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Streszczenie 

 

Niniejsza praca, przedstawia realizację urządzenia wspomagającego leczenie bezdechu 

sennego metodą CPAP. Został tu zawarty opis zaburzenia, wraz z jego objawami oraz spo-

sób leczenia wyżej wymienioną metodą. Dalsze część pracy opisuje praktyczną realizację 

projektu urządzenia, wraz z dokładnym opisem budowy, zwierającego schematy blokowe 

oraz ideowe wraz z niezbędnymi obliczeniami parametrów elementów elektronicznych i 

dokładnym opisem poszczególnych z nich. Zostało tu również zawarte podsumowanie 

działania urządzenia, które zostało oparte na przeprowadzonych testach.  

 

Słowa kluczowe: Bezdech senny, urządzenie CPAP, dodatnie ciśnienie powietrza,  

pomiar ciśnienia gazów, modulacja PWM 

 

 

 

Abstract 

 

  This Engineer's thesis  presents the implementation of a device supporting the treatment 

of sleep apnea using the CPAP method. The description of the disorders with it’s symptoms 

and the method of treatment with the abovementioned method. 

The next part of the work describes the practical implementation of the design of the device 

with a detailed description of the structure, containing block diagrams and ideals with the 

necessary calculations of the parameters of the electronic components and a detailed 

description of each of them. There is also a summary of the operation of the device, which 

was based on the tests carried out. 

 

Keywords: Sleep apnea, CPAP device, positive air pressure, measurement of gas   

pressure, modulation PWM 

 

 

 

https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/engineer-s-thesis


3 

 

Spis Treści 

1. Wstęp .............................................................................................................................................................. 5 

2. Cel i zakres prac .......................................................................................................................................... 5 

3. Opis obturacyjnego bezdechu sennego, rozpoznanie oraz przebieg leczenia  

metodą CPAP ............................................................................................................................................... 6 

3.1. Przyczyny powstawania obturacyjnego bezdechu sennego ................................................... 6 

3.2. Rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego ........................................................................ 9 

3.3. Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego metodą CPAP .................................................. 10 

4. Regulacja napięcia wyjściowego .......................................................................................................... 13 

4.1. Impulsowa regulacja napięcia wyjściowego z wykorzystaniem współczynnika 

wypełnienia sygnału – PWM ........................................................................................................ 13 

4.2. Elementy wykonawcze regulacji napięcia ................................................................................ 14 

5. Metody pomiaru ciśnienia gazów ......................................................................................................... 15 

6. Metody pomiaru temperatury ................................................................................................................ 17 

7. Opis projektu urządzenia wspomagającego leczenie bezdechu sennego .................................. 20 

7.1. Założenia ............................................................................................................................................. 20 

7.2. Schemat blokowy urządzenia ........................................................................................................ 20 

7.3. Schemat ideowy urządzenia podzielony na bloki wykonawcze wraz z  

obliczeniami oraz opisem doboru elementów elektronicznych  ......................................... 21 

7.3.1. Obwód zasilania ................................................................................................................... 21 

7.3.2. Obwód sterownika ............................................................................................................... 24 

7.3.3. Obwód panelu sterującego oraz wyświetlacza LCD.................................................. 27 

7.3.4. Obwód mocy ......................................................................................................................... 28  

7.4. Opis najważniejszych elementów układu .................................................................................. 31 

7.4.1. Mikrokontroler Atmega 324A .......................................................................................... 31 

7.4.2. Czujnik ciśnienia Honeywell ABPLLND060MGAA3 ............................................. 32 

8. Oprogramowanie urządzenia ................................................................................................................. 33 

8.1. Realizacja obsługi wbudowanego przetwornika A/D ............................................................ 34 

8.2. Realizacja obsługi modulacji PWM  ........................................................................................... 35 

8.3. Realizacja algorytmu regulatora proporcjonalnego ................................................................ 36 

8.4. Realizacja MENU ............................................................................................................................. 37  



4 

 

9. Budowa prototypu urządzenia ............................................................................................................... 38 

9.1. Schemat elektryczny oraz schemat obwodów drukowanych ............................................... 38 

9.2. Wykonanie obwodów drukowanych metodą fotochemiczną .............................................. 40 

9.3. Montaż urządzenia ........................................................................................................................... 43 

10. Testy .............................................................................................................................................................. 46 

11. Spełnienie założeń .................................................................................................................................... 49 

12. Podsumowanie ........................................................................................................................................... 50 

13. Bibliografia ................................................................................................................................................. 51 

14. Odnośniki do obrazów niebędących dziełem autora....................................................................... 53  



5 

 

1. Wstęp  

 

Zespół bezdechu sennego, jest to grupa objawów spowodowanych powtarzającym się 

spłyceniem oddychania lub całkowitym zaprzestaniem wentylacji płuc. Najczęściej wy-

stępującą jego odmianą jest obturacyjny bezdech senny, który jest spowodowany 

zmniejszeniem drożności drób oddechowych. Najskuteczniejszą metodą leczenia 

obturacyjnego bezdechu sennego, jest wspomaganie oddychanie wykorzystujące stałe do-

datnie ciśnienie w drogach oddechowych. Bardziej popularną nazwą tego sposobu leczenia 

jest CPAP (ang. Continous Positive Airway Pressure) [25]. 

 Tematem niniejszej pracy jest projekt oraz wykonanie aparatury medycznej, dzięki 

której możliwe jest przeprowadzenie leczenia, wyżej wymienioną metodą. Sposób leczenia 

metodą CPAP jest całkowicie bezinwazyjna, a przy tym charakteryzuje się wysoką 

skutecznością.  

Dodatkową motywacją do napisania tej pracy, była chęć zaprojektowania urządzenia, 

które będzie wykorzystywać szereg rozwiązań i technologii stosowanych w podobnych 

aparaturach medycznych dostępnych na rynku, lecz, którego koszty budowy są zdecydo-

wanie niższe.  

2. Cel i zakres prac 

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie, skonstruowanie, uru-

chomienie oraz przeprowadzenie testów, urządzenia wspomagającego leczenie bezdechu 

sennego.  

Do zakresu prac należy zaprojektowanie układu elektronicznego opartego o system 

mikroprocesorowy, sporządzenie schematu ideowego, schematu obwodów drukowanych, 

wykonanie płytek PCB metodą fotochemiczną, opracowanie systemu odczytującego 

temperaturę oraz ciśnienie powietrza, opracowanie wydajnego systemu nawilżania 

powietrza, opracowanie systemu regulacji ciśnienia będącego układem sprzężenia 

zwrotnego, wyświetlanie niezbędnych parametrów na wyświetlaczu LCD będącego 

elementem urządzeń wyjścia, wykonanie menu umożliwiającego obsługę urządzenia a 

także przeprowadzenie testów pozwalających na stwierdzenie poprawności działania 

urządzenia oraz spełnienia założeń.  
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3. Opis obturacyjnego bezdechu sennego, rozpoznanie oraz 

przebieg leczenia metodą CPAP 

3.1. Przyczyny powstawania obturacyjnego bezdechu sennego 

Obturacyjny bezdech senny, czy też OSA (ang. Obstructive Sleep Apnea), jest chorobą 

wchodzącą w skład zespołu bezdechu sennego, jako jedna z jej odmian. Objawia się ona 

wielokrotnymi bezdechami podczas snu bądź hipowentylacją a więc spłyceniem oddechu. 

W wyniku choroby może dojść nawet do kilkudziesięciu epizodów bezdechu podczas 

jednej godziny snu [1].  

Jako bezdech senny uznaje się zatrzymanie akcji oddychania, którego czas trwania 

wynosi powyżej 10 s. W przypadku obturacyjnego bezdechu sennego, czynnikiem 

wywołującym powstawanie bezdechu lub spłycenie oddychania, jest zmniejszenie światła 

dróg oddechowych bądź też ich całkowity brak drożności. Może to być spowodowane 

nieprawidłowościami takimi jak skrzywienie przegrody nosowej, choroby ograniczające 

drożność nosa, przerost migdałków lub też wady w budowie twarzoczaszki. Jednakże 

najczęstszą przyczyną powodującą powstawanie obturacyjnego bezdechu sennego jest 

zmniejszenie napięcia mięśni gardzieli, a więc odcinka dróg oddechowych na poziomie 

gardła. Jest on zbudowany wyłącznie z mięśni, nie posiada on więc żadnego podparcia 

chrzęstnego. Podczas snu u osób posiadającej wyżej wspomniane schorzenie, następuje 

zwiotczenie tychże mięśni oraz zapadnięcie wyrostka podniebienia miękkiego zwanego 

języczkiem. W wyniku tego następuje częściowe lub całkowite ograniczenie drożności dróg 

oddechowych doprowadzających bezpośrednio do powstawania bezdechu lub wcześniej 

wspomnianej hipowentylacji [2].  

Osoby otyłe są szczególnie narażone na obturacyjny bezdech senny ze względu na 

większą zawartość tkanki tłuszczowej szyi, która doprowadza do większego obciążenia 

mięśni gardzieli. Stosowanie leków uspokajających lub nasennych a także spożywanie 

alkoholu w porach wieczornych, może spowodować pogłębienie problemu bezdechu 

sennego, ze względu na zmniejszenie napięcia mięśni po zażyciu wyżej wymienionych 

substancji [1]. 
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Rys.  1 różnice występujące pomiędzy drożnymi oraz niedrożnymi drogami oddechowymi [A] 

 

Ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych, powoduje zwiększenie 

intensywności pracy mięśni oddechowych głównych oraz pomocniczych, które próbują 

przeciwdziałać niedrożności przepływu powietrza [4]. W momencie gdy większa 

aktywność mięśni nie spowoduje zwiększenia drożności układu oddechowego, dochodzi do 

zatrzymania wymiany gazowej, przez co w płucach zmniejsza się ilość tlenu, natomiast w 

organizmie dochodzi do zwiększenia się stężenia dwutlenku węgla. Taki stan doprowadza 

do autonomicznej reakcji układu nerwowego, doprowadzającego do przyspieszonej pracy 

serca oraz mikroprzebudzenia. Następuje wzrost aktywności mózgu, napięcie mięśni gardła 

oraz w efekcie udrożnienie dróg oddechowych. Wszystko to odbywa się w stanie braku 

świadomości osoby, u której nastąpiło przebudzenie [1].  

