą (jungiklis 15), garso 
lygį (7, 8) ir dažnio sritį (4, 5) (patariama pradėti nuo 60 dB iki 
1000 Hz). Pamažu didinant garso stiprumą nuo 0 dB iki tiria-
masis išgirsta, nustatomi skirtingų aukščių garso girdimumo 
slenksčiai. 
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4. Pakartokite matavimus, sukeitę ausines vietomis.
5. Kai pacientas išgirsta garsą, spaudžia mygtuką. Tyrėjas tuo 

metu pažymi tašką audiogramoje.
6. Nubraižomos orinio girdimumo slenksčių audiogramos. Jos 

išsaugomos ataskaitoje.

Kontroliniai klausimai:
1. Kas yra audiograma? Kokius pagrindinius parametrus ji 

apima?
2. Kokia yra klausos dažnių juosta?
3. Apibūdinkite garsį, jo savybes, lygius.
4. Kas yra binauralinis efektas?
5. Kokiomis savybėmis pasižymi klausos jautrumas? Kokia yra 

triukšmo įtaka vertinant klausą?

ataskaitos turinys
1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Matavimo sistemos principinė schema.
4. Darbo eigos trumpas aprašas.
5. Audiogramos ir jos parametrų analizė.
6. Išvados.
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1 PrieDas 

Audiogramų pavyzdžiai.

1 pavyzdys
2.6 pav. audiogramoje pateiktos kaulinio, orinio laidumo ir dis-

komforto kreivės. Klausos praradimas kaulinio laidumo 40 dB ir dau-
giau abiem ausims. Orinio laidumo – abiem ausims skirtingai, bet 
vidutiniškai daugiau nei 30 dB ir mažiau kaip arba lygu 90 dB. Tarpas 
tarp orinio ir kaulinio laidumo kairėje ausyje apie 20 dB rodo, kad 
klausos sutrikimas yra vidurinėje ausyje. Diskomforto kreivė rodo, 
kokiu garso lygiu žmogui garsas jau nepakeliamas ir visiškai nepriim-
tinas ar nepatogus klausyti. Diskomforto kreivė atliekama gana retai, 
nes praktikoje pacientams reguliuojant klausos aparato garsą nepato-
gus garso lygis nustatomas aplinkoje tikrinant paciento reakciją, pvz., 
iš didelio aukščio ant metalinio pagrindo mestos žirklės. 

2.6 pav. Kaulinio, orinio laidumo ir diskomforto kreivės

2 pavyzdys
2.7 paveiksle audiogramoje pateikti kaulinio ir orinio laidumo 

tyrimo rezultatai. Klausos praradimas abiejose ausyse ryškus esant 
aukštiesiems dažniams apie 90 dB, tai reiškia, kad žmogus negirdi 
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ryškiai kalbos, priebalsių. Tarp kaulinio ir orinio laidumo vėlgi paste-
bimas tarpas, nors ir ne toks žymus, rodo vidurinės ausies sutrikimus 
būgnelio srityje. Mechaninės ausies grandys neatlieka savo funkcijų, 
todėl atsiranda orinio laidumo nesklandumų.

2.7 pav. Kaulinio ir orinio laidumo tyrimo rezultatai

2.2. Kardiologinio analizatoriaus Msc-holters 
charakteristikų analizė

Darbo tikslas: susipažinti su elektrokardiografine (EKG) moni-
toravimo sistema, pagrindinėmis charakteristikomis ir parengtimi. 

Priemonės: EKG monitoravimo MSC-Holters sistema, elektrodų 
komplektas.

teorinė dalis
Holters monitoravimo sistema nuosekliai užrašo paciento pulsą ir 

ritmo parametrus per ilgesnį, nei trunka įprasta EKG procedūra, peri-
odą (24 val. ar daugiau), taip pat esant skirtingoms būsenoms, pavyz-
džiui, esant rimties būsenai arba kasdienės veiklos metu, sportuojant 
ir pan. Šios sistemos paskirtis – tirti širdies veiklos nukrypimus (pvz., 
aritmijas ir pan.).
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2.8 pav. Holters monitoravimo sistema

HOLTERS monitoringo ir analizės sistemą sudaro (2.8 pav.):
Mobilioji dalis:
 – skaitmeninis užrašymo įrenginys;
 – elektrodų komplektas.

Sistemos papildomos dalys:
 – kompiuteris; 
 – monitorius;
 – spausdintuvas. 

Holters monitoriai paprastai komplektuojami su 3–7 elektrodais. 
Elektrodų laidai sujungiami į specialaus įrašančio įrenginio lizdą. 
Registruojantis įtaisas kabinamas pacientui per petį arba tvirtina-
mas prie apjuosto diržo. Prietaisas nuolat įrašinėja paciento širdies 
ritmą į atitinkamą laikmeną. Pacientas gali nevaržomai atlikti kas-
dienius darbus (valgyti, tvarkytis, vaikščioti, miegoti ir pan.), tačiau 
naudojant Holter monitorių draudžiama maudytis, naudoti kasdienius 
elektros prietaisus, tokius kaip elektrinis šepetėlis, skustuvas ir pan., 
taip pat reikia vengti magnetinių laukų poveikio, metalo detektorių 
ir t. t. Šios saugumo priemonės užtikrina informacijos patikimumą, 
sistemos veiklos sklandumą ir procedūros efektyvumą. Nors Holters 
monitoravimo sistema pati seka širdies veiklos parametrus, pacientas 
papildomai turi registruoti savo savijautą kalendoriuje, t. y. turi pažy-
mėti dienas ar valandas, kada svaigsta galva, būna silpna, pasireškia 
krūtinės skausmai ir pan. 
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Norint nustatyti nereguliarius širdies sutrikimus ir nustatyti jų 
kilmę, prireikia ne vienos savaitės, o ištiso mėnesio. Miniatiūrinis 
įrašymo įrenginys gali būti implantuojamas pacientui po oda netoli 
raktikaulio. Toks monitorius gali įrašinėti paciento širdies veiklą iki 
18 mėnesių (2.9 pav.).

2.9 pav. Implantuojamas monitorius

Msc-holters kardiologinis analizatorius
EKG įrašymo sistemos pagrindinė dalis – lengvas R-300 Holter 

kasetinis įrašymo įrenginys (2.10 pav.). 

