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Mûszaki adatok
Mérés elve: áram vagy feszültség gerjesztés, feszültség, vagy áram mérés,
negyedfokú digitális elõszûrés, digitális detektálás lock-in erõsítõvel
csatornánként.
Geometriai méretek:
Felépítés:
Rendelhetõ maximális csatornaszám:

43x46x177 mm (EURORACK 19”, 3U)
8/64 csatornás modulokból
256, (EIT)

Sok csatornás impedanciamérõ rendszer
humán alkalmazásokhoz

Mûködési frekvencia tartományban lehetõség van csatornánként woblerezésre,
EIS (anyagvizsgálatokra)!
Mérési tartomány:
1 Ohm - 100 MOhm és 0 +-90°
Rendszer pontosság:
0.01% és +/-0.01 fok,
Gerjesztés:
sinus,
Frekvencia tartomány:
1 kHz - 90 kHz
Kimenõ áram:
10 µA – 1000 µ A,
Kimenõ feszültség:
1 mV – 1000 mV
Digitális bemeneti és kimeneti formátum: 24bit 8 csatornás multiplex, valamint IIS
Mintavételi sebesség:
200 ks/sec,
Impedancia valós és képzetes rész kimenet: 2x32bit,
Kimenõ adatok formátuma:
CSV, vagy XLS,
A fenti paraméterek PC segítségével konfigurálhatók. A mérõ program WINDOWS
XP és 7 alatt fut!
Tetszõleges mérési elrendezés definiálható potenciál térképek felvételére
multielektródás elektródakonfigurációkkal. Konfigurációtól, alkalmazott
módszerektõl függõen a térbeli és idõbeli felbontás számításaink szerint jobb lehet
az 1 mm-nél, és 10 milisec- nél.
A változtatás jogát fenntartjuk!
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A tomográfia alapja a Maxwell-egyenletek liearitása: a beinjektált áramot és a mért
potenciált összekötõ egyenletek megoldhatóak az egyes térelemekbe helyezett
egységnyi impedancia jelenlétében, majd az így kapott potenciálterek
szuperpozíciójával tetszõleges impedancia-eloszlás hatása leírható a kialakuló
potenciál eloszlásra. A direkt probléma ilyen megoldása képezi az alapját az inverz
probléma megoldásának, amikor a különbözõ helyeken beinjektált áramok
hatására kialakuló potenciál-eloszlások alapján akarjuk meghatározni az
impedancia térbeli eloszlását. Mérhetünk (EIT esetében) egy (vagy néhány)
frekvencián. Ilyenkor egyszerre sok (maximum: 256) csatornán, kapunk a mért
pontra jellemzõ eredményt, amit felhasználhatunk az objektumok szerkezetének
(belsõ) vizsgálatára,azonban ezen kívül alkalmas képszerû ábrázolásra is.
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Elektromos imedancia mérése élõ szervezetekben
Az élõ szövetben 1 Hz-tõl 1012 Hz–ig terjedõ frekvenciatartományban négy olyan
sáv fordul elõ amelyhez elektromos polarizáció kapcsolódik.
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A vizsgálati alapelrendezés szerint 36 ºC - os fiziológiás, azaz 0,9%-os sóoldatba
merül egy mûanyag rúd elõzetesen meghatározott helyekre, melyeket az akril
tartály alján elõre megjelölünk.
Alapelrendezés szerint a rudat az átmérõ mentén 1- 5 - 10 és 15 cm-re helyezzük
el, majd a megadott frekvencia, feszültség és áramerõsség paraméterek mentén a
méréseket elvégezzük.
A következõ elrendezésben mozgó objektumot vizsgálunk. A mûanyag rúd
rögzítve, körkörösen mozog folyadékban úgy, hogy 1 fordulatot 1 perc alatt tesz
meg. A rúd mozgása alatt a tartály falától 1 - 5 - 10 cm távolságra helyezkedik el,
egymástól független kísérleti elrendezésekben.
Az utolsó elrendezésben az átmérõ mentén halad a rúd oda-vissza összesen egy
alkalommal, azonos sebességgel. (A sebesség hasonló nagyságrendû, mint az
elõzõ esetben.)

A validáláshoz alkalmazott mérési elrendezés
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A mérõrendszer fejlesztése, a Karotázs Kft., az EU és az ERFA
társfinanszírozásával (GOP-1.3.1-09/A-2009-0051) valósult meg.
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