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6.11. ELEKTROKARDIOSTIMULIATORIAUS TYRIMAS 

 
Darbo užduotys 

 

Nustatyti elektrokardiostimuliatoriaus (EKS) siunčiamo tam tikro dažnio signalo fizikinius 

parametrus: 

• įtampos amplitudę, 

• impulsų pasikartojimo dažnį, 

• vieno impulso ir jo frontų trukmes, 

• impulso energiją, 

• ligonio pulsą, esant žinomam EKS, 

• maksimalią pateikto EKS veikimo trukmę. 

 

Teorinės temos 
 

• Elektrinė organų stimuliacija. 

• Elektrokardiostimuliacijos esmė. 

• Elektrokardiostimuliatoriaus sandara ir veikimo principas. 

• Laidai-elektrodai. 

• Elektrinių signalų tyrimas oscilografu. 

• Elektrinių signalų parametrai. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Skaitmeninis osciloskopas, keičiamo dažnio elektrokardiostimuliatorius ir jungiamieji laidai. 

 

Darbo metodika 
 

EKS siunčiamų impulsų tyrimas atliekamas universaliuoju osciloskopu (pavyzdžiui, DSO TDS210 

ar TDS220) (6.11.1 pav.).  

Šiame laboratoriniame darbe universaliuoju 

osciloskopu tiriama elektrinių signalų forma, 

matuojami laiko parametrai ir įtampos 

amplitudė.. Pagrindiniai techniniai osciloskopo 

parametrai yra tokie: 

 1. Vertikalaus kanalo kreipimo koeficiento 

verčių intervalas: nuo 5 V/cm iki 2 mV/cm. 

 2. Maksimali tiriamojo signalo amplitudės 

vertė vertikalaus kreipimo stiprintuvo įvade − ne 

didesnė kaip 150 V. 

 3. Skleidimo koeficiento verčių intervalas: 

nuo 5,00 s/cm iki 5,00 ns/cm. 

 4. Amplitudės ir trukmės kalibratorius 

formuoja meandro formos () 5 V signalus. 

 5. Maitinamas 220 V įtampos ir 50 Hz dažnio 

kintamąja elektros srove. 

 
 

6.11.1 pav Osciloskopas: 
 

1 − 1-ojo kanalo signalo įvado gnybtas; 2 − 1-ojo kanalo 

potenciometro reguliatorius; 3 − 2-ojo kanalo signalo 

įvado gnybtas, 4 − 2-ojo kanalo potenciometro 

reguliatorius; 5− skleistinės koeficiento rankenėlė, 

6 − padėties reguliatorius 1-ame kanale; 7 − padėties 

reguliatorius 2-ame kanale; 8 − skleistinės padėties 

reguliatorius. 
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EKS siunčiami signalai yra impulsiniai. 6.11.2 paveiksle pateikiamas impulsinių signalų sekos 

vaizdas (oscilograma), o 6.11.3 paveiksle signalo vieno impulso vaizdas (oscilograma). 

Elektrokardiostimuliatorius laidais prijungiamas prie 

osciloskopo įėjimo kanalo (6.11.1 pav. 1 arba 3). Sukant 

potenciometro reguliatoriaus (6.11.1 2 arba 4) ir skleistinės 

koeficiento reguliatoriaus (6.11.1 pav. 5) rankenėles 

pasiekiama, kad impulsų seka ekrane būtų ryški ir patogiai 

išsidėsčiusi. (6.11.2 pav.) Sekos oscilograma perbraižoma 

ant milimetrinio popieriaus (arba spausdinama 

spausdintuvu). Išmatavus A ir B charakteristikas, 

apskaičiuojama tiriamo signalo įtampos amplitudinė vertė  

 

 Um = Ak1; (6.11.4) 

 

čia A − matomo signalo vaizdo vertikalus ilgis (padalomis), 

k1 − įtampos indikatoriaus vertė (V/pad.). (6.11.2 pav). 

Tiriamo signalo periodas: 

 

T = Bk3; (6.11.5) 

 

čia B − matuojamojo signalo vaizdo horizontalus ilgis (padalomis), k3 − skleidimo indikatoriaus vertė 

(ms/pad.) (6.11.2 pav.). 