2.10 pav. Įrašymo įrenginys: 1 – dangtelis, 2 – paciento (elektrodų) 
prijungimo jungtis, 3 – LCD laikrodis, 2 – laikrodžio reguliavimo 

mygtukai, 5 – įrašymo indikatorius, 6 – patikros jungtis, 7 – įrašymo 
mechanizmas, 8 – įrašymo galvutės užraktas / fiksatorius, 9 – 9 V baterija, 

10 – įrašančioji galvutė

Elektrodai išdėstomi ir tvirtinami pacientui prie krūtinės ir su-
jungiami su Holters įrašymo įrenginiu. Jie tvirtinami ant švarios odos, 
stengiantis užtikrinti kuo geresnį kontaktą tarp elektrodo ir odos. 
Paprastai elektrodus tvirtina gydytojas arba medicinos personalas 
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pagal gydytojo nurodymus. Šios konkrečios sistemos atveju dažniau-
siai naudojama elektrodų išdėstymo schema, parodyta 2.11 paveiksle. 
Įrenginys įjungiamas, mygtukais 2 nustatomas laikrodis 1 ir kabina-
mas pacientui patogioje vietoje maišelyje arba tvirtinamas specialu 
diržu. Pacientas nustatytą laiką (24–48 val.) būna su monitoriumi, ku-
ris įrašinėja jo širdies elektrinį aktyvumą. Praėjus nustatytam laikui, 
monitorius grąžinamas gydytojui, kuris analizuoja EKG ir pateikia 
išvadas. 

Pagrindinės R-300 Holters techninės charakteristikos:
1) 4 kanalai, 4 juostos įrašymo takeliai;
2) Matmenys 15,24x8,89x2,84 cm;
3) Svoris – 0,340 kg;
4) Darbinė temperatūra yra nuo + 5 iki +45 °C;
5) Aplinkos temperatūra naudojantis aparatu yra  

nuo –40 iki +70 °C;
6) Paviršiaus medžiagos – sustiprintas plastikas;
7) Darbo laikas – 1000 val.
8) Įrašymo greitis – 1 mm/s;
9) Maitinimas – 9 V keičiamos baterijos;
10) Dažnių sritis – nuo 0,05 iki 100 Hz.

2.11 pav. 7 elektrodų išdėstymo schema
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Kiekvienas Holters sistemos elektrodas turi savo spalvą, paskirtį, 
registruoja EKG tik jam skirtoje vietoje ir jungiamas į jiems skirtą 
kanalą. 7 derivacijų elektrodų išdėstymo sistemoje nustatyta tokia 
elektrodų jungimo schema, kai naudojami trys kanalai: 

 – Baltas ir raudonas elektrodai jungiami į 1 kanalą. 
 – Rudas ir juodas elektrodai jungiami į 2 kanalą.
 – Mėlynas ir oranžinis elektrodai jungiami į 3 kanalą.

Dažnai Holters sistemos elektrodai gali būti išdėstomi keliais 
būdais, priklausomai nuo laukiamo rezultato. Aprašytai sistemai dar 
gali būti taikoma 5 derivacijų elektrodų išdėstymo schema. 

Darbo eiga
1. Susipažinkite su pateikta Holters monitoravimo sistema.
2. Nubraižykite EKG matavimo sistemos principinę schemą.
3. Aprašykite sistemos komponentus ir veikimo principą.
4. Pateikite galimas monitoriaus tobulinimo galimybes ir savo 

išvadas.
5. Prijunkite Holters sistemą prie kompiuterio ir perkelkite duo-

menis iš sistemos (instrukcijos pateiktos 1 priede).
6. Atidarykite programos duomenis ir atlikite minimalią jų 

analizę. 

Kontroliniai klausimai:
1. Kuo skiriasi įprastas elektrokardiografas nuo EKG 

monitoriaus?
2. Kaip gali būti klasifikuojami EKG monitoriai?
3. Kokios yra pagrindinės EKG charakteristikos?
4. Kokius žinote EKG būdus?
5. Kokių saugumo priemonių reikia laikytis nešiojantis EKG 

Holters monitorių?

ataskaitos turinys
1. Darbo tikslas ir priemonės. 



80

2. Principinė EKG matavimo Holters monitoriumi schema.
3. Sistemos komponentų aprašas ir veikimo principas.
4. Holters monitoriaus tobulinimo idėjos ir išvados.
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2 PrieDas 

Darbas su Msi 8800 holters programa
1. Atverti programą MSI 8800 Holters, paspaudus ant ženkliuko 

(2.12 pav.). 

2.12 pav. Programos piktograma

2. Atsidarys langas, kuriame atsiras programos paleidimo pikto-
grama (2.13 pav.).

2.13 pav. Programos paleidimo piktograma

3. Atsidarius programos langui, duomenis iš kasetės perkelkite 
į kompiuterį. Vadovaukitės nurodytais žingsniais (2.14 pav. ir 
2.15 pav.).

2.14 pav. Duomenų perkėlimas iš kasetės
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2.15 pav. Duomenų perkėlimas

Užpildoma įrašo laiko ir datos lentelė (2.16 pav.).

2.16 pav. Datos ir laiko duomenų užpildymas
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Nurodomi visi reikalingi paciento, kurio įrašas įkeliamas, duo-
menys (2.17 pav.)

2.17 pav. Paciento duomenų įvedimas

Kasetės duomenys įkeliami į programą, vėliau juos galima per-
žiūrėti ir atlikti analizę (2.18 pav.).

2.18 pav. Duomenų peržiūrėjimas
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4. Atidarykite įrašą, pasirinkite paciento duomenis pagal nuro-
dytus žingsnius (2.19 pav. ir 2.20 pav.).

2.19 pav. Išsaugoto įrašo atidarymas

2.20 pav. Išsaugoto įrašo duomenų bylos atidarymas
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5. Pasirinkite norimų peržiūrėti duomenų tipą (2.21 pav.).

2.21 pav. Norimų duomenų tipo peržiūrėjimas

6. Pasirinkite peržiūrimų duomenų laiko intervalą (2.22 pav.). 

2.22 pav. Peržiūrimų duomenų laiko intervalo pasirinkimas
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2.23 pav. Užrašyta elektrokardiograma

Norint peržiūrėti visą pasirinkto intervalo duomenų įrašą reikia 
naudotis rodyklėmis perstumiant duomenų atkarpas iš dešinės į kairę, 
o norint grįžti – iš kairės į dešinę. Taip pat galima padidinti kiekvieną 
dominančią EKG įrašo atkarpą spragtelint ant jo – įrašo atkarpa atsi-
daro atskirame lange. 