Osoby cierpiące na obturacyjny bezdech senny doznają nawet kilkudziesięciu 

bezdechów bądź też hipowentylacji, co w konsekwencji doprowadza do mikroprzebudzeń, 

w wyniku których następuje zaburzenie snu oraz jego niedobór. Osoby dotknięte chorobą 

odczuwają ciągłe zmęczenie, problemy z koncentracją i pamięcią, bóle głowy oraz potrzebę 

snu podczas dnia. Objawy te są łagodniejszą formą implikacji związanych z obturacyjnym 

bezdechem sennym, a mimo po mogą wywrzeć poważny wpływ na poprawne 

funkcjonowanie organizmu [3].  
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Wyżej wymienione objawy są szczególnie niebezpiecznie dla kierowców oraz osób 

obsługujących maszyny przemysłowe. Na podstawie wielu źródeł szacuje się iż znaczącą 

większość wypadków komunikacyjnych związanych z zaśnięciem kierowcy podczas 

prowadzenia pojazdu, była spowodowana konsekwencjami związanymi z chorobą 

obturacyjnego bezdechu sennego. Jest to problem na tyle poważny iż w 2015r. 

wprowadzono w Polsce przepisy umożliwiające odpowiednim organom, odebranie 

uprawnień prowadzenia pojazdów osobie, ze zdiagnozowanym zespołem bezdechu 

sennego, która nie poddała się leczeniu [5].   

 Opisywana choroba wiąże się również ze znacznie poważniejszymi implikacjami. W 

wyniku występowania częstych bezdechów lub też hipowentylacji, dochodzi do 

wielokrotnego niedotlenienia mózgu. Stan ten doprowadza do powstawania wielu 

poważnych schorzeń, z których najczęstszym jest nadciśnienie tętnicze. Ponad to 

nieleczony zespół bezdechu sennego może doprowadzić do zawału serca, niewydolności 

mięśnia sercowego, jak i zaburzeń poprawnego funkcjonowania mózgu, które mogą 

objawić się chorobą Alzheimera, pogorszeniem sprawności kognitywnej, czy nawet udarem 

mózgu. W skrajnych przypadkach może również spowodować śmierć w wyniku 

niedotlenienia [3].  

 Zespół bezdechu sennego jest więc stosunkowo poważną chorobą, której nieleczenie 

może doprowadzić do bardzo poważnych zmian w naszym organizmie i wywołać szereg 

innych schorzeń. Niestety bezdech senny jest często bagatelizowaną chorobą, stąd też jest 

często pomijana przez lekarzy jako przyczynę wyżej wymienianych objawów [3]. 
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3.2. Rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego 

Wraz z rozwojem medycyny oraz dziedziny jaką jest elektronika medyczna, 

diagnozowanie zespołu bezdechu sennego stało się zdecydowanie łatwiejsze a co 

najważniejsze charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością. Rozpoznanie z 

wykorzystaniem technik obarczonych błędem wynoszącym <1%, umożliwia poprawne 

zdiagnozowanie choroby i podjęcie stosownych kroków, związanych z leczeniem [8]. 

Pierwszym etapem rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego, jest przeprowadzenie 

wywiadu lekarskiego [2]. Umożliwia on wstępne określenie, czy u pacjenta występują 

charakterystyczne objawy oraz czy wymagane są dalsze badania. Kolejnym krokiem, po 

pozytywnie przeprowadzonym wywiadzie jest przeprowadzenie laboratoryjnych badań 

snu. Polegają one między innymi na monitorowaniu pacjenta podczas snu wraz z 

podłączoną aparaturą dokonującą takich pomiarów jak saturacja krwi, rejestracji 

aktywności mięśnia sercowego EKG, elektromiografia umożliwiająca określenie 

funkcjonowania mięśni szkieletowych, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza w drogach 

oddechowych, pomiar ruchu klatki piersiowej oraz pomiar aktywności fizycznej mózgu 

EEG [7]. Ostatni rodzaj pomiaru jest często pomijany ze względu na wysokie koszty 

aparatury pomiarowej, w którą nie są wyposażone wszystkie placówki badawcze. W 

większości przypadków, brak pomiaru EEG nie wpływa w znacznym stopniu na 

prawidłowe rozpoznanie zespołu bezdechu sennego.  

 

 

Rys.  2 Pacjent podczas wykonywania badania określającego występowanie bezdechu sennego [B] 
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3.3. Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego metodą CPAP 

Istnieje wiele metod leczenia zespołu bezdechu sennego. Sposób terapii jest dobierany 

indywidulanie do pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań. Może ono polegać na 

inwazyjnym leczeniu opartym o operacje chirurgiczne, czy też odchudzanie zalecane dla 

osób otyłych. Bez wątpienia jednak jedną z najpopularniejszych a jednocześnie najbardziej 

skutecznych metod jest leczenie z wykorzystaniem ciągłego dodatniego ciśnienia powietrza 

w drogach oddechowych – CPAP [8].  

Wyżej wspomniana terapia jest całkowicie bezinwazyjna i bezpieczna dla pacjenta. Jej 

główną zaletą zaraz obok wysokiej skuteczności, możliwość przeprowadzania jej w 

warunkach domowych bez nadzoru lekarza. Nie wymaga ona poświęcenia czasu w ciągu 

dnia, ponieważ stosowana jest wyłącznie w czasie snu. Różnego rodzaju systemy pozwalają 

pomóc pacjentowi w zasypianiu w początkowej fazie jej stosowania, która niekiedy może 

być stosunkowo problematyczna, ze względu na konieczność przyzwyczajenia się do 

zasypiania wraz z maską CPAP [6]. 

Leczenie bazujące na dostarczeniu ciągłego dodatniego ciśnienia powietrza w drogach 

oddechowych, jest realizowane z wykorzystaniem urządzenia zawierającego w większości 

przypadków dmuchawę wentylatorową. Dostarcza ona za pośrednictwem specjalistycznego 

węża oraz maski, powietrze o niewielkim, stałym ciśnieniu, wyższym od referencyjnego 

ciśnienia atmosferycznego. Dzięki temu w drogach oddechowych pacjenta występuje 

obszar wyższego ciśnienia, który podpiera zwiotczałe mięśnie gardzieli, jednocześnie 

udrażniając przepływ powietrza.  

Ciśnienie stosowane w terapii (tzw. Ciśnienie terapeutyczne), zawiera się w przedziale 

od 5 cmH2O do 40 cmH2O. Jest ono dostosowywane przez lekarza, na podstawie takich 

czynników jak okres leczenia, intensywności choroby, wieku pacjenta oraz rodzaj płci.  

W początkowym etapie stosowania aparatu CPAP, wykorzystuje się bardzo niskie 

ciśnienie terapeutyczne. Ma to na celu przyzwyczajenie pacjenta do warunków panujących 

podczas leczenia. Wraz z wydłużeniem okresu stosowania, jest ono stopniowo zwiększane, 

aż do pewnego ustalonego poziomu, które jest najbardziej optymalne dla danego pacjenta 

[3]. 

Aparaty CPAP, posiadają również szereg funkcji, które zwiększają komfort 

użytkowania, oraz ułatwiają pacjentowi przyzwyczajenie się do jego stosowania. 

Umożliwia to między innymi stopniowy wzrost ciśnienia terapeutycznego w początkowej 

fazie zasypiania.  
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Rys.  3 Wizualizacja przebiegu leczenie metodą CPAP z wykorzystaniem maski ustno-nosowej [C] 

 Doprowadzenie podwyższonego ciśnienia powietrza, do dróg oddechowych pacjenta 

odbywa się z wykorzystaniem elastycznego przewodu oraz specjalistycznej maski. Wąż 

powietrzny wykonany jest z tworzywa sztucznego, najczęściej z silikonu. 

  Zastosowanie tego materiału jest spowodowane jego wysoką elastycznością, 

stosunkowo dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością termiczną i chemiczną. 

Czynniki te powodują iż zastosowanie węży silikonowych zapewnia wysoki komfort 

użytkowania jak i również łatwość w ich konserwacji ze względu na możliwość stosowania 

większości substancji dezynfekujących [9].   

 W celu wyeliminowania zjawiska zmniejszania się światła węża powietrznego, na 

skutek załamania, stosuje się spirale wykonane z tworzywa sztucznego, rzadziej z metalu.  

Znajduje się ona wewnątrz przekroju poprzecznego przewodu silikonowego. Patrząc na to 

z technicznego punktu widzenia, to na spiralę nakładana jest warstwa tworzywa, tworząca 

gładką od strony wewnętrznej rurę. Stosuje się również węże podgrzewane, które 

równolegle ze spiralą, mają poprowadzony kabel grzewczy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 

wtłaczane do dróg oddechowych powietrze jest wstępnie ogrzane do określonej 
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temperatury, która jest zbliżona do temperatury powietrza występującej podczas 

oddychania za pośrednictwem nozdrzy [6].  

 Najważniejszym elementem transportującym powietrze jest bez wątpienia maska. Jej 

odpowiedni wybór i dopasowanie, jest niezwykle istotne aby w sposób skuteczny 

przeprowadzić terapię CPAP. Istnieje kilka ich odmian różniących się od siebie, obszarem 

twarzy jaki pokrywają, w celu dostarczenia powietrza do dróg oddechowych. Wyróżniamy 

więc maski nosowe, ustno-nosowe oraz twarzowe. Ich prawidłowy dobór jest niezwykle 

istotny w celu przeprowadzenia skutecznej terapii. Pierwszy z wymienionych rodzajów 

masek, jest najbardziej komfortową w użytkowaniu z punku widzenia pacjenta. Zakrywa 

tylko okolice nosa, przez co nie zasłania wzroku użytkownika i daje wysoką swobodę 

ruchów. Jest ona również stosowana u noworodków cierpiących na niewydolność płucną 

lub urodzonych przedwcześnie, ze względu na brak możliwości zastosowania innych 

rodzajów masek u tych pacjentów.  

