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(57) Фотоплетизмограф, який містить датчик у ви-
гляді розташованих на одній основі джерела ви-
промінювання і двох фотоприймачів, який відріз-
няється тим, що він містить третій фотоприймач,
три підсилювачі і обчислювач, який складається з
мікроконтролера, блока гальванічної розв'язки,

послідовного інтерфейсу і персонального комп'ю-
тера, причому вихід першого, другого і третього
фотоприймачів з'єднаний з першим входом відпо-
відно першого, другого і третього підсилювачів,
другий вхід яких з'єднаний з першим виходом мік-
роконтролера обчислювача, а вихід підключений
до відповідного входу мікроконтролера обчислю-
вача, другий вихід якого через блок гальванічної
розв'язки і послідовний інтерфейс з'єднаний зі
входом персонального комп'ютера, вихід якого
через послідовний інтерфейс і блок гальванічної
розв'язки з'єднано із входом мікроконтролера, а
оптичний вихід персонального комп'ютера є вихо-
дом пристрою.

Корисна модель відноситься до медичної і ве-
теринарної техніки і може бути використана для
контролю і визначення периферійного кровотоку в
різних органах та тканинах людей та тварин.

Відомо пристрій для аналізу фотоплетизмог-
рафічного сигналу [а. с СРСР №1674798 А1, кл.
А61В5/02, 1991 p.], який містить з'єднані послідов-
но фотоприймач і підсилювач постійного струму, а
також джерело світла, оптично зв'язане з фото-
приймачем, з'єднані послідовно блок виділення
змінної складової, перетворювач період-напруга і
перетворювач напруга-світловий потік, а також N
оптично керованих фільтрів, керуючі входи яких
оптично зв'язані із виходом перетворювача напру-
га-світловий потік. Перші входи з'єднані з виходом
блока виділення змінної складової, а вихід кожного
з них - з додатковими входами решти N-1 оптично
керованих фільтрів.

Недоліком даного пристрою є недостатня
швидкодія та чутливість реєстрації фотоплетизмо-
грам при визначенні ранніх функціональних і мор-
фологічних змін у мікроциркуляторному руслі.

Відомо фотоплетизмограф [а. с. СРСР
№1688842 А1, кл. А61В5/02, 1991 p.], який містить
з'єднані послідовно генератор імпульсів і джерело
світла, а також перший і другий перетворювачі,
регістратор, перший і другий інтегруючі підсилю-
вачі, входи яких з'єднані відповідно з виходами
першого і другого перетворювачів, обчислювач,

перший і другий входи якого з'єднані відповідно з
виходами першого і другого інтегруючих підсилю-
вачів, а вихід - з входом регістратора, блок управ-
ління, вихід „Запуск" якого з'єднаний зі входом
генератора імпульсів, виходи „Дозвіл" і „Скид" - з
другим і третім входами відповідно першого і дру-
гого інтегруючих підсилювачів, вихід управління
мультиплексуванням, вихід управління дискрети-
зацією і вихід управління рахунком - відповідно з
третім, четвертим і п'ятим входами обчислювача.

Недоліком даного пристрою є недостатня
швидкодія та чутливість реєстрації параметрів
периферійного кровообігу шляхом виключення із
сигналу фотоплетизмограми інформативних скла-
дових.

Найбільш близьким за технічною суттю є фо-
топлетизмограф [а. с. СРСР №1591948 А1, кл.
А61В5/02, 1990 p.], який містить генератор імпуль-
сів, датчик у вигляді розміщених на одній основі
джерела випромінювання, з'єднаного з генерато-
ром імпульсів, і двох фотоприймачів, підключених
до схеми порівняння, третій вхід якої зв'язаний з
генератором імпульсів, а вихід з'єднаний з регіст-
ратором, блок контролю каналів, підключений до
виходів фотоприймачів, а в датчику фоточутливі
площадки фотоприймачів виконані у вигляді кон-
центричне розміщених в одній площині кілець, в
центрі яких встановлене джерело випромінюван-
ня.
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Недоліком даного пристрою є недостатня

швидкодія та чутливість реєстрації фізіологічного
стану людей і тварин.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення фотоплетизмографа, в якому в резуль-
таті введення нових вузлів та зв'язків досягається
збільшення швидкодії і чутливості реєстрації фо-
топлетизмографа при визначенні фізіологічного
стану людей і тварин.