7. Atlikite peržiūrimų duomenų sutrumpintą analizę (2.24 pav.). 

2.24 pav. Duomenų analizės santrauka
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2.25 pav. Duomenų analizės santraukos grafikas

8. Palyginkite duomenis, uždėdami įrašus vienus ant kitų 
(2.26 pav. ir 2.27 pav.). 

2.26 pav. Duomenų palyginimas
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2.27 pav. Elektrokardiogramos atkarpų palyginimas

9. Taigi, galima atlikti visų tipų EKG įrašo analizę naudojantis 
programos ataskaitomis skiltyje Reports. Išbandykite.

2.3. Pagrindinės elektromiografo charakteristikos, veikimo 
principas ir biosignalų matavimo būdai

Darbo tikslas: susipažinti su elektromiografu, elektromiogarmų 
(EMG) registravimo būdais, atlikti matavimus pagal užduotis ir atlik-
ti EMG įrašo analizę. 

Priemonės: elektromiografinė sistema Nicolet VikingQuest, pa-
viršiniai jutikliai, stimuliatorius.

teorinė dalis
Elektromiografija (EMG) yra raumenų ar raumens skaidulos 

elektrinio aktyvumo, susijusio su raumenų susitraukimu, matavimas. 
Pasaulyje gausu elektromiografinių sistemų. Jos gali būti nešiojamo-
sios arba stacionarios, su keliais ar keliolika kanalų, pritaikytos pagal 
paskirtį ir t. t. 
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Laboratoriniam darbui pristatoma 2 kanalų amerikiečių firmos 
Nicolet elektromiografinė VikingQuest sistema. Šios sistemos konfi-
gūracija pateikta (2.28 pav.):

 – Pagrindinis blokas su matavimo ir stimuliavimo plokštėmis;
 – Kompiuteris su diskeliai ir kompaktinio disko diskasukiais;
 – 2 kanalų stiprintuvas (2.29 pav., a);
 – Klaviatūra (tik sumontuotai ant vežimėlio sistemai);
 – Monitorius (tik sumontuotai ant vežimėlio sistemai);
 – Spausdintuvas;
 – Kojinis jungiklis;
 – Stimuliatorius (2.29 pav., b).

Pagrindinės elektromiografo techninės charakteristikos pateik-
tos 2.1 lentelėje. 

2.28 pav. EMG sistemos konfigūracija:  
1 – pagrindinis elektromiografo blokas su funkciniais valdymo mygtukais; 

2 – kompiuteris; 3 – 2-jų kanalų stiprintuvas; 4 – klaviatūra;  
5 – monitorius; 6 – spausdintuvas, 7 – stimuliatorius;  

8 – elektrodai; 9 – įžeminimo elektrodas
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2.29 pav. EMG sistemos atskiros dalys:  
a – dviejų kanalų stiprintuvas, b – stimuliatoriaus daviklis.  

1 – stimuliatoriaus daviklio korpusas su stiprumo valdymo reguliatoriumi 
ir lygio indikatoriumi; 2 – stimuliatoriaus daviklio galvutė su elektrodais;  

3 – elektrodas; 4 – stimuliatoriaus daviklio galvutė  
su DIN standarto lizdais

2.1 lentelė. Elektromiografo techninės charakteristikos

eil. 
nr. techninė charakteristika Dydis

1. Stiprintuvo matavimo dažnis ne mažiau kaip 100 kHz
2. Minimalus jautrumas 1 μV/padalai – 10 mV/padalai
3. Didžiausia įėjimo įtampa 2 V
4. Sinfazinio triukšmo slopinimas 110 dB
5. Juostinis filtas 50 Hz

6. Žemųjų dažnių filtras 1, 2, 10, 20, 30, 150, 500 Hz
slopinimas oktavoje 6–12 dB

7. Aukštųjų dažnių filtras 15, 30, 100, 250 Hz,  
1,5, 2, 3, 10 kHz 

slopinimas oktavoje 12 dB
8. Įėjimo varža ne mažesnė kaip 100 MΩ
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Elektromiogramos registruojamos paviršiniais elektrodais 
(3 pav., b), uždedamais ant odos virš raumens, arba adatiniais ar vie-
liniais elektrodais (2.30 pav., a), smeigiamais į raumenį. Bendrų EMG 
signalų dažniai svyruoja nuo 1 iki 2000 Hz. Matuojant paviršiniais 
elektrodais medianinis dažnis būna apie 30–140 Hz. 

2.30 pav. EMG registruoti naudojami elektrodai:  
adatiniai elektrodai (a); paviršiniai elektrodai (b)

EMG signalų sekoms būdingas dažnių intervalas nuo kelių hercų 
iki vieno kiloherco, o biopotencialų amplitudės svyruoja nuo mikro-
voltų dalių iki kelių tūkstančių mikrovoltų. Todėl norint tiksliai iš-
matuoti tam tikro raumens EMG signalus būtina pasirūpinti įvairaus 
triukšmo mažinimu, geru įžeminimu (tai padeda atsikratyti pašalinio 
elektrinio triukšmo), tinkamu elektrodo vietos paruošimu ir elektrodo 
pritvirtinimu (padeda atsikratyti neraumeninių elektrinių signalų). 
Naudojami įžeminimo elektrodai (2.31 pav.). Taip pat būtinas tinka-
mas pirminis diferencinis signalų stiprinimas ir apdorojimas (toliau 
didinantis signalų ir triukšmo santykį).

2.31 pav. Įžeminimo elektrodas 

Elektromiografine VikingQuest sistema gali atlikti:
 – Nervų laidumo tyrimą (NCS);
 – H-bangos ir susitraukimo reflekso tyrimus;
 – Pasikartojančios stimuliacijos tyrimą;
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 – Kiekybinę elektromiogramą (EMG), įskaitant IPA;
 – Vienos skaidos elektromiografiją;
 – Somatosensorinių sukeltųjų potencialų (SEP) tyrimą;
 – Monitoravimą operacijos metu (IOM);
 – Monitoravimą operacijos metu su apdorota elektroencefalo-

grama (EEG) (IOM su/PEEG); 
 – Ataskaitas MSW programa, naudojant Microsoft® Office 

2000 – Small Business Office Edition.