 Kolejnym rodzajem są maski ustno-nosowe, które bez wątpienia są najszerzej 

stosowane. Charakteryzują się one bardzo dobrym dopasowaniem do twarzy, a co za tym 

idzie wysoką szczelnością, bez konieczności wykonywania masek personalizowanych. 

Sposób ich montażu powoduje, iż przypadkowe jej zsunięcie jest mało prawdopodobne. 

Dzięki temu skuteczność przeprowadzonych terapii z wykorzystaniem tego rodzaju maski 

jest bardzo wysoka. Pomimo swoich wielu zalet, posiada ona również i wady, do których 

należą między innymi, zdecydowanie mniejszy w porównaniu z maską nosową komfort 

użytkowania oraz możliwość powstawania podrażnień spowodowany wysuszeniem skóry, 

w okolicach nozdrzy oraz ust [1].   

 Ostatnim rodzajem masek stosowanych przy leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego 

metodą CPAP, są maski twarzowe. Podobnie jak maska ustno-nosowa, posiadają 

stosunkowo wysoką szczelność a także małe prawdopodobieństwo zsunięcia się podczas 

terapii, zapewniając jej wysoką skuteczność. Jednakże ze względu na to iż pokrywają cały 

obszar twarzy, są mało komfortowe, mogą powodować podrażnienie w wyniku wysuszenia 

skóry oraz zmniejszać grubość filmu łzowego. Wyżej wymienione wady powodują iż ten 

rodzaj masek jest bardzo rzadko stosowany w terapii.  
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4. Regulacja napięcia wyjściowego  

4.1. Impulsowa regulacja napięcia wyjściowego z     

wykorzystaniem zmiany współczynnika wypełnienia sygnału 

– PWM 

Modulacja szerokości impulsów jest jednym z najczęściej stosowanych metod regulacji 

napięcia. Jej działanie opiera się na generowaniu sygnału bazowego, w którym dokonywana 

jest zmiana szerokości współczynnika wypełnienia sygnału, bez zmiany innych jego 

parametrów jak amplituda czy częstotliwość [10]. Określana jest ona wzorem:  

𝑘𝜔 =
𝜏

𝑇
 

 Gdzie:  

 τ – Czas trwania impulsu  

 Τ – Okres sygnału  

 

 

Rys.  4 Wizualizacja współczynnika wypełnienia sygnału (wynoszącego 50%) na przykładzie sygnału 

prostokątnego [E] 

   

Zmiana wyżej opisywanego parametru, powoduje jednoczesną zmianę pola 

powierzchni ograniczonego funkcją. W przypadku przebiegu napięcia następuje przy tym 

zmiana wartości średniej półokresowej, dzięki czemu możliwa jest regulacja tej wielkości 

elektrycznej [11]. Najczęściej wykorzystywanym przebiegiem przy stosowaniu modulacji 

szerokości impulsu PWM jest sygnał prostokątny. Jest to spowodowane wieloma zaletami 

tego rodzaju przebiegu okresowego, wynikającymi z jego kształtu. Jedną z najistotniejszych 

z nich jest to iż nie posiada on wartości pośrednich nie uwzględniając takich czynników jak 

fluktuacje, czas narastania lub opóźnienie sygnału.  
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Powoduje to iż wartość średnia półokresowa napięcia jest taka sama jak wartość 

skuteczna [12]. Ponad to możliwe jest obliczenie tej wartości, bez konieczności stosowania 

rachunku całkowego, wykorzystując do tego celu wzór: 

𝑈𝑠𝑘 = √𝑘𝜔𝑈0 

Gdzie:  

 𝑘𝜔 – Współczynnik wypełnienia sygnału  

 U0 – Wartość maksymalna  

4.2. Elementy wykonawcze regulacji napięcia  

Praktyczna realizacja regulacji napięcia z wykorzystaniem modulacji szerokości 

impulsu sygnału – PWM, wymaga zastosowania elementów czynny, które pełnią funkcję 

wykonawczą. Umożliwiają więc sterowanie dużymi prądami, których maksymalna wartość 

jest ograniczona praktycznie tylko przez parametry elektryczne elementów czynnych.  

Elementami wykonawczymi mogą być: tranzystory bipolarne, tranzystory polowe, 

tranzystory IGBT, triaki, tyrystory lub scalone przełączniki mocy. Odpowiedni ich dobór 

zależy między innymi od częstotliwości sygnału bazowego (modulowanego), który ze 

względu na czas przełączania elementu wykonawczego, musi być do niego dostosowany.  

Jednym z najpopularniejszych elementów czynnych są tranzystory polowe z izolowaną 

bramką – MOSFET [13] oraz tranzystory IGBT [14]. Pierwszy z nich charakteryzuje się 

łatwością wysterowania (sterowanie napięciowe), możliwością przełączania dużych 

wartości natężenia prądu oraz niską ceną. Do wad należy bez wątpienia zaliczyć 

występowanie pojemności wejściowej [15], która powoduje konieczność jej przeładowania, 

wprowadzając długi czas przełączania tranzystora.  

Elementy te nie mogą być więc stosowane przy wykorzystaniu sygnału modulowanego o 

wysokiej częstotliwości.  

Pozbawiony tych wad jest tranzystor IGBT, który jest niejako połączeniem zalet 

zarówno tranzystorów bipolarnych jak i polowych z izolowana bramką. Jego czas 

przełączania jest znacznie krótszy niż w przypadku wyżej omawianego przyrządu, tak więc 

może on być sterowany sygnałem o znacznie większych częstotliwościach.  
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5. Metody pomiaru ciśnienia gazów  

Istnieje wiele rodzajów metod oraz przyrządów służących do dokonywania pomiaru 

ciśnienia w danych ośrodkach. Mogą to być rozwiązania mechaniczne, hydrostatyczne jak 

i elektroniczne. Ostatnia grupa czujników jest dzisiaj najszerzej stosowana. Spowodowane 

jest to wieloma zaletami przyrządów elektronicznych, do których należą wysoka 

żywotność, dokładność pomiaru wielkości oraz niska cena.  

W zależności od sposobu dokonywania pomiaru, elektroniczne czujniki ciśnienia 

dzielimy na piezorezystancyjne, tensometryczne, pojemnościowe, piezoelektryczne, 

rezonansowe, indukcyjne oraz optyczne [16]. Dobór odpowiedniego przyrządu zależy 

między innymi od zakresu mierzonej wielkości fizycznej, dopuszczalnym błędem 

bezwzględnym oraz warunków środowiskowych.  

Przyrządy piezorezystancyjne są najczęściej wykorzystywanym rodzajem czujników 

ciśnienia. Spowodowane jest to bardzo szerokim zakresem mierzonej wielkości, która 

wynosi od rzędu kilku mBar do 16 Bar. Ponad to charakteryzują się bardzo wysoką 

dokładnością oraz wysoką żywotnością a przy tym stabilnością pomiaru. Odpowiednia 

budowa czujnika piezorezystancyjnego umożliwia dokonywanie pomiarów nie tylko gazów 

suchych, ale również cieczy [17]. Wadami czujników piezorezystancyjnych jest bez 

wątpienia niska odporność na wibracje oraz stosunkowo duży wpływ temperatury na 

wartość pomiaru.  

Zasada działania czujników piezorezystancyjnych opiera się na zjawisku 

piezoelektrycznym. Pod wpływem siły mechanicznej dostarczonej do ciała krystalicznego, 

które wykazuje właściwości piezoelektryczne, następuje pojawienie się na jego 

powierzchni spolaryzowanego ładunku, jak i również zmianę wartości rezystancji tego ciała 

[18]. W czujnikach ciśnienia, odkształcenie kryształu następuje pod wpływem naporu gazu 

lub cieczy. Zmiany wartości ciśnienia, powoduje zmiany rezystancji materiału 

piezoelektrycznego, który jest elementem dzielnika napięciowego lub też mostka (np. 

Mostka Wheatstone’a). Takie rozwiązanie, umożliwia na reprezentację wartości ciśnienia, 

poprzez określoną wartość napięcia elektrycznego.  
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Rys.  5 Schemat elektryczny mostka Wheatstone'a. Wartość rezystancji Rx, jest reprezentowana przez 

wartość rezystancji materiału piezoelektrycznego [F] 

 

Powyższy schemat prezentuje przykładową implementację kryształu 

piezoelektrycznego, realizującego funkcję czujnika ciśnienia. Rezystory Rx, R3 oraz R2, R4, 

pełnią funkcję dwóch dzielników napięciowych, które razem tworzą mostek Wheatstone’a. 

Napięcie wyjściowe mostka występuje pomiędzy punktami dzielników napięcia. Rezystor 

Rx reprezentuję wartość rezystancji materiału piezoelektrycznego. Natomiast rezystor 

nastawny R2, umożliwia zmianę wartości rezystancji w celu osiągnięcia stanu równowagi 

mostka [19]. W ten sposób można skompensować wartość ciśnienia atmosferycznego i 

dokonać pomiarów względnych.  

