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Ultradźwiękowe urządzenie
do badania wewnętrznych struktur anatomicznych

Przedmiotem wynalazku jest ultradźwiękowe
urządzenie do badania wewnętrznych struktur ana¬
tomicznych zwłaszcza w położnictwie.

Dotychczas badanie wewnętrznych struktur ciała
w położnictwie wykonywało się za pomocą urzą¬
dzenia ultrasonograficznego. Urządzenie takie za¬
wiera nadajnik wytwarzający impulsy elektryczne
o częstotliwości ultradźwiękowej. Impulsy te do¬
prowadzane są do głowicy ultradźwiękowej i tam
przetwarzane na impulsy ultradźwiękowe. Te z
kolei zostają wpromieniowane do wnętrza ciała
pacjentki, skąd po odbiciu od wewnętrznych
struktur anatomicznych wracają do głowicy ultra¬
dźwiękowej' i tu zostają przetworzone na impulsy
elektryczne. Impulsy te zostają wzmocnione i pod¬
dane obróbce elektronicznej w odbiorniku, a na¬
stępnie doprowadzone do wskaźnika oscyloskopo¬
wego.

Urządzenie ultrasonograficzne dając obraz we¬
wnętrznych struktur anatomicznych nie pozwala
na bezwzględnie pewną identyfikację tak ważnej
struktury, jaką jest łożysko. Może to być powo¬
dem wysuwania fałszywych wniosków z tego typu
badań.

Urządzenie według wynalazku zawiera głowicę
ultradźwiękową połączoną poprzez przełącznik
elektroniczny z układem nadawczo-odbiorczym ul¬
trasonografu lub z nadajnikiem i odbiornikiem
układu dopplerowskiego. Wyjście układu nadaw¬
czo-odbiorczego ultrasonografu połączone . jest po-
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przez wzmacniacz wizyjny i przełącznik elektro¬
niczny ze wskaźnikiem oscyloskopowym, sterowa¬
nym też bezpośrednio sygnałem ultradźwiękowym
z głowicy ultradźwiękowej poprzez układ trans-

5 formacji ruchu obrotowo-postępowego na ruch
podstawy czasu wskaźnika oscyloskopowego. Wyj¬
ście odbiornika dopplerowskiego połączone jest z
układem odsłuchu akustycznego oraz poprzez prze¬
łącznik elektroniczny z generatorem znaczników

10 głębokości, połączonym też poprzez ten przełącznik
ze wskaźnikiem oscyloskopowym.

Urządzenie według wynalazku pozwala jedno¬
cześnie zidentyfikować struktury ruchome uwi¬
docznione na ekranie oscyloskopu, oznaczyć kieru-

15 nek, na jakim znajduje się w obrazie struktur
anatomicznych pacjentki zidentyfikowana struktu¬
ra ruchoma, a także wyznaczyć głębokość położenia
tej struktury wewnątrz ciała pacjentki.

Przedmiot wynalazku zostanie bliżej objaśniony
20 w przykładzie wykonania na rysunku przedstawia¬

jącym blokowy schemat urządzenia.
Głowica ultradźwiękowa 1 przylegająca do ciała

pacjentki 6 podłączona jest do przełącznika elek¬
tronicznego 2 poprzez układ 3 transformacji ruchu

25 obrotowo-postępowego głowicy 1 na ruch podsta¬
wy czasu wskaźnika oscyloskopowego 4. Przełącz¬
nik elektroniczny 2 synchronizowany impulsami
z czasosteru 5, drugim swoim biegunem dołączony
jest do nadajnika 7 i odbiornika 8 ultrasonografu

30 lub do nadajnika 10 i odbiornika 11 układu dop-
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plerowskiego. Wyjście układu odbiornika ultraso¬
nografu 8 połączone jest poprzez wzmacniacz wi¬
zyjny 9 i przełącznik elektroniczny 14 ze wskaźni¬
kiem oscyloskopowym 4. Wyjście odbiornika dop-
plerowskiego 11 połączone jest z układem wzmac¬
niacza małej częstotliwości 12, na wyjściu którego
znajduje się głośnik 13. Wyjście odbiornika 11 po¬
łączone jest też poprzez przełącznik elektroniczny
14 z generatorem znaczników głębokości 15 połą¬
czonym też poprzez ten przełącznik ze wskaźni¬
kiem oscyloskopowym 4.

Przełącznik elektroniczny 2 synchronizowany im¬
pulsami z czasosteru 5 podłącza na przemian do
głowicy 1 układy wizualizacji bądź układy identy¬
fikacji struktur anatomicznych badanej pacjentki
6. W przypadku przyłączenia do głowicy ultra¬
dźwiękowej 1 układów wizualizacji, głowica 1 wy¬
syła w głąb badanych struktur anatomicznych
impulsy z nadajnika ultradźwiękowego 7, a ruch
głowicy ultradźwiękowej zostaje odwzorowany na
wskaźniku oscyloskopowym 4 zaś sygnały z gło¬
wicy ultradźwiękowej po wzmocnieniu i przetwo¬
rzeniu w układzie odbiornika' 8 oraz ponownym
wzmocnieniu w układzie wzmacniacza wizyjnego 9
dają na wskaźniku oscyloskopowym obraz bada¬
nych struktur.

W przypadku podłączenia do głowicy ultradźwię¬
kowej 1 układów identyfikacji, głowica 1 wysyła
w głąb badanych struktur anatomicznych pacjent¬
ki 6, ultradźwiękową falę ciągłą z nadajnika 10
a odbiornik 11 odbiera sygnały dopplerowskie,
które po wzmocnieniu w układzie wzmacniacza
małej częstotliwości 12 są słyszalne w głośniku 13.
Jednocześnie sygnał dopplerowski uruchamia prze-
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łącznik elektroniczny 14, który podłącza do wskaź¬
nika oscyloskopowego 4 generator znaczników
głębokości 15, który wyświetla znaczniki na tle
zobrazowanych na ekranie wskaźnika oscyloskopo¬
wego 4 struktur anatomicznych badanej pacjentki
6. W ten sposób zostaje zaznaczony kierunek na
jakim znajduje się w obrazie struktur anatomicz¬
nych pacjentki zidentyfikowana struktura rucho¬
ma na przykład łożysko lub serce płodu.

Zastrzeżenie patentowe

Ultradźwiękowe urządzenie do badania wewnę -
trznych struktur anatomicznych zawierające gło¬
wicę ultradźwiękową i układ ultrasonografu, zna¬
mienny tym, że głowica ultradźwiękowa (1) połą¬
czona jest poprzez przełącznik elektroniczny (2)
z układem nadawczo-odbiorczym (7, 8) ultrasono¬
grafu lub z dopplerowskim układem nadajnika (10)
i odbiornika (11), przy czym wyjście układu na¬
dawczo-odbiorczego (7, 8) połączone jest poprzez
wzmacniacz wizyjny (9) i przełącznik elektroniczny
(14) ze wskaźnikiem oscyloskopowym (4) sterowa¬
nym też bezpośrednio sygnałem ultradźwiękowym
z głowicy ultradźwiękowej (1) poprzez układ (3)
transformacji ruchu wiązki ultradźwiękowej na
ruch podstawy czasu wskaźnika oscyloskopowego,,
a wyjście odbiornika dopplerowskiego (11) połą¬
czone jest z układem odsłuchu akustycznego (12,
13) oraz poprzez przełącznik elektroniczny (14) z
generatorem znaczników głębokości połączonym
też poprzez przełącznik elektroniczny (14) ze wska¬
źnikiem oscyloskopowym (4).
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