Elektromiografinė VikingQuest sistema valdoma funkci-
niais klavišais, valdymo pulto klavišais arba klaviatūra (2.32 pav.). 
VikingQuest valdymo pultas yra bazinio įrenginio priekinėje dalyje. 
Jį sudaro klaviatūros klavišai, programiniai klavišai ir sukamosios 
rankenėlės. Valdymo pultas veikia pagrindinės VikingQuest progra-
mos režimais, įskaitant visus tyrimus, nustatymus ir informaciją apie 
pacientą. Tačiau jis neveikia Windows NT režimais arba Report MSW 
(ataskaitų) programoje, t. y. bet kokiu režimu, kuris neturi mėlynos 
spalvos ekrano fono. Šiais režimais funkcijoms pasirinkti ir koman-
doms įvesti naudojama pelė arba klaviatūra

2.32 pav. Sistemos funkciniai ir pagrindinės plokštės klavišai
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Prieš pradedant aiškinti EMG matavimo būdus pravartu sužinoti 
būtinus kiekvienam matavimui elektrodų tipus: aktyvus arba akty-
vūs, referentinis, įžeminimo ir jeigu reikia stimuliavimo / dirginimo. 
Aktyvūs elektrodai tvirtinami aktyviausiame tiriamojo raumens taš-
ke. Referentiniai elektrodai veikia kaip atraminiai, signalas registruo-
jamas jų atžvilgiu. Įžeminimo elektrodai sumažina EMG realizavi-
mo triukšmą. Stimuliavimo elektrodai suteikia stimulą raumenims 
susitraukti. 

EMG matavimo būdai gali būti skiriami pagal jutiklių tipą: pa-
viršiniai arba invaziniai matavimai (2.33 pav.). Taip pat raumenų 
aktyvumas gali būti matuojamas atsižvelgiant į tyrimo tikslą, pvz., 
nervo aktyvumo, raumens skaidulos EMG įvertinimą ir t. t. Taip pat 
EMG matavimai gali būti statiniai (registruojant EMG esant stabiliai 
padėčiai) ir dinaminiai (pvz., judesio metu). Dar raumenų aktyvumas 
registruojamas stimuliuojant tam tikrą raumens tašką ar nervą.

2.33 pav. Apatinių galūnių blauzdos raumenų EMG matavimai:  
paviršiniu būdu (a); invaziniu būdu (b)

EMG aktyvumas gali būti matuojamas monopoliniu arba bipo-
liniu būdu. Monopolinis EMG registravimas: vienas elektrodas tvir-
tinamas ant tiriamojo raumens pilvelio, o kitas, referentinis elektro-
das, tvirtinamas toliau nuo aktyviojo elektrodo vietos. Tarp šių dviejų 
elektrodų įrašomas sustiprintas signalas. EMG signalai dažniausiai 
matuojami bipoliniu būdu, kai elektrodų poros yra išdėstomos lygia-
grečiai su raumenų skaidulomis (2.34 pav.). Bipoliariniu būdu abu 
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elektrodai tvirtinami ant tiriamojo raumens pilvelio arti vienas kito 
(apie 1–2 cm), referentinis elektrodas tvirtinamas toliau nuo raumens, 
signalai registruojami tarp kiekvieno iš aktyvių elektrodų ir referen-
tinio elektrodo. 

2.34 pav. Elektrodų išdėstymas matuojant dilbio raumens EMG  
bipoliariu būdu 

Paviršiniai elektrodai tvirtinami virš tiriamojo raumens. Paciento 
prašoma raumenį pamažu įtempti, ir užrašoma raumens susitraukimo 
kreivė. Įvertinama jos amplitudė ir prisoti nimas, t. y. ar yra tarpų tarp 
atskirų motorinio vieneto veikimo potencialų (MVVP). Tai neinvazi-
nis ir neskaus mingas tyrimas, todėl dažniausiai atliekamas vaikams. 
Suaugusiesiems asmenims šis metodas taikomas retai, nes yra nepa-
kankamai informatyvus, bet jį kartais tenka rinktis gydytojams, kurie 
tiria žmogaus imunodeficito virusu infekuotus ligonius. Kasdienėje 
praktikoje raumenų veikla paviršiniais elektrodais registruojama, kai 
reikia vienu metu įvertinti kelių raumenų ar jų grupių aktyvumą dife-
rencijuojant tremoro tipus, ieškant distonijos pažeistų raumenų, taip 
pat atliekant raumenų nuovargio tyrimus, nustatant MV skaičių. 

Standartinis suaugusiųjų raumenų pokyčių tyrimas yra ada-
tinė EMG. Jos metu adatinis elektrodas įduriamas į raumenį. 
Registruojamas elek trinis aktyvumas įdūrimo metu, esant ramybės 
būsenai ir pamažu didi nant raumens įtempimo jėgą. Visus elektrinių 
procesų metu kylančius potencialus galima stebėti aparato ekrane ir 
įvertinti klausant per garsiakalbį.
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Frontalinis vaizdas
Adatiniams elektrodams Paviršiniams elektrodams

2.35 pav. Adatinių ir paviršinių elektrodų tvirtinimo vietų žemėlapis, 
vaizdas iš priekio
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vaizdas iš nugaros
Adatiniams elektrodams Paviršiniams elektrodams

2.36 pav. Adatinių ir paviršinių elektrodų tvirtinimo vietų schema, vaizdas 
iš nugaros

Darbo eiga
1. Sujunkite sistemą arba įsitikinkite, kad atitinkami komponen-

tai (stimuliatorius, stiprintuvas, spausdintuvas ir t. t.) yra tei-
singai sujungti.

2. Įjunkite sistemą.
3. Sukurkite naują paciento profilį arba iškvieskite jau esamą.
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4. Pasirinkite tiriamą sritį (raumenį) arba tyrimą ir jo 
nustatymus.

5. Paruoškite ir instruktuokite tiriamąjį, jei būtina. 
6. Pasirinkite tirti raumenį ir uždėkite tinkamai elektrodus (pa-

gal 2.35 ir 2.36 pav.). 