Odczyt mierzonej wartości ze scalonego czujnika ciśnienia w zależności od jego 

rodzaju, może odbywać za pośrednictwem sygnału analogowego jak i cyfrowego. W 

pierwszym przypadku, sygnałem wyjściowym jest wartość napięcia reprezentująca 

mierzoną wielkość. Zapewnia to dowolność związaną z odczytem wartości (Zapewnioną 

przez ciągłość sygnału analogowego i brakiem zjawiska utraty danych w wyniku 

kwantyzacji) oraz dalszym przetwarzaniem sygnału, jednakże może powodować problemy 

związane z zakłóceniami elektromagnetycznymi, które w skrajnych przypadkach powodują 

błędy w odczycie danych. Drugim rodzaj czujników, posiada wbudowany przetwornik A/D, 

który przetwarza mierzoną wartość na reprezentację liczbową, która jest sygnałem 

wyjściowym w formie cyfrowej. Ponad to elementy te posiadają interfejs komunikacyjny, 

ułatwiający implementację czujnika z systemami mikroprocesorowymi.  
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6. Metody pomiaru temperatury 

Pomiar temperatury może odbywać się za pośrednictwem wielu rodzajów czujników, 

wykorzystujących wiele zjawisk, które umożliwiają realizację pomiaru tej wielkości 

fizycznej. Najczęściej wykorzystywanymi tego typu przyrządami są termistory, pozystory, 

termopary oraz scalone czujniki temperatury. Przyrządy te różnią się od siebie zakresem 

mierzonych temperatur, dokładnością oraz liniowością pomiaru [20].  

Termistory i pozystory są czujnikami rezystancyjnymi o ujemny dla termistorów oraz 

dodatnim dla pozystorów, współczynniku temperaturowym. Rezystancja tych przyrządów 

zmienia się pod wpływem zmian temperatury.  

W zależności od budowy czujnika rezystancyjnego a więc i od materiału z którego zostały 

wykonane, ich zakres temperatur wynosi od -50ºC do 300ºC natomiast błąd bezwzględny 

mieści się w przedziale od 3% - 0,2%. Przyrządy te posiadają nieliniową charakterystykę 

temperaturową o funkcji wykładniczej, dlatego też do przetworzenia sygnały 

elektrycznego, niezbędne są układy linearyzujące [20].  

 Termopary są elementami pomiarowymi wykorzystującymi zjawisko Seebeck’a, 

polegającym na generowaniu niewielkiej wartości siły elektromotorycznej na styku dwóch 

metali znajdujących się w różnych temperaturach. Współczynnik temperaturowy dla tego 

przyrządu wynosi średnio 50 µV/ ºC [21]. Niewielkie wartości napięć występujących na 

zaciskach termopar, powoduje konieczność stosowania wzmacniaczy operacyjnych, w celu 

dalszego przetwarzania sygnału.  

 

 

Rys.  6 Schemat pomiaru napięcia generowanego na styku dwóch metali B i A, znajdujących się w 

temperaturze T1 oraz T2,  gdzie T1 ≠ T2 [G]. 
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Powyższy schemat przedstawia sposób pomiaru napięcia wytwarzanego na styku 

dwóch metali oznaczonych jako A oraz B, znajdujących się w temperaturze T1 i T2, gdzie 

T1 ≠ T2. Wartość temperaturowego współczynnika napięcia zależy od materiałów z jakich 

wykonana jest termopara [22]. W zależności od zastosowanych metali przyrząd ten posiada 

odpowiednie oznaczenie, przykładowe rodzaje są przestawione w tabeli poniżej.  

 

 

Typ Stop Maksymalna 

temperatura 

[ºC] 

Współczynnik temperaturowy 

napięcia dla 20 ºC 

[µV/ ºC] 

J Żelazo - Konstantan 760 51,45 

K Chromel - Alumel 1370 40,28 

T Miedź – Konstantan 400 40,28 

E Chromel - Konstantan 1000 60,48 

S Platyna 

90% Pt – 10 %Rh 

1750 5,88 

R Platyna 

87% Pt – 13% Rh 

1750 5,8 

B 94% Pt – 6% Rh 

70% Pt – 30% Rh 

1800 0,00 

  

 

Zakres pomiaru temperatury przez termopary jest bardzo szeroki i zawiera się w 

zakresie od -270ºC do 2700ºC, zachowujący przy tym błąd pomiaru na poziomie 0,5ºC do 

2ºC [21]. Ze względu na wysoką wytrzymałość termiczną tych przyrządów (W głównej 

mierze termopary platynowe), w niektórych implementacjach są jedynymi przyrządami 

służącymi do pomiaru temperatury, które spełniają warunki środowiskowe. Ponad to 

termopary charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną. Właściwości te powodują iż 

są one powszechnie stosowane w przemyśle, zakładach laboratoryjnych a także w analizie 

gazów.  

Głównymi wadami jakie posiadają te elementy jest wspomniana wcześniej konieczność 

stosowania wzmacniaczy operacyjnych. Nieliniowe charakterystyki temperaturowo – 

napięciowe, powodują natomiast konieczność stosowania układów linearyzujących, 

podobnie jak w przypadku termistorów lub pozystorów. Kolejną wadą termoelementów jest 

powstawania źródeł siły elektromotorycznej w miejscu ich przyłączy. Tworzy to 

konieczność stosowania układów kompensujących, w celu eliminacji przekłamań 

mierzonych wartości [21].  
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Kolejnym rodzajem czujników temperatury są scalone przyrządy półprzewodnikowe. 

Wykorzystują one właściwość złącza P-N, charakteryzujące się zmianą spadku napięcia 

wynoszącym +2,25 mV/ºC [23]. Wynika to ze wzrostu ruchliwości nośników jakimi są 

elektrony walencyjne, pod wpływem temperatury. Powoduje to zmianę szerokości warstwy 

zabronionej w modelu pasmowym półprzewodnika. Dzięki temu energia potrzebna do 

przejścia elektronu z warstwy walencyjnej do warstwy przewodnictwa jest mniejsza.  

Pomiar scalonymi czujnikami temperatury może odbywać się z zakresie od -40ºC do 

+150ºC, przy błędzie wynoszącym 0,5ºC - 4ºC [23]. Niska wartość górnej temperatury 

granicznej, wynika z wytrzymałości termicznej krzemu.  

Najważniejszą zaletą tego typu przyrządów jest charakterystyka temperaturowa, której 

przebieg jest w pewnych odcinkach zbliżony do liniowego, uwzględniając pewien zakres 

tolerancji. Nie wymaga to stosowania dodatkowych układów linearyzujących oraz innych 

aplikacyjnych elementów dyskretnych. Elementy te występują również w obudowach 

montowanych powierzchniowo typu SMD, co umożliwia ich implementację między innymi 

w układach elektronicznych o niewielkich wymiarach.  

Sygnałem wyjściowym tych przyrządów może być zarówno sygnał analogowy, 

reprezentujący zmiany temperatury poprzez zmiany napięcia wyjściowego. Elementy te 

mogą być również wyposażone w interfejs komunikacyjny np. SPI lub I2C, gdzie 

reprezentacja mierzonej wartości występuje w formie sygnału cyfrowego.   
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7. Opis projektu urządzenia wspomagającego leczenie bezdechu 

sennego  

7.1. Założenia  

• Utrzymywanie ciśnienia powietrza zawierającego się w przedziale  

5 cmH2O - 20 cmH2O  

• Układ sprzężenia zwrotnego, wykorzystującego dane z czujnika, do 

utrzymywania zadanego ciśnienia terapeutycznego 

• Nawilżacz termiczny, zwiększający wilgotność powietrza dostarczanego do 

dróg oddechowych 

• Menu umożliwiające obsługę urządzenia oraz konfigurację parametrów 

• Regulacja obrotów wirnika dmuchawy wentylatorowej, zrealizowanej z 

wykorzystaniem modulacji szerokości impulsu sygnału - PWM 

7.2. Schemat blokowy urządzenia  

 

Rys.  7 Schemat blokowy urządzenia wspomagającego leczenie bezdechu sennego 
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7.3. Schemat ideowy urządzenia podzielony na bloki 

wykonawcze wraz z obliczeniami oraz opisem doboru 

elementów elektronicznych  

 

7.3.1. Obwód zasilania 

 

  

Rys.  8 Schemat ideowy obwodu zasilania 
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Przedstawiony wyżej obwód zasilania odpowiedzialny jest za doprowadzenie napięcia 

zasilającego o odpowiednich parametrach i wartości do poszczególnych obwodów układu. 

Wartości napięć wyjściowych tego bloku wynoszą dopowiednio:  

3,3 V (filtrowane, stabilizowane), 5 V (filtrowane, stabilizowane) oraz 12 V ( filtrowane).  

Zasilanie obwodu mocy jest realizowane za pośrednicwem zewnętrznego zasilacza o 

napięciu znamionowym wynoszącym 12 V DC, oraz mocy czynnej 90 W. 

Bezpiecznik F1, pełni funckję zabezpieczenia prądowego realizowanego z wykorzystaniem 

wkładki zwłocznej, o prądzie zadziałania wynoszącym 8 A. 

 Kondensator C5, pełni funkcję filtra dolnoprzepustowego napięcia zasilającego. 

Pojemność została dobrana na podstawie wzoru [24]:  

 

𝑈𝑡𝑃𝑃
=

𝐼𝑊𝑌

𝐶 ∗ 𝑓
 

 

Który po przekształceniach przyjmuje postać: 

 

𝐶 =
𝐼𝑊𝑌

𝑓 ∗ 𝑈𝑡𝑝𝑝
 

Gdzie:  

 IWY – Maksymalny prąd wyjściowy 

 f – Częstotliwość napięcia wejściowego 

 Utpp – Ustalona wartość napięcia tętnień  

Przyjęta wartosć napięcia tętnień wynosi 0,2 V, natomiast maksymalna wartość 

natężenia prądu wyjścioweg jaki zostaje pobrany ze źródła wynosi 7,5 A. Zastosowanie 

zasilacza impulsowego, umożliwa przyjęcie jego częstotoliwości wyjściowej na poziomie 

20 kHz. Na podstawie tych wartości obliczono iż pojemność kondensatora filtrującego, 

zapewniającego przyjętą wartosć napięcia tętnień, wynosi 1875 µF. Najbliższą wartością 

wg. szeregu E12, jest pojeność 2200 µF i taka też została zastosowana.  