Поставлена задача вирішується тим, що у фо-
топлетизмограф, який містить датчик у вигляді
розташованих на одній основі джерела випромі-
нювання і двох фотоприймачів, введені третій фо-
топриймач, три підсилювача і обчислювач, який
складається з мікроконтролера, блока гальванічної
розв'язки, послідовного інтерфейсу і персонально-
го комп'ютера, причому вихід першого, другого і
третього фотоприймачів з'єднаний з першим вхо-
дом відповідно першого, другого і третього підси-
лювачів, другий вхід яких з'єднаний з першим ви-
ходом мікроконтролера обчислювача, а вихід
підключений до відповідного входу мікроконтроле-
ра обчислювача, другий вихід якого через блок
гальванічної розв'язки і послідовний інтерфейс
з'єднаний зі входом персонального комп'ютера,
вихід якого через послідовний інтерфейс і блок
гальванічної розв'язки з'єднано зі входом мікроко-
нтролера, а оптичний вихід персонального комп'ю-
тера є виходом пристрою.

На кресленні подано структурну схему фото-
плетизмографа. Фотоплетизмограф містить дже-
рело 1 випромінювання, фотоприймачі 2, 3, 4, що
підключені відповідно до входів підсилювачів 5, 6,
7. Виходи підсилювачів 5, 6, 7 під'єднані до відпо-
відних входів мікроконтролера 8 обчислювача 9,
вихід 10 якого з'єднаний з першим входом блока
11 гальванічної розв'язки. Вихід 12 блока 11 галь-
ванічної розв'язки підключений до першого входу
послідовного інтерфейсу 13, вихід 14 якого з'єдна-
ний зі входом персонального комп'ютера 15. Вихід
16 персонального комп'ютера 15 підключений до
другого входу послідовного інтерфейсу 13, вихід
17 якого підключений до другого входу блока 11
гальванічної розв'язки, а його вихід 18 підключе-
ний до відповідного входу мікроконтролера 8. Крім
того, вихід 19 мікроконтролера 8 під'єднаний до
входів синхронізації підсилювачів 5, 6, 7, а вихід 20
персонального комп'ютера 15 є виходом при-
строю.

Фотоплетизмограф працює таким чином. Од-
разу після включення фотоплетизмографа відбу-
вається обнуления блоків обчислювача, а саме
скид мікроконтролера 8 в нульовий стан та зада-
ния дозволу роботи пристрою. Після цього інфра-
червоне джерело випромінювання 1 випромінює

світловий потік, який частково поглинаючись і час-
тково розсіюючись біологічними тканинами дослі-
джуваної ділянки тіла (об'єкта дослідження), пода-
ється на три фотоприймача 2, 3, 4, причому
світловий потік досягає фотоприймача 4 більш
ослабленим. Пульсації периферійних судин, що
виникають за рахунок проходження пульсової хви-
лі, викликають коливання оптичної густини живої
тканини, тому потік інфрачервоного випроміню-
вання, що пройшов або відбився від тканин, моду-
люється по амплітуді і наводить у фотоприймачах
2, 3, 4 електричні сигнали, пропорційні цьому по-
току.

Сигнали з фотоприймачів 3, 4, 5 після фільт-
рації та підсилення на підсилювачах 5, 6, 7 посту-
пають на відповідні входи мікроконтролера 8 об-
числювача 9. Оскільки мікроконтролер 8 має
вбудований АЦП, то в ньому проводиться серія
аналого-цифрових перетворень, після чого мікро-
контролер 8 перетворює сигнал в цифровий код.
На його виході 10 сигнал, що має усереднене зна-
чення сигналів з підсилювачів 5, 6, 7, потрапляє на
перший вхід блока 11 гальванічної розв'язки, з
виходу 12 якого сигнал передається до послідов-
ного інтерфейсу 13. Послідовний інтерфейс 13
використовується для передачі даних з його вихо-
ду 14 в пам'ять комп'ютера 15. Після того, як ре-
зультати вимірювання потрапляють в комп'ютер
15, на екрані, тобто на його виході 20 висвітлюєть-
ся оброблений фотоплетизмографічний сигнал.

Коли сигнали потрапляють в персональний
комп'ютер 15, він повідомляє мікроконтролер про
те, що сигнал встановився. Це здійснюється через
виходи: 16 персонального комп'ютера 15, 17 по-
слідовного інтерфейсу 13 та 18 блока 11 гальвані-
чної розв'язки.

Синхронізація роботи пристрою, а саме підси-
лювачів 5, 6, 7, здійснюється завдяки керуючому
сигналу з виходу 19, який виробляє мікроконтро-
лер 8.

При використанні послідовного інтерфейсу в
даному пристрої вирішуються такі задачі, як:

- подолання обмежень у виробництві;
- спрощення підключення завдяки мінімізації

кількості і асортименту з'єднувальних кабелів;
- економія дефіцитних ресурсів персонального

комп'ютера через зменшення кількості адрес по-
ртів, каналів і ліній запитів на переривання;

- повна підтримка технології самоналаштуван-
ня (Plug and Play).

За рахунок введення третього фотоприймача
підвищується чутливість реєстрації фотоплетизмо-
графом.

Завдяки цьому збільшується швидкодія і чут-
ливість реєстрації фотоплетизмографом.
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