Pritvirtinkite elektrodus ant paciento, priklausomai nuo testo, 
kurį norite atlikti, rūšies sąlygų. Prieš tvirtindami elektrodą, tiria-
mojo odą toje vietoje patepkite specialia pasta. Prijunkite elektrodus 
prie stiprintuvo. Juoduoju (–) įėjimo jungikliu paleista neigiama įtam-
pa ekrane sukelia kylantį nuokrypį kaip ir teigiama įtampa, paleista 
raudonuoju (+) įėjimo jungikliu. Juodą įėjimo jungiklį naudokite kaip 
aktyvų elektrodą, o raudoną, kaip pagalbinį ar neaktyvų elektrodą 
esant neigiamoms sąlygoms.

elektrodas stiprintuvo kanalo jungtis
Įžeminimas Žalias įkišamasis jungiklis

Juodas (–) [aktyvus įrašymas] Juodas įkišamasis jungiklis
Raudonas (+) [referentinis įrašymas] Raudonas įkišamasis jungiklis

DIN [įrašymas] Didelis įkišamasis jungiklis

7. Pasirinkite EMG užrašymo laiką. Padalinkite jį į laiko interva-
lus ir kiekviename intervale atlikite veiksmus atpalaiduodami 
ir laipsniškai įtempdami raumenį, po to vėl atpalaiduodami.

8. Registruokite EMG ir išsaugokite duomenis.
9. Dabar peržiūrėkite ir įvertinkite duomenis arba išsaugokite ir 

peržiūrėkite vėliau.
10. Vėliau savarankiškai atlikite EMG analizę ir pateikite rezul-

tatus ataskaitoje.

Kontroliniai klausimai
1. Kokie yra EMG elektodų tipai? Eektrodų tvirtinimo vietos.
2. Kokios svarbiausios elektromiografo techninės 

charakteristikos?
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3. Kokius žinote EMG registravimo būdus? Kuo jie tarpusavyje 
skiriasi?

4. Triukšmo mažinimo būdai EMG. 

ataskaitos turinys
1. Darbo tikslas ir priemonės.
2. Pasirinkto raumens aktyvumo matavimo schema.
3. Registravimo metodo aprašymas. Elektrodų uždėjimo vietų 

nurodymas.
4. Užregistruota EMG kreivė, jos charakteristikos ir analizė.
5. Išvados.
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3 PrieDas 

Darbas su VikingQuest programa
1. Atidaryti programą VikingQuest, paspaudus ant jos 

ženkliuko.
2. Atsidaro langas su galimų veiksmų sąrašu. Pasirinkite Run 

Test.
3. Iš galimų tyrimų sąrašo pasirinkite EMG (2.37 pav.). Arba jei-

gu atsidaro kitoks langas, spauskite įrankių juostoje ženklą 
Studies.

2.37 pav. Tyrimo pasirinkimo langas

4. Aprašykite naują pacientą. Veiksmų eilė pateikta 2 paveiksle.
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2.38 pav. Naujo paciento bylos sukūrimo arba jau esamo paciento bylos 
paieškos langas 

2.39 pav. Žmogaus pusės, raumens ir tyrimo pasirinkimo meniu
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5. Įeikite į naujo paciento bylą. Pasirinkite žmogaus pusę – kai-
rę ar dešinę – ir raumenį, kurio aktyvumą norite įvertinti 
(2.38 pav.).

6. Jeigu esate pasirengę, pradėkite tyrimą, spustelėję 2.39 pav. 
pateikto lango apačioje esantį EMG mygtuką.

7. Nustatykite norimos realizacijos laiką (2.40 pav.). Nustatykite 
norimą mastelį, keisdami amplitudės ir laiko skales. 

2.40 pav. EMG užrašymo langas

8. EMG užrašoma pagal susikurtą metodiką, pavyzdžiui: at-
palaiduojant pasirinktą raumenį, vėliau jį pamažu įtempiant 
ir galiausiai vėl atpalaiduojant. Tinkama EMG išsaugojama 
(2.41 pav.).

Norint pakartoti EMG įrašymą duomenų saugoti nereikia, o 
EMG užrašymo lange (2.40 pav.) spaudžiamas dešinysis klavišas ir 
pasirenkamas naujas tyrimas New test. Kreivė pakartotinai užrašo-
ma ir, jeigu ji tinkama, išsaugoma. 
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9. Norint gauti EMG rezultatus kuriama ataskaita. Yra keli atas-
kaitos variantai. 

2.41 pav. EMG įrašas

Norint gauti grafinio pavidalo EMG įrašą, jį galima tiesiog at-
spausdinti arba sukurti ataskaitą, kurioje būtų pateikta kreivė. 

2.4. Pažintis su linijinio / konvekcinio skenavimo 
diagnostine ultragarso sistema ets-eLu-01

Darbo priemonės: ETS-ELU-01 elektroninis skeneris.

Darbo tikslas: susipažinti su ultragarsinės aparatūros ypatybė-
mis ir veikimo principu. Išanalizuoti vaizdo apdorojimo operacijas 
ultragarso skeneryje.

Bendros žinios:
Ultragarsu vadinamos 0,02–200 MHz dažnio mechaninės ban-

gos. Jos skirstomos į: žemojo dažnio 60–80 kHz (skleidžia delfinai, 
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šikšnosparniai ir įvairus dirbtinis triukšmas) ir aukštojo dažnio (80–
100 MHz), kuriuos dažniausiai sukuria dirbtiniai šaltiniai (turintys 
elektrinių virpesių generatorių). Medicinos diagnostikoje dažniausiai 
naudojamas 1–30 MHz dažnio ultragarsas.

Elektromechaninių ultragarso šaltinių ir imtuvų veikimas pagrįs-
tas pjezoelektriniu efektu (2.42 pav.).

2.42 pav. Atvirkštinio (a) ir tiesioginio (b) pjezoelektrinio efekto schemos

Atvirkštinis pjezoelektrinis efektas naudojamas ultragar so šalti-
niuose. Jo esmė: pjezoelektrinio kristalo darbinių matmenų kitimas, 
veikiant elektriniu lauku ir sustiprintas rezonansu, sukuria kietajame 
kūne ar skystyje ultragar sinę bangą (UB). Toks UB generatorius pa-
prastai būna sudarytas iš (2.42 pav., a):

1. medžiagos, pasižyminčios geromis pjezoelektrinėmis savybė-
mis, plokštelės;

2. elektrodų (laidaus sluoksnio pavidalo);
3. elektros srovės generatoriaus.
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Prie elektrodų prijungus kintamąją elektros įtampą, plokš telė 
pradeda virpėti ultragarsiniu dažniu (generuojama UB).