W obwodzie zasilania został zaimpelentowny układ włącznika bistabilnego opartego na 

przerzutniku typu D, z wykorzystaniem układu logicznego 74HC74D. Obwód ten załącza 

tranzytor Q1, który doprowadza napięcie do stabilizatorów IC2 oraz IC1, zasilając przy tym 

resztę układu elektronicznego. Zmiana stanu wyjściowego przerzutnika a tym samym 
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przejście tranzystora w stan nasycenia odbywa się po krótkotrwałym wciśnięciu przycisku 

S2, który jest głownym włącznikiem zasilającym urządzenie.  

Stabilizator IC5 jest zasilany w sposób ciągły, bez względu na stan przewodzenia 

tranzystora Q1. Doprowadza ona napięcie zasilające o wartości 5 V, do układu włącznika 

bistabilnego. Kondensatory filtrujące C1,C2,C3,C4,C18,C16 oraz C17, zostały dobrane wg. 

noty katalogowej producenta stabilizatorów napięcia.  

Rezystor R13 pełni funkcję ogranicznika prądowego w momencie rozładowywania 

pojemności wejściowej tranzystora polowego Q1. Zabezpiecza to przed uszkodzeniem 

układu IC3A, w wyniku przekroczenia maksymalnego natężęnia prądu na wyjściu Q tego 

układu.  

 Wartość rezystora R16, została dobrana w taki sposób, aby napięcie baza-emiter na 

elemencie T3 wynosiło UBE=0,6 V, zapewniając przy tym przejście w stan nasycenia. 

Tranzystor ten sterowany jest poprzez mikrokontroler i załącza on informacyjną diodę 

elektroluminescecyjną wbudowaną w przycisk S2.  

 Elementy C11 oraz R15 tworzą szeregowy obwód RC, doprowadzjący przez określony 

czas wynoszący τ, stan niski do wejścia resetującego układu logicznego. Eliminuje to 

powstawanie stanów losowych występujących na wyjściu przerzutnika typu D, w 

momencie doprowadzenia napięcia zasilającego do obwodu. Opóźnienie czasowe zostało 

wyznaczone na podstawie wzoru:  

𝜏 = 𝑅𝐶 

Gdzie: 

  R – Wartość rezystancji rezystora  

  C - Wartość pojemności kondensatora  

 

Podsawiając wartości, czas ładowania kondensatora do poziomu 63,2% napięcia 

zasilającego, wynosi:  

𝜏 = 𝑅𝐶 = 10 ∗ 103 ∗ 4,7 ∗ 10−6 = 47 𝑚𝑠 

  

Po przekroczeniu wyżej obliczonego czasu, wartość napięcia na kondensatorze wynosi 

Uc=3,16 V, które to jest minimalną wartością napięcia dla układu 74HC74D, uznawaną za 

stan wysoki. W momencie zmiany stanu wystawionym na wejściu resetującym następuje 

jego odłączenie oraz przejście układu w pracę synchroniczną. 

Rezystory R12 i R14, ograniczają prąd zwarcia w momencie wciśnięcia przycisku S2, 

natomiast kondensator C10 eliminuje stany losowe powstałe w wyniku drgań styków.   
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7.3.2. Obwód sterownika   

Rys.  9 Schemat ideowy obwodu sterownika 
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Sterownik urządzenia jest systemem mikroprocesorowym, który bazuje na 8 bitowym 

mikrokontrolerze AVR Atmega 324. Elementy L3, C6, C7, C8 oraz C9 pełnią funkcję 

elementów filtrujących napięcie zasilające. Elementy te są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania mikroprocesora, ze względu na wysoką wrażliwość tych układów na 

zakłócenia występujące w obwodzie zasilania. Jego źródłem mogą być m.in. elementy o 

charakterze indukcyjnym (np. przekaźniki silniki) lub działanie układów cyfrowych. 

Producent mikrokontrolera Atmega 324 nie podaje w swojej dokumentacji konkretnych 

wartości elementów filtrujących, stąd też ich dobór został oparty o dokumentację systemów 

pochodnych innych producentów.  

Brak zastosowania zewnętrznego oscylatora kwarcowego, powoduje iż procesor 

pracuje z częstotliwością generowaną przez wewnętrzny układ taktujący. Maksymalna jej 

wartość wynosi 8 MHz, i może ona zostać zmniejszona poprzez odpowiednie ustawienie 

tzw. bitów konfiguracyjnych. 

Układ TPL7407 jest macierzą tranzystorową składającą się z 7 tranzystorów 

włączonych do obwodu w konfiguracji wspólnego emitera. Odpowiada on za 

wysterowywanie diod elektroluminescencyjnych wbudowanych w przyciski panelu 

sterującego.  

Ograniczenia związane z maksymalnym natężeniem prądu jaki można pobrać z wyjścia 

mikrokontrolera, wynoszącym 20 mA, uniemożliwiał ich bezpośrednie podłączenie. 

Rezystory R2, R3, R4, R5 ustalają napięcie wyjściowe do znamionowego napięcia 

zasilającego diod LED, którą są wysterowywane przez układ U1.  

Element SG2 jest buzzer informacyjny, który załączany jest za pośrednictwem 

tranzystora T2, podłączonego poprzez rezystor R10 do wyprowadzenia mikrokontrolera. 

Konieczność zastosowania tych elementów jest również związana z ograniczeniami 

wartość poboru prądu z wyjść I/O mikrokontrolera. Rezystor R11 umożliwia dostosowanie 

natężenia dźwięku buzzera poprzez zmianę wartości jego rezystancji, a tym samym 

wprowadzeniem spadku napięcia.  

Złącze SV4 umożliwia podłączenie programatora pamięci FLASH, za pośrednictwem 

interfejsu komunikacyjnego SPI. Pozwala to na wgrywanie oprogramowania, którego 

realizacje wykonuje mikrokontroler. Zwora S4 pozwala na odłączenie od interfejsu SPI 

pozostałych układów, na czas programowania pamięci FLASH.  

Przycisk S1 umożliwia zresetowanie systemu mikroprocesorowego. Rezystor R1 pełni 

funkcję ogranicznika prądowego, w momencie wciśnięcia przycisku. 
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Układ ESP8266 umożliwia skomunikowanie się z innymi urządzeniami 

(np. komputerem), wykorzystując do tego celu sieć WI-FI pracującej na częstotliwości      

2,4 GHz. Zwiększa to funkcjonalność sterownika urządzenia do wspomagania leczenia 

bezdechu sennego o bezprzewodowe przysyłanie danych lub konfigurowanie parametrów. 

Pomimo implementacji układu ESP8266, jego programowa obsługa nie będzie realizowana 

w ramach pracy dyplomowej, dlatego też należy go traktować jedynie jako moduł 

rozwojowy sterownika. 

Czujnik ciśnienia oraz temperatury jest podłączony do wejść przetwornika A/D 

mikrokontrolera za pośrednictwem złącz JP1 oraz JP2. Panel sterujący urządzenia 

komunikuje się ze sterownikiem z wykorzystaniem dwóch przewodów taśmowych, 

podłączonych do złącz SV1 oraz SV2. Pierwsze z nich realizuje komunikację jedynie z 

wyświetlaczem LCD oraz układami peryferyjnymi służącymi do ich obsługi. Drugie ze 

złącz zapewnia komunikację z przyciskami panelu oraz ich podświetleniem. 
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7.3.3. Obwód Panelu sterującego oraz wyświetlacza LCD 

  

  

 

  

Rys.  10 Schemat ideowy Panelu sterującego oraz wyświetlacza LCD 
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Urządzenie wyposażone zostało w alfanumeryczny wyświetlacz LCD 4x20, 

posiadający sterownik HD44780. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem linii: RS, RW, 

E, D4, D5, D6, D7, które są podłączone do wyprowadzeń I/O mikrokontrolera. Elementy R7 

i R8 umożliwiają regulację kontrastu wyświetlacza, poprawiając tym samym jego 

czytelność.  

Tranzystor T1 podłączony za pośrednictwem rezystora R9 do wyprowadzenia 

mikrokontrolera, pozwala na włączanie lub wyłączanie podświetlenia wyświetlacza LCD 

w zależności od potrzeb. Rezystor R6 zapewnia odpowiednie napięcie zasilające 

wyświetlacza, dostosowane do jego wartości znamionowej. Zmiana tej rezystancji 

umożliwia również regulację natężenia światła podświetlenia.  

Kondensatory C12, C13, C14, C15 niwelują powstawanie stanów nieustalonych 

spowodowanych drganiami styków, w momencie wciśnięcia przycisków.  

 

7.3.4. Obwód mocy  

  

Rys.  11 Schemat ideowy obwodu mocy 
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Elementami wykonawczymi obwodu mocy są tranzystory z izolowaną bramką typu 

MOSFET, IRF2807. Ich zadaniem jest wysterowywanie dmuchawy wentylatorowej oraz 

grzałki nawilżacza, wykorzystując w tym celu modulację PWM.  

Załączanie tranzystorów odbywa się poprzez wystawienie stanu wysokiego na 

wyprowadzeniach mikrokontrolera, do których podłączone są bramki tranzystorów 

Rezystory R18 i R19 ograniczają natężenie prądu, wynikającego z rozładowywania 

pojemności wejściowej, jaką charakteryzują się tranzystory z izolowaną bramką. 

Zabezpiecza to mikrokontroler przez uszkodzeniem w wyniku przekroczenia maksymalnej 

wartości natężenia prądu z jego wyprowadzenia. Impulsowa praca tranzystorów w tej 

aplikacji (Modulacja PWM), stwarza pewne ograniczenia związane z częstotliwością 

sygnału modulowanego. Jest do spowodowane koniecznością przeładowywania 

pojemności wejściowej tranzystorów MOSFET w momencie zmiany ich punktu pracy 

(przewodzenie-zatkanie). Dodatkowo rezystory bramki R18 i R19, tworzą układ RC, 

wydłużając przy tym czas rozładowywania pojemności.  