Apskaičiuojamas tiriamo signalo dažnis: 

 

  = 1/T. (6.11.6) 

 

Po to skleistinės koeficiento rankenėlė (6.11.1 pav. 5) 

pasukama tiek, kad ekrane liktų tik vienas impulsas (6.11.3 

pav.). Išmatavus C, D ir E charakteristikas, apskaičiuojami 

impulso trukmė: 

 

  = Ck3 (6.11.7) 

 

ir priekinio bei užpakalinio frontų trukmės 

 

 f1 = Dk3 ir f2 = Ek3. (6.11.8) 

 

Darbo eiga 
 

1. Maitinimo kabelio šakutė įjungiama į elektros tinklo rozetę ir osciloskopo jungiklis „POWER“ 

nuspaudžiamas į apatinę padėtį. Tada laukiama patvirtinimo, kad osciloskopo savikontrolė buvo 

sėkmingai atlikta. 

2. Prie oscilografo įvado, pavyzdžiui CH 1 (6.11.1 pav. 1), prijungiamas EKS. 

3. Keičiant įtampos indikatoriaus vertę (potenciometro rankenėlę 2 (6.11.1 pav.)) gaunamas 

impulsinio signalo sekos atvaizdas. Signalo atvaizdas turi tilpti oscilografo ekrane, kad būtų 

patogu atlikti matavimus. 

4. Ant milimetrinio popieriaus perbraižoma signalo oscilograma (ekrane matomas vaizdas). Jei 

osciloskopas prijungtas prie kompiuterio ar spausdintuvo, oscilogramos atsispausdinamos. 

5. Apskaičiuojama tiriamojo signalo įtampos amplitudinė vertė (6.11.4 formulė). 

   
D 

1 

E 

C 

0,9 

0 
0,1 

6.11.3 pav. Vieno impulso oscilograma 

 k1 k3  
6.11.2 pav. Impulsinio signalo sekos 

oscilograma 



3 
 

6. Apskaičiuojami tiriamojo signalo periodas (6.11.5 formulė) ir dažnis (6.11.6 formulė). 

7. Keičiant skleidimo indikatoriaus vertę (potenciometro rankenėlę 5 (6.11.1 pav)) gaunamas vieno 

impulso atvaizdas. Signalo atvaizdas turi tilpti oscilografo ekrane, kad būtų patogu atlikti 

matavimus. 

8. Ant milimetrinio popieriaus perbraižoma signalo oscilograma (ekrane matomas vaizdas). Arba, 

jei osciloskopas prijungtas prie kompiuterio ar spausdintuvo, gauti duomenys atsispausdinami. 

9. Išmatavus C, D ir E charakteristikas, apskaičiuojami impulso trukmė (6.11.7 formulė), priekinio 

bei užpakalinio frontų trukmės (6.11.8 formule). 

10. Apskaičiuojama kiekvieno impulso metu perduodama energija: 
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čia Um – impulso įtampos amplitudė, i – impulso trukmė, Rk − elektrodo-širdies varža, kuri, 

priklausomai nuo elektrodo-audinių paviršiaus kontakto, gali kisti nuo 100 iki 1400 Ω 

(Rk =700 Ω).  

11. Žinant elektrokardiostimuliatoriaus šaltinio talpą (ji paprastai užrašoma ant EKS, šio 

elektrokardiostimuliatoriaus šaltinio talpa q = 0,5 Ah), o jo elektrovaros jėga − impulsų 

amplitudei, apskaičiuojama maksimali duoto EKS veikimo trukmė: 

 

 
kim RU

qT
t


= [s]. 

 

čia T – periodas tarp impulsų. 

Šiuolaikinių EKS baterijų talpos kinta nuo 0,44 iki 3,2 Ah, o veikimo trukmė nuo 3,5 iki 18 metų. 

12. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į lentelę: 

 

Um, V T, s , Hz i, ms Ei, J t, metai 

      

 

13. Matavimai ir skaičiavimai pakartojami pakeitus EKS dažnį arba impulsų trukmę. 

 

Pastaba. Norint sužinoti daugiau apie matavimus osciloskopu, reikia papildomai skaityti konkretaus 

skaitmeninio osciloskopo aprašymą darbo vietoje. 
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