UB imtuvas veikia tiesioginio pjezoelektrinio efekto principu: 
veikiant mechanine ultragarso banga atsiranda kristalo deformacija, 
dėl kurios generuojamas kintamasis elektrinis laukas (galima užfik-
suoti prijungtu voltmetru; 2.42 pav., b). 2.43 paveiksle pavaizduota 
UB generacija.

2.43 pav. Ultragarso bangos generacija, kai judantis objektas kontaktuoja 
su skysčiu: (a) stacionarus objektas (kairėje) kontaktuoja su skysčiu; 

(b) objektas juda link skysčio, sukeldamas aukštesnio slėgio lokalinę sritį; 
(c) objektas juda priešinga kryptimi, o ultragarso slėgio banga sklinda 

toliau į dešinę; (d) objektas toliau svyruoja apie (a) dalyje nurodytą padėtį, 
generuodamas bangas, kurios sklinda skystyje

Ultragarso banga (UB), kaip ir garso banga (GB), apibūdinama 
bangos ilgiu, dažniu, greičiu, tik garso bangos ir ultragarso bangos 
greičiai yra apytiksliai lygūs (cGB ≈ cUB), bet UB ilgis daug mažes-
nis negu garso bangos (λUB << λGB), todėl UG nuo plokščio šaltinio 
sklinda pakankamai siauru pluošteliu, kurį lengva fokusuoti. 
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Kai UB susiduria su kietu objektu, ji veikia jį tam tikra spindu-
liuotės jėga, kuri tiesiogiai priklauso nuo UB galios. Tai įgalina iš-
matuoti bangos pernešamą energiją. Paprastai diagnostikoje taikomų 
UB jutiklių spinduliuotės jėga yra labai maža, todėl diagnozuojant 
reikalingi ypač didelio jautrio instrumentai.

UB intensyvumas skaičiuojamas kaip ir garso bangos, tačiau UB 
pasižymi daug didesniu intensyvumu, negu GB (10, 100, 1000 W/cm²). 
Pavyzdžiui, ultragarso jutiklis, kurio skersmuo 4 cm², skleidžiama 
1 W galios banga bus 0,25 W/cm² (2500 W/m²) intensyvumo. Dėl šios 
priežasties ultragarso bangos daug plačiau taikomos medicinoje negu 
garso bangos.

ultragarso sklidimas skysčiais ir biologiniais audiniais bei 
sąveika su medžiaga. taikymas medicinoje

Ultragarso banga, sklisdama medžiagoje, sukelia labai įvairius 
vyksmus:

1. Mechaninius (medžiagų mikrostruktūros deformacijas, gali 
netgi suardyti medžiagą; kavitaciją, jonizaciją, disociaciją; 
UB smulkina įvairias terpes ir kt.).

2. Fizikinius-cheminius (mikrovibracijas ląsteliniu ir tarpląse-
liniu lygmenimis; ardo biomakromolekules; pažeidžia pačias 
biologines membranas ir jų laidumą; turi šiluminį poveikį; 
ardo ląsteles ir mikroorganizmus).

Visa tai lemia platų ultragarso taikymą medicininėje diagnostiko-
je ir terapijoje (ultragarsinė fizioterapija). Visi ultragarsiniai metodai 
pagrįsti UB sąveika su įvairiais skysčiais ir biologiniais audiniais: dėl 
to juose keičiasi ultragarsinės spinduliuotės savybės ir forma, todėl 
svarbu tai žinoti.

Pavyzdžiui, įdėto į vandenį ultragarsinio jutiklio skleidžia-
mas ultragarso pluoštas, esant 3 MHz dažniui, 1500 m/s greičiui ir 
0,5 mm bangos ilgiui, bus formos, parodytos 2.44 pav., a. Kaip ma-
tyti iš paveikslo, pluošto forma ir plotis priklauso nuo jutiklio skers-
mens: kelių centimetrų gylyje pluoštas yra tokio pat pločio kaip ir 
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jutiklio skersmuo, tačiau tolstant nuo jutiklio jis platėja. Norint gau-
ti gerą ultragarsinį vaizdą, būtina, kad ultragarso pluoštas būtų kuo 
siauresnis. Deja, tik mažinant jutiklio skersmenį, pakankamai siauro 
pluošto gauti negalima. Tai matyti ir 2.44 pav., b: perpus sumažinus 
jutiklio skersmenį, pluoštas bus siauras tik kelis centimetrus, o toliau 
jis išplinta.

2.44 pav. Apytikslės ultragarso pluošto vandenyje formų diagramos: 
nesufokusuoto 10 mm skersmens jutiklio (a); 5 mm sufokusuoto (b)  

ir 10 mm nesufokusuoto (c)

Pavyzdžiui, norint gauti siaurą šviesos pluoštą, naudojami lęšiai 
ar įgaubti veidrodžiai. Panašiai ir ultragarso pluoštas fokusuojamas 
plastikiniais lęšiais arba įgaubto (o ne plokščio) paviršiaus jutikliais. 
Abiem atvejais rezultatas bus geresnis, kaip parodyta 2.44 pav., 
c (pluoštas tolygiai platėja tolstant nuo jutiklio). Norint detaliau iš-
tirti kokią nors žmogaus organizmo sritį, pavyzdžiui, širdį, paprastai 
naudojami fokusuojantys ultragarso zondai (1–3 MHz), kurių pagrin-
dinis elementas yra ultragarsinis jutiklis (2.45 pav.). Jutiklis sukuria 
ultragarso impulsą ir priima atsispindėjusį, be to, prijungus elektro-
ninį (ar skaitmeninį) osciloskopą tuos impulsus galima stebėti. Laiko 
atstumas tarp impulsų leidžia nustatyti, kokiame gylyje yra objektas, 
o keičiant jutiklio padėtį galima gauti duomenų apie objekto formą ir 
padėtį. Paprastai jutikliu matuojamas UB intensyvumas prieš objektą 
ir už jo, po to sudaromas šešėlinis objekto atvaizdas.
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Tai leidžia stebėti įvairių organų darbą, pavyzdžiui, smegenų vei-
klą echoencefalografu, kurio jutiklis dedamas prie kaukolės, o po to 
registruojama atsispindėjusio nuo galvos audinių garso signalo ampli-
tudės priklausomybė nuo laiko. Iš tikrųjų ultragarso bangos sklinda 
gana lėtai, todėl, esant būdingiems organų dydžiams, kūne nėra sun-
ku išmatuoti sklidimo trukmės, o tai ir leidžia akustiniams vaizdams 
formuoti taikyti įvairius ultragarso ir impulsinius meto dus.