Zapewnienie poprawnej pracy tranzystorów MOSFET, pełniących funkcję elementów 

wykonawczych układu PWM, niezbędne jest obliczenie maksymalnej możliwej 

częstotliwości pracy. W tym celu, w pierwszej kolejności należy odczytać wartość 

pojemności wejściowej tranzystora z dokumentacji technicznej. Charakterystyka 

UGS=f(QG) elementu IRF2807 przedstawia się następująco:  

 

  

Rys.  12 Charakterystyka UGS=f(QG), dla różnych wartości napięcia VDS [H] 



30 

 

Wartość ładunku bramki, odczytana na podstawie powyższego wykresu przy UGS = 5 V 

oraz UDS = 15 V, wynosi QG = 55 nC. Wykorzystując wzór:  

𝐶 =
𝑄

𝑈
 

Oraz podstawiając wartości: 

 

𝐶 =
𝑄

𝑈
=

55 𝑛𝐶

5 𝑉
=

55 ⋅ 10−9 𝐶

5 𝑉
= 11 ⋅ 10−9 𝐹 = 11 𝑛𝐹 

 

Stała czasowa obwodu RC złożonego z rezystancji wejściowej oraz pojemności bramki 

wynosi: 

  

𝜏 = 𝑅𝐶 = 11 𝑛𝐹 ∗ 680 𝛺 = 7,48 ∗ 10−6𝑠 = 7,48 µ𝑠  
 

Wykorzystując powyższe wyniki, częstotliwość graniczna przyjmuje wartość:  

 

 

𝑓 =
1

𝑇
=

1

7,48 µ𝑠
= 133689.84 𝐻𝑧 ≈ 133,7 𝑘𝐻𝑧 

 

 Powyższa wielkość nie powoduje żadnych ograniczeń związanych ze sterowaniem 

przyrządów wykonawczych jakimi jest silnik elektryczny DC dmuchawy wentylatorowej 

oraz rezystor grzejny. Wysoka bezwładność tych elementów umożliwia zastosowanie 

znacznie niższej częstotliwości sygnału PWM, przy zapewnieniu poprawności ich 

funkcjonowania. Warto jednak stosować zakres powyżej widma akustycznego 

wynoszącego od 20 Hz do 20 kHz. Praca w tym zakresie częstotliwości może powodować 

drgania uzwojeń elementów o charakterze indukcyjnym (np. silniki), wydając przy tym 

dźwięki słyszalne dla ludzkiego ucha.   

 Ostatnimi elementami obwodu mocy są diody prostownicze D1 oraz D2. Ich funkcją 

jest zabezpieczenie elementów wrażliwych na wyładowania elektryczne (np. tranzystory 

polowe), w wyniku działania elementów o charakterze indukcyjnym. Podczas odłączenia 

napięcia zasilającego od tego typu przyrządów, następuje powstawanie tzw. napięcia 

samoindukcji cewki, wytworzonego w wyniku zamiany zgromadzonego wokół niej pola 

elektromagnetycznego. Wartość tego napięcia może wynieść kilkaset woltów, natomiast 

jego polaryzacja jest odwrotna polaryzacji napięcia zasilającego element.  

Przepływ prąd przez diodę prostowniczą wymuszony powstałym napięciem, powoduje 

rozładowanie zgromadzonej energii, zabezpieczając przy tym inne przyrządy układu.  
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7.4. Opis najważniejszych elementów układu  

7.4.1. Mikrokontroler Atmega 324A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrokontroler Atmega 324A, jest popularnym systemem mikroprocesorowym 

bazującym na architekturze 8-bitowej. Ten model zawiera 2 kB pamięci RAM, 1 kB 

pamięci EEPROM, oraz 32 kB pamięci FLASH.  

Posiada on ośmio kanałowy przetwornik analogowy-cyfrowy o rozdzielczości  

10-bitów. Sześć wyprowadzeń, które mogą być skonfigurowane do realizacji modulacji 

PWM oraz cztery liczniki/układy czasowe (dwa 8-bit oraz dwa 16-bit).  

 Komunikacja z mikrokontrolerem może odbywać się z wykorzystaniem takich 

interfejsów jak: SPI, UART oraz I2C. Ponad to możliwe jest skonfigurowanie aż 32 portów 

pracujących w trypie I/O.  

 Napięcie zasilające mikrokontroler Atmega 324A, zawiera się w przedziale od 1,8 V do 

5,5 V. Jego szeroki zakres umożliwia wykorzystanie go w wielu układach elektronicznych 

o bardzo zróżnicowanym zastosowaniu. Niewielki pobór natężenia prądu, pozwala na pracę 

w układach „low power consumption”. 

 Częstotliwość pracy procesora może wynosić od 1 MHz do 20 MHz. Wbudowany 

rezonator umożliwia taktowanie procesora z częstotliwością do 8 MHz, bez konieczności 

montażu zewnętrznego rezonatora kwarcowego.  

   

Rys.  13 Mikrokontroler Atmega 324A [I] 
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7.4.2. Czujnik ciśnienia Honeywell ABPLLND060MGAA3 

 

 
Rys.  14 Czujnik ciśnienia firmy Honeywell [J] 
 

Czujnik ciśnienia firmy Honeywell serii ABP, są przyrządami dedykowanymi 

między innymi do urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych. Pomiar ciśnienia 

odbywa się z wykorzystaniem sensorów piezorezystancyjnych, uzyskując przy tym 

niewielki błąd bezwzględny mieszczący się w zakresie 1,5%, szeroki zakres pomiaru 

oraz wysoką wartość ciśnienia maksymalnego.  

Przystosowane są zarówno do dokonywania pomiarów w gazach suchych jak i w 

ośrodkach wilgotnych. Umożliwia to warstwa izolacyjna, zabezpieczająca elementy 

wewnętrze przez uszkodzeniami elektrycznymi.     

W zależności od wersji, sygnałem wyjściowym może być zarówno sygnał 

analogowy, jak i cyfrowy, wykorzystujący interfejs komunikacyjny SPI lub I2C. 

Napięcie zasilające tych przyrządów wynosi 3,3 V lub 5 V, natomiast zakres pomiarowy 

zawiera się w przedziale od 0 mBar do 10 Bar i jest on uzależniony od konkretnej wersji 

czujnika.   
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8. Oprogramowanie urządzenia 

 

 
Oprogramowanie dla mikrokontrolera sterownika urządzenia, zostało napisane w języku C. 

Wykorzystano w nim gotową bibliotekę zawierającą funkcje służące do konfiguracji oraz 

obsługi wyświetlacza LCD, opartego o sterownik HD44780. Pozostała część programu nie 

wykorzystuje żadnych innych zaimplementowanych bibliotek czy też gotowych funkcji.  

Konfiguracja i obsługa wbudowanego przetwornika A/D oraz modulacji PWM, została 

zrealizowana na podstawie dokumentacji technicznej mikrokontrolera.  

   

Rys.  15 Ogólny schemat blokowy programu urządzenia 
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8.1. Realizacja obsługi wbudowanego przetwornika A/D 

Zastosowane w urządzeniu czujniki ciśnienia oraz temperatury, przetwarzają mierzone 

wielkości fizyczne na sygnał elektryczny w postaci analogowej. Powoduje to iż w celu 

dalszego przetwarzania tych informacji przez system mikroprocesorowy, należy dokonać 

przetworzenia sygnału analogowego na postać cyfrową. Do realizacji tego celu 

wykorzystany został 10 bitowy przetwornik Analogowo-Cyfrowy, znajdujący się w 

strukturze mikrokontrolera Atmega 324A.  

Uruchomienie wewnętrznego przetwornika A/C odbywa się w poprzez jego 

programową konfigurację. Początkowo należy ustalić źródło napięcia odniesienia 

przetwornika, dla którego wielkość ta będzie reprezentowana w rejestrze jako wartość 

maksymalna. Ponieważ zakres napięcia sygnału wyjściowego czujnika temperatury 

MCP9700 zawiera się w zakresie od 0 V do 5 V, dlatego też napięciem odniesienie w tym 

przypadku jest wartość napięcia zasilającego mikrokontroler, które również wynosi 5 V.  

W celu skonfigurowania tej wartości, należy wpisać do rejestru ADMUX wartość 0 na bicie  

nr 7 (REFS1) oraz wartość 1 na bicie nr 6 (REFS0).  

Następnym krokiem jest ustalenie wartości częstotliwości próbkowania przetwornika 

A/C. Maksymalna jego wartość dla wbudowanego przetwornika znajdującego się w 

układzie Atmega 324A, wynosi f = 200 kHz. Ponieważ sygnałem próbkującym 

wykorzystywanym przez przetwornik A/C jest ten sam sygnał, który taktuje częstotliwość 

pracy procesora, należy dobrać odpowiednią wartość prescalera, który w tym przypadku 

dzieli częstotliwość sygnału taktującego przez 8. Pozwala to uzyskać sygnał próbkowania 

o częstotliwości wynoszącej:  

𝑓𝐴𝐷 =
𝑓𝐶𝐿𝐾

8
=

1 𝑀𝐻𝑧

8
= 125 𝑘𝐻𝑧 

Ustawianie odpowiedniej wartości prescalera odbywa się w rejestrze ADCSRA, do 

którego należało wpisać wartość 1 na bicie nr 0 (ADPS0) oraz na bicie nr 1 (ADPS1). Tak 

skonfigurowany rejestr ustawia prescaler na wartość 8.  

Ostatnim krokiem jaki należy wykonać w celu konfiguracji przetwornika A/C, jest jego 

programowe uruchomienie czyli rozpoczęcie przetwarzania. Odbywa się to poprzez 

wpisanie wartości 1 do rejestru ACDSRA na bicie nr 7 (ADEN). W tym momencie 

przetwornik rozpoczyna swoją pracę w trybie „free running”, który to jest skonfigurowany 

domyślnie.  
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8.2. Realizacja obsługi modulacji PWM  

Regulacja napięcia wyjściowego na danych wyjściach urządzenia odbywa się z 

wykorzystaniem modulacji PWM. Atmega 324A jest wyposażona w 6 kanałów 

obsługujących zmianę współczynnika wypełnienia sygnału wykorzystując do tego celu 8 

bitowy lub 16 bitowy timer.   

