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GŁOWICA ULTRADŹWIĘKOWA

Przedmiotem wynalazku jest ultradźwiękowa głowica szerokokątna przeznaozona do współpra¬
cy z aparatami wykorzystującymi efekt Dopplera do wykrywania tętna w diagnostyce położniozej.
Znana jest z opisów patentowy oh USA nr nr 3 847 016 i 3 927 662 głowica ultradźwiękowa
zaopatrzona w zespoły przetworników nadawczych i przetworników odbiorozyoh umieszczonyoh w
elastyoznej obudowie w kształoie litery •fTw.
Konstrukcja obudowy umożliwia dopasowanie powierzchni głowicy do powierzchni ciała leoz
elastyczne ramiona nie zapewniają stałego położenia przetworników względem siebie.
Zgodnie z wynalazkiem głowioa ultradźwiękowa posiada sztywną obudowę wykonaną z materia¬
łu elektroizolacyjnego ukształtowaną w postaci kubka zamkniętego pokrywą. W podstawie obudo¬
wy znajdują się otwory stanowiące gniazda do osadzania przetworników. Powierzohnia zewnętrz¬
na podstawy obudowy ma kształt czaszy kulistej wklęsłej o promieniu krzywizny nie mniejszym
od 120 mm. Na powierzchni a oh wewnętrznych obudowy i pokrywy jest nałożona warstwa elektroprzewodząoa.

W gnieździe przetwornika nadawczego znajduje się występ o który jest oparty korpua prze¬
twornika w takim położeniu, że płaszczyzna ozołowa korpusu znajduje się ponad zewnętrzną po¬
wierzchnią podstawy obudowy w płaszczyźnie wyznaczonej promieniem kuli* W płaszczyźnie tej
znajdują się powierzohnie robocze korpusów przetworników odbiorczyoh osadzonyoh w pozosta¬
łych gniazdaoh.

Wysunięte ponad powierzohnie obudowy korpusy przetworników zapewniają dobry kontakt z po¬
wierzohnia olała oo pozwala na uzyskanie stabilnyoh w ozasie sygnałów elektryoznyoh. Sztywna
obudowa z oentrycznie umieszozonym przetwornikiem nadawozym w sferycznej podstawie zapewnia
stałe rozmieszczenie względem siebie przetworników op pozwala na zwiększenie wartośoi uzyski¬
wany oh sygnałów. Zastosowany materiał elektroizolaoyjny umożliwia znaczne uproszozenie teohnologii produkcji głowio i zmniejszenie kosztów wytwarzania.
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Przedmiot wynalazku jest uwidoozniony w przykładzie wykonania na irsunku, na którym

fig. 1 przedstawia głowicę ultradźwiękową w widoku a fig. 2 tę samą głowioę w przekroju
wzdłuż linii l^A na fig. 1. Głowloa ultradźwiękowa posiada obudowę 1 ukształtowaną w po-

staoi kubka zamkniętego pokrywą 2. Obudowa 1 z pokrywą 2 wykonana Jest przez prasowanie z

polistyrenu stanowiącego materiał elektroizolaoyjny. Wewnętrzne powlerzahnie obudowy 1 i
pokx7wy 2 są pokryte farbą przewodząoą stanowiąoą warstwę elektroprzewodząoą 5.
Powierzohnia zewnętrzna podstawy obudowy 1 ma kształt ozaszy sferyoznej, której pro¬
mień krzywizny wynosi R s 150 mm. W podstawie obudowy 1 jest umieszozony oentrycznie prze¬
twornik nadawozy J a przetworniki odbioroze 4 rozmieszczone są w jednakowyoh odległośoiaoh

względem siebie i względem przetwornika nadawozego 3. Powierzchnie robocze osadzony oh w
gniazdach korpusów przetwornika nadawozego 3 i przetworników odbiorczych 4 znajdują się
nad powierzohnia zewnętrzną podstawy obudowy 1.
Zastrzeżenia

patentowe

1. Głowloa ultradźwiękowa, zawierająca przetwornik nadawczy i przetworniki odbiorcze

umieszczone w ozęśoi roboozej obudowy,

znamienna

tym,

że posiada sztywną obu¬

dowę (1) wykonaną z materiału elektroizolacyjnego ukształtowaną w postaci kubka zamkniętego
pokrywą (2) zaś w podstawie obudowy (1) znajdują się otwory stanowiąoe gniazda do osadzania
przetworników nadawczego (3) i odbiorczych (4), przy czym powierzchnia zewnętrzna podstawy
obudowy (1) ma kształt kulisty wklęsły o promieniu (R) krzywizny nie mniejszym od 120 mm
natomiast na powierzohniach wewnętrznych obudowy (1) i pokrywy (2) Jest nałożona warstwa
elektroprzewodząoa (5).
2. Głowica według zastrz. 1,

znamienna

tym,

że w gnieździe przetwornika

nadawczego (3) znajduje się występ, o który jest oparty korpus przetwornika nadawozego (3)
w takim położeniu, że płaszczyzna ozołowa korpusu znajduje się ponad zewnętrzną powierzch¬
nią podstawy obudowy (1) w płaszczyźnie wyznaozonej promieniem kuli, w której to płaszczyź¬
nie znajdują się powierzchnie robocze korpusów przetworników odbiorozyoh (4) osadzonych w
pozostałyoh gniazdach.
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