2.45 pav. Tipinė ultragarsinio jutiklio schema

Akivaizdu, kad organizmo skysčiais, tokiais kaip šlapimas, 
kraujo plazma, ultragarsas sklis panašiai kaip ir vandeniu. Juose ul-
tragarso silpimo koeficientas, kuris apibrėžiamas kaip bangos inten-
syvumo (išreikšto decibelais) mažėjimas per ilgio vienetą, yra labai 
mažas, o sklidimo greitis – apie 1500 m/s. Silpimo koeficientas biolo-
giniame audinyje yra daug didesnis negu vandenyje ir jis tiesiškai di-
dėja, didėjant ultragarso dažniui. 1 MHz dažnio banga audinyje turės 
1 dB/cm silpimo koeficiento vertę, o 10 MHz – 10 dB/cm. Kiekvienu 
atveju tinkamiausias ultragarso dažnis parenkamas atskirai, nes jis 
priklauso nuo audinio tipo ir gylio, į kurį turi įsiskverbti banga. Jei 
tiriamoji sritis yra maža, pavyzdžiui, skenuojant akį, tada naudojama 
pakankamai aukšto dažnio (10 MHz) ir mažo ilgio (0,15 mm) banga, 
kuri užtikrina labai gerą skiriamąją gebą (ji lemia sistemos gebė-
jimą išskirti smulkias detales vidaus organų akustiniame vaizde). 
Skenuojant pilvo ertmės organus, pasirenkamas 3 MHz ar žemesnis 
dažnis, kuris užtikrina gerą įsiskverbimą į šių organų audinius. 
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Kraujyje ir minkštuosiuose organizmo audiniuose (raumenyse, 
kepenyse, inkstuose) bangos sklidimo greitis skiriasi nuo vandens 
keliais procentais, o tai reiškia, kad šių organų matmenys gali būti 
nustatomi pakankamai tiksliai. Kai ultragarso banga susiduria su kau-
liniu audiniu, kuris turi labai didelę banginę varžą, beveik visa garso 
energija atsispindi.

Skirtinga įvairių organizmo audinių ultragarso sugertimi ir at-
spindžiu dėl jų skirtingų akustinių savybių – audinio tankio ir bangi-
nės varžos (ρ, Z) – remiasi ultragarsinės diagnostikos metodas – vidaus 
organų vaizdinimas ultragarsu. Pavyzdžiui, ultragarsui pereinant iš 
kepenų į inkstus, atsispindės tik labai maža bangos dalis, nes šių or-
ganų tankiai ir greičiai juose yra panašūs. Tačiau riebaluose bangos 
greitis ir tankis yra mažesni negu atitinkami dydžiai kepenyse, todėl 
didesnė bangos energijos dalis nuo šių audinių ribos atsispindės.

Beveik visa ultragarso bangos energija atsispindi oro ir biologi-
nio audinio riboje, nes oro tankis yra daug mažesnis negu audinio, 
be to greitis ore yra tik 330 m/s. Todėl norint išvengti atsispindėjimo 
nuo išorinių audinių, o esant aukštiesiems dažniams – ir didelės oro 
sugerties, tarp ultragarso bangų šaltinio ir spinduliuojamojo objekto 
tepamas tam tikras tirštas tepalas (gelis), suderinantis banginės var-
žos požiūriu šaltinį ir imtuvą su išoriniais organizmo audiniais. 

Aprašytaisiais būdais atspindžių raštai formuoja vidaus orga-
nų vaizdą monitoriaus ekrane. Atspindėtą signalą apdorojant kom-
piuteriu, galima gauti tikslią informaciją apie organų dydį ir paskui 
diagnozuoti įvairius susirgimus ankstyvomis stadijomis. Reikia pa-
stebėti, kad ultragarso metodai yra mažiau pavojingi, negu tyrimai 
jonizuojančiąja spinduliuote. Kita vertus, ultragarso bangų greitis yra 
pakankamai didelis, kad būtų galima sukaupti ir atkurti visą informa-
ciją pilno kadro pavidalu 80 ms laikotarpiu. Kitaip sakant, atsiranda 
galimybė stebėti judančių elementų dinamiką. Ši galimybė su labai 
maža žalingo poveikio tyrimo metu tikimybe, ekonomiškumu ir pa-
kankamu aparatūros paprastumu ir lemia tai, kad ultragarso metodai 
taip plačiai taikomi medicinos diagnostikoje.
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Medicinoje naudojamos ultragarsinės aparatūros veikimo 
principai

Medicinoje naudojama ultragarsinė aparatūra turi aukštadažnį 
generatorių ir specialų pjezoelektrinį keitiklį, kuris yra ultragarso 
bangų šaltinis. Keitiklių skleidžiamos bangos veikia švitinamą orga-
ną. Paprastai keitikliai įmontuojami į korpusą, kurio forma priklau-
so nuo to, kokia kūno dalis bus švitinama. Ultragarso keitiklis turi 
du pagrindinius mazgus, t. y. pjezokeitiklį ir gaubtelį, kuris apsaugo 
pjezokeitiklį nuo mechaninių pažeidimų ir palaiko akustinį kontaktą 
tarp keitiklio paviršiaus ir švitinamojo objekto, kad kuo daugiau ul-
tragarso energijos patektų į apšvitinamą objektą. Medžiaga, iš kurios 
jis gaminamas, turi būti atspari korozijai, įvairiems medikamentams 
ir dezinfekuojančioms medžiagoms. Tinkamiausi yra titano lydiniai.