Konfigurację modulacji PWM rozpoczynamy od ustawienia pracy timera, gdzie w tym 

przypadku wybrano 8 bitowy timer, pracujący w trybie „fast PWM”. Aby tego dokonać 

należy wpisać wartość 1 do rejestru TCCR1A na bicie nr 0 oraz do rejestru TCCR1B na 

bicie nr 3.    

Następnie należy skonfigurować moment, w którym następuje zmiana stanu sygnału 

wyjściowego. Wykorzystano do tego celu „non iverting mode”, w którym to zmiana stanu 

następuje podczas zrównania się wartości rejestru porównania OCR1AL i OCR1AH z 

wartością rejestru TCNT1H i TCNT1L, których to wartość jest cyklicznie zwiększana z 

wykorzystaniem timera. W momencie zrównania się wartości wyżej wspomnianych 

rejestrów, następuje zmiana stanu sygnału na wyjściu mikrokontrolera oraz wpisanie 

wartości 0 do rejestrów TCNT1H oraz TCNT1L.  

Ostatnim krokiem jaki należy wykonać w celu skonfigurowania modulacji PWM jest 

wybór prescalera sygnału zegarowego procesora, który to nadaje częstotliwość pracy 

timera. W tym przypadku prescaler został ustawiony na wartość 1, aby tego dokonać należy 

wpisać wartość 1 do rejestru TCCR1B na bicie nr 0 (CS10). 

Po dokonaniu wyżej opisanej inicjalizacji modulacji PWM, można przystąpić do jej 

wykorzystywania, w celu regulacji napięcia wyjściowego. Odbywa się to poprzez wpisanie 

do rejestrów OCR1AL i OCR1AH wartości z przedziału od 0 do 255.  
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8.3. Realizacja algorytmu regulatora proporcjonalnego 

Implementacja regulatora proporcjonalnego jest niezbędna w celu utrzymywania stałej 

wartości ciśnienia powietrza w drogach oddechowych. Zastosowanie do tego celu 

regulatora typu P,  pozwala na płynną regulację obrotów silnika dmuchawy, których 

wartość jest dobierana na podstawie informacji z czujnika ciśnienia. W ten sposób,  

jakiekolwiek zmiany ciśnienia spowodowane wydechem, burzliwością przepływu czy 

nieszczelnością kanału, są kompensowane w celu utrzymania stałej wartości ciśnienia.  

  Wartość sygnału wyjściowego dla regulatora proporcjonalnego wyraża się wzorem:  

𝑦(𝑡) = ⅇ(𝑡)𝐾𝑝 

Gdzie:  

  Kp - wzmocnienie proporcjonalne  

  e(t) – uchyb regulacji 

 Natomiast uchyb ustalony jest definiowany worem:  

ⅇ(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑥(𝑡) 

Gdzie:  

  r(t) – wartość zadana  

  x(t) – wartość wyjściowa (zmierzona)  

 

Na podstawie powyższych wzorów został wykonany algorytm realizujący regulację 

proporcjonalną, gdzie wartość wzmocnienia proporcjonalnego została ustawiona na wartość  

 Kp = 1. Wartość zadana jest przypisywana do zmiennej wart_zadana i zależy ona od wartości 

wpisanej do komórki pamięci EEPROM, która to jest ustawiana w innej części programu 

realizującą obsługę menu - parametry terapii. Wartość zmierzona x(t) jest to wartość jaka 

znajduje się w rejestrze ADC, która to jest przypisywana do zmiennej wartość. Po wykonaniu 

obliczenia sygnału wyjściowego regulatora, jest ona przypisywana do zmiennej 

wartosc_wyjsciowa, a następnie dzielona przez 4 ze względu na to iż długość słowa bitowego 

rejestru ADC przetwornika A/C wynosi 210 natomiast rejestru OCR1AL modulacji PWM 28, a 

więc jest ona czterokrotnie krótsza.   
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8.4. Realizacja Menu  

Obsługa urządzenia odbywa się z wykorzystaniem czterech przycisków funkcyjnych 

oraz wyświetlacza LCD, dla którego zostało zaimplementowane menu. Pozwala to na 

bardzo proste i intuicyjne korzystanie z urządzenia oraz umożliwia rozbudowę jego 

funkcjonalność ze względu na łatwość rozszerzenia menu o dodatkowe funkcje. 

Algorytm służący do realizacji menu został wykonany poprzez przypisywanie każdej 

jego pozycji, indywidualnego numeru. Pozwala to na prostą implementację algorytmu 

menu oraz dowolność związaną z jego rozbudową. Numer ten składa się z Prefixu oraz 

Sufixu, których liczba uzależniona jest od podległych pozycji. Poniższy przykład 

przedstawia sposób jego przypisywania.  

Menu główne – Prefix = 1, Sufix_1 = 0, Sufix_2 = 0, Sufix_3 = 0 

Parametry terapii - Prefix = 1, Sufix_1 = 2, Sufix_2 = 0, Sufix_3 = 0 

Ciśnienie CPAP - Prefix = 1, Sufix_1 = 2, Sufix_2 = 1, Sufix_3 = 0 

   Zmiana ciśnienia - Prefix = 1, Sufix_1 = 2, Sufix_2 = 1, Sufix_3 = 1 

Numer identyfikacyjny sprawdzany jest przez funkcję if(), w momencie zgodności 

danego warunku z wybraną pozycją, następuje realizacja kodu służącego do obsługi danej 

funkcji.  

 Zmiana pozycji odbywa się poprzez postawienie wskaźnika na danej funkcji oraz 

wciśnięcie przycisku zatwierdź. W momencie używania przycisków służących do zmiany 

pozycji kursora, następuje zmiana wartości licznika, którego wartość odpowiada sufixowi 

danej pozycji Menu. Po wciśnięciu przycisku zatwierdź następuje przypisanie tej wartości 

oraz realizację instrukcji służących do obsługi danej funkcji.  

 Wciśnięcie przycisku wróć powoduje, dekrementacje wartości sufixu o wartość jeden, 

co powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu oraz ustawienie wskaźnika na pierwszą 

pozycję.  

 

 
     Rys.  16 Wygląd menu - Menu Główne  
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9. Budowa prototypu urządzenia 

9.1. Schemat elektryczny oraz schemat obwodów 

drukowanych. 

Projekt obwodu elektrycznego oraz obwodów drukowanych został wykonany w 

programie Eagle 7.6. Wykorzystanie programu CAD umożliwiło zaprojektowanie układu 

elektronicznego wykorzystującego dwuwarstwową płytkę PCB oraz elementy montowane 

powierzchniowo typu SMD. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać znacznie mniejsze 

wymiary układu w porównaniu z wykonaniem wykorzystującym płytki uniwersalne oraz 

konwencjonalne elementy przewlekane.  

Wykorzystywane oprogramowanie CAD nie posiada modułu służącego do analizy 

działania układu elektronicznego, dlatego też sprawdzenie poprawności projektu a co za 

tym idzie działania układu odbyło się dopiero po wykonaniu prototypu. Niestety brak 

możliwości przeprowadzenia analizy przed przystąpieniem do wykonania obwodów 

drukowanych spowodowało powstanie niewielkiego błędu konstrukcyjnego, który został 

poprawiony poprzez modyfikację ścieżek drukowanych. 

  

Rys.  17 Projekt obwodów drukowanych. Kolor bordowy reprezentuje warstwę TOP natomiast niebieski 

warstwę BOTTOM 
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Rys.  18 Warstwa TOP obwodów drukowanych 

Rys.  19 Warstwa BOTTOM obwodów drukowanych 
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9.2. Wykonanie obwodów drukowanych metodą fotochemiczną  

Obwody drukowane urządzenia zostały wykonane z wykorzystaniem techniki 

fotochemicznej. Metoda ta pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość wykonania płytki PCB 

oraz umożliwia wykonanie ścieżek i punktów lutowniczych o minimalnej szerokości 

wynoszącej 6 mils (152 µm). 

Technika fotochemiczna polega na wykonaniu maski obwodów drukowanych na 

materiale transparentnym o niskim współczynniku tłumienia promieniowania UV, 

natomiast nadruk obwodów charakteryzuje się wysoką tłumiennością. Na potrzeby budowy 

prototypu urządzenia jako materiał maski, wykorzystano folię do wydruków na drukarkach 

laserowych.  

Następnym etapem jest ułożenie wykonanej maski na laminat z warstwą miedzi, 

pokryty fotorezystem czyli powłoką światłoczułą. Tak przygotowana płytka została 

naświetlana promieniowaniem UV przez okres 10 minut, dla każdej z warstw PCB.  

Po dokonaniu powyższej operacji, przez kolejne 30 minut naświetlony laminat został 

umieszczony w ciemni. Powoduje to utwardzenie nienaświetlonej warstwy fotorezystu i 

uodpornienie jej na działanie wywoływacza.  

Kolejnym etapem w procesie wykonywania obwodów drukowanych jest wywoływanie 

warstwy światłoczułej. Wykorzystano do tego celu wodorotlenek sodu NaOH, o stężeniu   

7 g na 1 l wody. Czas procedury wywoływania trwał 35 sekund, co pozwoliło na uzyskanie 

warstwy o wysokiej ostrości krawędzi przy jednoczesnym zmniejszeniu adhezji 

naświetlonej warstwy światłoczułej.  

Wtrawianie płytki PCB odbywało się w roztworze nadsiarczanu sodowego B327, w 

temperaturze 40ºC. Substancja ta charakteryzuje się niewielkim stopniem tzw. efektu 

podtrawiania, co jest niezwykle istotne przy ścieżkach o małej szerokości rzędu kilkunastu 

mils.  

