
SPOSÓB I UK£AD DO 
MONITOROWANIA 
CZÊSTOTLIWOŒCI 
ODDECHU

23.



UK£AD DO MONITOROWANIA CZÊSTOTLIWOŒCI 
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STAN OBECNY

NOWE PODEJŒCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA

TWÓRCY

Monitorowanie czynnoœci oddechowych stanowi 

podstawê ratownictwa medycznego,  jest czêsto 

wykorzystywane w naukach o sporcie  w trakcie lub po 

wykonywaniu æwiczeñ fizycznych. Kontrola respiracji 

szczególnie istotna jest w przypadku chorób uk³adu 

oddechowego, tj. astmy. Na rynku znane s¹ uk³ady 

monitoruj¹ce parametry oddechu, w których wykorzystuje 

siê pomiar: sygna³ów akustycznych, przyspieszenia, 

zmian temperatury, pojemnoœci, rezystancji, ciœnienia, 

wilgotnoœci, efektu magneto-elastycznego czy przep³ywu 

gazu. Dotychczasowe metody wykorzystywa³y równie¿ 

zjawisko mikro-kondensacji, które znalaz³o zastosowanie 

szczególnie w badaniu oddechu podczas snu.

 

Dotychczas znane rozwi¹zania umo¿liwia³y monitoro-

wanie jednoczeœnie czêstotliwoœci i si³y oddechu, choæ 

nie zawsze istnieje potrzeba monitorowania obydwu 

parametrów. Wiele informacji o kondycji organizmu 

dostarcza ju¿ sam pomiar czêstotliwoœci oddechu. 

Zg³oszone rozwi¹zanie pozwala na uzyskanie sygna³u, 

który jest prostszy w dalszym przetwarzaniu i który mo¿na 

wprowadzaæ bezpoœrednio do wejœæ binarnych uk³adów 

cyfrowych.

Obecnie realizowane s¹ testy nowej, zmniejszonej wersji 

czujnika wraz z torem bezprzewodowej transmisji danych.

Zg³oszone rozwi zanie mo¿e znaleŸæ zastosowanie 

g³ównie w medycynie, in¿ynierii biomedycznej, sensoryce 

oraz biosensoryce, naukach o sporcie i badaniach uk³adu 

oddechowego.
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Z A L E T Y  R O Z W I ¥ Z A N I A :

Zg³oszone rozwi¹zanie posiada szereg zalet w stosunku 

do rozwi¹zañ znanych na rynku, w tym m.in.:

prost¹ konstrukcjê uk³adu,

³atwe dopasowanie form formy sygna³u  dla 

urz¹dzeñ cyfrowych i przetwarzania binarnego,

du¿¹ amplitudê sygna³u wyjœciowego,

krótki czas reakcji uk³adu,

mo¿liwoœæ niesymetrycznego zasilania bateryjnego,

niski pobór energii,

niskie koszty produkcji,

mo¿liwoœæ realizacji czujnika w postaci uk³adu 

scalonego (na przyk³ad ze wzmacniaczem).
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