Apsauginis elementas ir pjezokeitiklis turi būti labai kokybiškai 
suklijuoti, nes dėl to taip pat sumažėja energijos perdavimo nuostoliai. 
Klijuoti geriausia epoksidine derva. Gaminami keitikliai ir be apsau-
ginio elemento. Jų kristalo kraštuose yra 0,1–0,3 mm storio krašte-
lis, kuris išlenda iš keitiklio kapsulės. Todėl keitiklis ir švitinamasis 
objektas gali gerai kontaktuoti. Tokie keitikliai labai patvarūs. 

Keitikliai dirba dviem režimais – nepertraukiamuoju ir impulsi-
niu. Nepertraukiamasis režimas yra tada, kai ultragarsas nuolat ge-
neruojamas. Tuo atveju aparatūroje naudojami du kristalai – vienas 
ultragarso bangoms generuoti, kitas atsispindėjusioms ultragarso ban-
goms priimti. 

Dažniausiai naudojamas impulsinis režimas. Jo esmė yra ta, kad 
ultragarsas generuojamas 1–5 μs trunkančiais impulsais kas 1 ms. 
Pauzės metu tas pats keitiklis priima grįžusius nuo objekto atsispin-
dėjusius ultragarso virpesius. Dėl tokio režimo tas pats kristalas gali 
dirbti kaip ultragarso bangų siųstuvas ir imtuvas.
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ets-eLu-01 elektroninio skenerio pagrindinės savybės ir 
funkcinės galimybės

ETS-ELU-01 elektroninis skeneris (2.46 pav.) yra bendros paskir-
ties – turi linijinio ir konvekcinio elektroninio skenavimo funkcijas ir 
užtikrina puikią vaizdo kokybę. 

2.46 pav. ETS-ELU-01 elektroninis skeneris

Konvekcinis keitiklis suteikia galimybę plačiau apžvelgti tolimas 
ir ryškiai vaizduoti artimas sritis. Linijinis skenavimas užtikrina arti-
mų sričių plačią apžvalgą ir aukštą vaizdo kokybę gilumoje.

ETS-ELU-01 nėra sudėtinga eksploatuoti, todėl užtikrina aukštą 
personalo darbo našumą. Prietaisas turi daug skaičiavimo funkcijų. 
Šias funkcijas atlieka du mikroprocesoriai, kurie valdomi klaviatūros 
ir valdymo rankenos. ETS-ELU-01funkcijos:

 – matuoja atstumus;
 – apskaičiuoja plotą ir apskritimo ilgį;
 – matuoja greitį (M-režimu);
 – atlieka akušerinių parametrų apskaičiavimą.
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2.47 pav. Objekto vaizdas ekrane įjungus prietaisą:  
1 – pilkosios skalės langelis; 2 – mastelio tinklelis; 3 – B echogramų 

atvaizdavimo zona; 4 – stebėjimo zonos rodyklė; 5 – skenavimo krypties 
rodyklė; 6 – darbo informacijos laukas; 7 – fokuso taško padėties rodyklė 

Šis elektroninis skeneris gali būti naudojamas: bendram abdomi-
naliniam vaizdavimui, akušeriniam ir ginekologiniam vaizdavimui, 
pediatriniam vaizdavimui, onkologiniam vaizdavimui ir kt. 

Elektroniniame skeneryje yra ultragarsiniai jutikliai, tai
 – linijinis 3,5 MHz, 95 mm;
 – konvekcinis 3,5 MHz, R = 60 mm;
 – skenavimo kampas – 470;
 – rektalinis, linijinis 5 MHz, 57 mm, skersmuo 17 mm;
 – linijinis 5 Mhz, 57 mm.

Vaizdo ekrane režimai: B, B+M.
Ultragarso spindulio fokusavimas: priimant – aštuoniose zonose, 

siunčiant – vienoje iš keturių zonų pasirinktinai.
Stiprinimas: 90 dB, reguliuojamas aštuoniose zonose.
Ultragarso skiriamoji geba (100 mm gilumoje): 
 – išilginė 1,0 mm, visiems jutikliams;
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 – skersinė 2,0 mm, linijiniam 3,5 MHz;
 – skersinė 3,0 mm, konvekciniam; 
 – skersinė 1,5 mm linijiniam, 5 MHz;
 – skersiniam 1,5 mm rektaliniam, 5 MHz.

Vaizdo skiriamoji geba 512×512 taškų. Maitinimas 220 V, 
50 Hz. 

Darbo eiga:
1. Įjungti prietaisą, t. y. nustatyti jungtuką „Tinklas“ („Сеть“) į 

padėtį „1“. Įjungus užsidega šviesos indikatorius.
2. Įsitikinkite, kad ekrano informacijos laukelyje rodomas teisin-

gas ultragarsinio jutiklio indeksas ir darbo dažnis. Naudojamas 
linijinis 5 MHz dažnio ultragarsinis jutiklis.

3. Keletą kartų nuspauskite mygtuką „Fokusas“ ir įsitikinkite, 
ar fokuso taško rodyklė juda išilgai masteliu tinklelio dešinėje 
pusėje nuo echogramos vaizdo. 

4. Nuosekliai įjunkite γ korekcijos jungiklius. Stebėkite vaizdą 
ekrane.

5. Įsitikinkite, ar persislenka ryški balta linija išilgai mastelio 
skalės ekrano dešinėje, judinant rankenėlę „paslinkimas“. 
Paspauskite jungiklį „×2“ ir stebėkite, kaip padidėjo echogra-
mos fragmento vaizdas.

6. Paspauskite jungiklį „B“, o po to nuosekliai jungiklius ir ir ste-
bėkite ekrane skenavimo ir zondavimo krypties pasikeitimą.

7. Paspaudę jungiklį „stebėkite“, kaip gaunamas negatyvinis ir 
pozityvinis atvaizdas.

Kontroliniai klausimai
1. Kas yra ultragarsas?
2. Kuo pasižymi pjezoelektrinis efektas? 
3. Kokiose srityse ir kam naudojamas ultragarsas?
4. Kaip veikia medicinoje naudojama ultragarsinė aparatūra?
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ataskaitos turinys
1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Medicinoje naudojamos ultragarsinės aparatūros veikimo 

principai.
4. Ultragarsinio skenerio funkcinės galimybės.
5. Aprašyti vaido apdorojimo operacijas skeneryje.
6. Apibendrinimas.
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