Ostatnim procesem związanym z wykonaniem płytki PCB, jest wykonanie otworów dla 

elementów przewlekanych. Zastosowanie laminatu szklanego wymusiło zastosowanie do 

tego celu wierteł wykonanych z węglików spiekanych. Użycie konwencjonalnych wierteł 

wykonanych ze stali spowoduje szybkie ich stępienie co w konsekwencji może 

doprowadzić co uszkodzenia punktów lutowniczych o niewielkiej średnicy, podczas próby 

wiercenia otworu.    
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Rys.  20 Gotowa maska warstwy TOP 

Rys.  21 Proces naświetlania fotorezystu 
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Rys.  22 Wytrawiona płytka PCB 

Rys.  23 Zmontowany układ elektroniczny 
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9.3. Montaż urządzenia   

 
W projekcie wykorzystano uniwersalną obudowę pulpitową, którą dostosowano do 

potrzeb urządzenia. Płytki drukowane sterownika jak i panelu sterującego zostały 

zamocowane  za pośrednictwem tulejek poliamidowych, przyklejonych do obudowy 

żywicą epoksydową. Rozwiązanie to umożliwia łatwy demontaż układów elektronicznych 

w celu ich naprawy lub modyfikacji.  

Przyłącze węża zostało wykonane ze zmodyfikowanego przepustu kablowego. 

Wykonanie to zapewnia montaż zarówno węża jak i zbiornika nawilżającego bez 

konieczności dodatkowych modyfikacji.   

Pomiar ciśnienia odbywa się za pośrednictwem krótkiego odcinka węża silikonowego, 

montowanego do króćca umiejscowionego na wężu powietrza w pobliżu przyłącza. 

Rozwiązanie to było koniecznie ze względu na duże zawirowania powietrza występujące w 

bliskiej odległości od wirnika dmuchawy, powodujące znaczne wahania ciśnienia 

uniemożliwiające wykonanie wiarygodnego pomiaru.  

Początkowo urządzenie zostało wyposażone w dmuchawę wentylatorową z wirnikiem 

otwartym. Niestety takie rozwiązanie pomimo zapewnienia wysokiej przepływności 

powietrza, nie było w stanie uzyskać ciśnienia, które mieściłoby się w zakresie ciśnienia 

terapeutycznego CPAP. Problem został rozwiązany poprzez wykonanie nowej dmuchawy 

wykorzystującej wirnik zamknięty. Zapewniło to wytworzenie ciśnienia o wartości 

dochodzącej do 20 mBar, spełniającej założenia początkowe. Wadą nowego rozwiązania 

jest zastosowanie silnika komutatorowego, który ze wzglądu na swoją konstrukcję posiada 

stosunkowo dużą inercję co przekłada się na problemy związane ze sterowaniem 

impulsowym i regulacją.  

Powietrze dostarczane jest do maski za pośrednictwem zbrojonego węża silikonowego 

o średnicy 25 mm. Początkowo rozważano zastosowanie węża o średnicy 16mm o wysokiej 

elastyczności, niestety rozwiązanie to wprowadzało zbyt wysokie tłumienie przepływu 

powietrza całkowicie wykluczając możliwość jego zastosowania. Wąż o większej średnicy 

charakteryzuje się znacznie mniejszą elastycznością aczkolwiek spełnia on inne warunki 

związane między innymi z przepływnością powietrza, dlatego też ten rodzaj został 

ostatecznie wykorzystany.  

Na króćcu maski zamontowany został filtr powietrza wykonany z włókniny 

polipropylenowej. Zachowuje on stosunkowo dobre właściwości filtrujące przy 

jednoczesnym niskim tłumieniu przepływności powietrza.  
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Rys.  24 Urządzenie bez zamontowanego nawilżacza powietrza  

Rys.  25 Urządzenie z zamontowanym nawilżaczem powietrza 
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Rys.  26 Wnętrze urządzenia 

Rys.  27 Wykorzystany element grzewczy nawilżacza wraz z zaimplementowanym czujnikiem     

temperatury 
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10. Testy 

Przeprowadzone testy miały na celu stwierdzenie poprawności działania urządzenia oraz 

sprawdzenie spełnienia założeń początkowych. Najistotniejszym jego parametrem jest zakres 

terapeutycznego ciśnienia powietrza oraz zdolność do jego utrzymania na określonym 

poziomie.  

Początkowo zastosowana dmuchawa wentylatorowa z wirnikiem otwartym, nie spełniała 

tego warunku ze względu na swoją konstrukcję. Maksymalne ciśnienie jakie udało się uzyskać 

z wykorzystaniem tej dmuchawy wynosiło 1,5 cmH2O, co całkowicie dyskwalifikowało 

wykonane urządzenie pod kątem poprawności działania. Budowa nowej dmuchawy w której 

wykorzystano wirnik zamknięty, wyeliminowało problem wytwarzania zbyt niskiego ciśnienia 

powietrza oraz pozwoliło uzyskać pełny zakres terapeutyczny CPAP zawierający się w 

przedziale od 5 cmH2O do 20 cmH2O. Poniższe wykresy reprezentują działanie regulatora 

proporcjonalnego dla trzech różnych nastaw ciśnienia terapeutycznego. Fluktuacje 

charakterystyki spowodowane są w głównym stopniu wysoką inercją silnika komutatorowego 

zastosowanego w dmuchawie wentylatorowej. Powstałe zafalowania powodują odchyłkę 

zadanego ciśnienia wynoszącą średnio od -1 cmH2O do +1 cmH2O.  

W dalszej części badań, zostały przeprowadzone testy nawilżacza powietrza. Pierwszy z 

nich polegał na pomiarze wytrzymałości termicznej materiału z jakiego zostały wykonane 

zbiorniki na wodę. Zastosowane tworzywa sztuczne takie jak Polistyren oraz Polipropylen, nie 

spełniły założeń, ze względu na zbyt niską temperaturę topnienia. Ostatecznie więc 

zastosowano zbiornik stalowy.  

Następnym etapem badania nawilżacza był test sprawności przemiany fazowej. Polegał on 

na wstępnym nagrzewaniu 200 ml wody a następnie uruchomieniu dmuchawy urządzenia 

wytwarzającego ciśnienie powietrza wynoszące 8 cmH2O. Niestety wynik testu jednoznacznie 

wskazuje na to iż sprawność działania nawilżacza jest zbyt niska aby mógł on spełnić swoje 

założenia. Jest to spowodowane między innymi zbyt niską mocą grzałki oraz małą jej 

powierzchnią, a także zastosowanym materiałem zbiornika, który charakteryzuje się niską 

rezystancją cieplną odbierając znaczną część energii cieplnej dostarczanej do wody. Poniższy 

wykres uwidacznia znaczący spadek temperatury wody po włączeniu dmuchawy urządzenia 

(czerwona linia), który uniemożliwia w sposób skuteczny na przemianę fazową wody.  
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Wykres  1 Charakterystyka przedstawiająca działanie regulatora proporcjonalnego przy zdanym 

ciśnieniu wynoszącym 8 cm2HO. Czerwona linia wskazuje wartość zadaną. 
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Wykres  2 Charakterystyka przedstawiająca działanie regulatora proporcjonalnego przy zdanym 

ciśnieniu wynoszącym 10 cm2HO. Czerwona linia wskazuje wartość zadaną. 
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11. Spełnienie założeń  

 
 

 

  

Założenia Spełnione Komentarz 

Możliwość wytworzenia ciśnienia 

powietrza zawierającego się w 

zakresie od 5 cmH2O do 20 

cmH2O. 

TAK Spełnione w całości 

Zaimplementowanie regulatora 

proporcjonalnego 

TAK Spełnione w całości 

Wykonanie regulatora napięcia 

wyjściowego z wykorzystaniem 

modulacji PWM 

TAK Spełnione w całości 

Możliwość utrzymania zadanej 

wartości ciśnienia terapeutycznego 

z uwzględnieniem pewnej wartości 

błędu 

TAK Spełnione w całości, z uwzględnieniem  

błędu na poziomie 1 cmH2O  - 1,5 

cmH2O 

Wykonanie nawilżacza powietrza 

oraz zapewnienie odpowiednio 

sprawnej przemiany fazowej wody 

NIE Zbyt niska sprawność nawilżacza 

uniemożliwia przeprowadzenie 

efektywnej przemiany fazowej 

Zaimplementowanie 

wielopoziomowego MENU 

wykorzystującego wyświetlacz 

LCD 

TAK Spełnione w całości 

Tabela 2 Zestawienie spełnienia założeń konstrukcyjnych 
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12. Podsumowanie  

Realizacja niniejszej pracy inżynierskiej umożliwiła praktycznie zapoznanie się z 

konstruowaniem urządzeń elektronicznych, począwszy od projektu elektrycznego oraz projektu 

obwodów drukowanych po wykonanie mechaniczne. Napisanie oprogramowania dla 

mikrokontrolera pozwoliło na lepsze zapoznanie się z funkcjonalnością układu Atmega324A, 

co w przyszłości ułatwi konstruowanie urządzeń opartych o systemy mikroprocesorowe.  

Wykonanie niniejszej pracy umożliwiło wdrożenie różnych rozwiązań technicznych oraz 

ich przetestowanie w praktyce. Jednym z nich była konstrukcja dmuchawy wentylatorowej, 

której badania pozwoliły zebrać odpowiednie wyniki pomiarów ciśnienia, co w konsekwencji 

doprowadziło do całkowitego przeprojektowania tego elementu, uzyskując jednocześnie 

znacznie lepsze spełnienie założeń związanych z wytwarzanym ciśnieniem terapeutycznym.  

Zaimplementowany moduł WI-FI komunikujący się z urządzeniem za pośrednictwem 

interfejsu SPI, umożliwia w przyszłości rozwinięcie funkcjonalności urządzenia. Wykonanie 

układu pomiaru ciśnienia w zakresie terapeutycznym, umożliwiło praktyczne zapoznanie się z 

działaniem urządzeń służących do wspomagania leczenia bezdechu sennego metodą CPAP, 

dając przy tym stosunkowo dużą wiedzę na temat optymalizacji parametrów takich jak ciśnienie 

terapeutyczne oraz przepływność powietrza.  

Niniejsza praca inżynierska, stała się motywatorem do poszerzania wiedzy związanej z 

elektroniką medyczną oraz jej wykorzystaniu w leczeniu pewnych schorzeń.  
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