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Streszczenie. W artykule przedstawiono wynik eksperymentu, który stanowi kontynuację pracy 
dotyczącej wykorzystania technik przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczania kształtu membrany 
wiotkiej pozaustrojowej, pneumatycznej pompy wspomagania serca (VAD). Badanie polegało na opra-
cowaniu techniki pomiaru dokładności odwzorowania kształtu membrany opisywanej w wymiarach 
rzeczywistych. Dokładność odwzorowania jest istotna z uwagi na zapewnienie wymaganej precyzji 
wyznaczania chwilowej objętości wyrzutowej VAD. Eksperyment przeprowadzono na modelach 
membrany wypukłej, wklęsłej oraz płaskiej. Celem badania było opracowanie funkcji oceny technik 
odwzorowywania kształtu membrany. 
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1. Wprowadzenie

W artykule pokazano wyniki eksperymentu, którego celem był pomiar dokładno-
ści odwzorowania kształtu membrany wiotkiej pozaustrojowej, pneumatycznej pompy 
wspomagania serca (VAD). Kształt membrany wyznaczano techniką prezentowaną 
w [1]. Prace dotyczące opracowania VAD (rys. 1) pierwotnie realizowano w ramach 
programu Polskie Sztuczne Serce (PSS) [2]. Przedmiotem niniejszych badań była  
membrana wiotka użyta w modelu VAD pokazanym na rysunku 2a. Model ten 
opracowano w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej (WCY 
WAT). Tak jak VAD opracowana w ramach PSS, tak i model VAD opracowany 
w WCY WAT został wyposażony w komorę pneumatyczną i komorę krwistą, które 
rozdziela membrana wiotka (rys. 2b). Cyfrowy model komory krwistej pozyskano 
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z Politechniki Śląskiej. Pozostałe elementy pozaustrojowej, pneumatycznej pompy 
wspomagania serca, takie jak: komora pneumatyczna, membrana wiotka, oświetlacz 
wraz ze sterownikiem oraz uchwyt kamery, zaprojektowano i są wytwarzane w WCY 
WAT. Zastosowanie modelu VAD jest uzasadnione ze względu na znaczne koszty 
oryginalnej protezy serca.

Prezentowana praca łącznie z badaniami już wykonanymi [1, 3-10] prowadzi do 
opracowania wizyjnej metody wyznaczania objętości wyrzutowej pozaustrojowej, 
pneumatycznej pompy wspomagania serca. Opracowywana metoda stwarza możli-
wość praktycznego użycia nieprzezroczystych warstw biologicznie obojętnych, które 
istotnie zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpieczeństwa użytkowania VAD.

2. Motywacja prowadzenia prac

Metoda typu Depth from Defocus opisana w [10] została opracowana do 
realizacji wizyjnego pomiaru odległości. W [1] została ona użyta do wyznaczania 
kształtu zespołu membranowego pneumatycznej, pozaustrojowej pompy wspoma-
gania serca. Metoda umożliwia prezentację kształtu membrany wiotkiej w świecie 
wirtualnym oraz w świecie rzeczywistym.

Celem pracy było zbadanie adekwatności odwzorowania wyznaczanego kształtu 
membrany z rzeczywistym kształtem membrany obserwowanym podczas pracy VAD.

Rys. 1. Pozaustrojowa, pneumatyczna pompa wspomagania serca opracowana w Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu [2]
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a) b)

Rys. 2. Model sztucznej komory serca (a), przekrój modelu (b)

3. Teoria działania, funkcja oceny

Istotą zastosowanej metody pomiaru jest obserwacja powierzchni membrany 
wiotkiej (rys. 3a) z bliskiej odległości — ok. 20 mm. W tym celu wykorzystano nie-
ruchomą miniaturową czarno-białą kamerę wyposażoną w szerokokątny obiektyw 
o stałej ogniskowej. Wyznaczenie kształtu membrany w przestrzeni 3D dokonywane 
jest na podstawie jednego zdjęcia (rys. 3b). Proponowana metoda w trakcie działania 
bazuje jedynie na markerach pasywnych umieszczonych na powierzchni membrany 
od strony komory pneumatycznej. W procesie obróbki obrazu zakłada się całkowity 
brak informacji o układzie geometrycznym markerów. Co więcej, dopuszcza się 
wręcz losowe ułożenie markerów na powierzchni membrany. Takie podejście jest 
uzasadnione z uwagi na odkształcenia membrany wiotkiej występujące w trakcie 
jej normalnej pracy. W trakcie ruchu membrany markery nie zmieniają swojej 
rzeczywistej wielkości. Ich powierzchnia, widoczna na obrazie, zależy głównie od 
odległości Z mierzonej od markera do płaszczyzny sensora optycznego kamery. 
Odległość tę wyznacza się techniką podaną w [1]. Szczególny przypadek tej metody 
polegający na wyznaczaniu odległości tylko do jednego markera zawarto w [3, 4, 10]. 
W wyniku pomiaru dla każdego markera widzianego przez kamerę uzyskuje się 
położenie w przestrzeni 3D. Dane te tworzą macierz pomiarową, której przykład 
pokazano na rysunku 3c. Indeksy kolumn i wierszy macierzy określają odpowiednio 
współrzędne X i Y wykrytych na obrazie markerów wyrażone w milimetrach. War-
tości komórek macierzy reprezentują odległości Z zmierzone w skali milimetrowej. 
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a) b)

c)

d)

Rys. 3. Widok membrany (a), obraz membrany z naniesionymi markerami (b), macierz uzyskiwana 
z pomiarów (c), siatka reprezentująca wyznaczony kształt membrany (d) 
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Umożliwiają one wizualizację kształtu membrany (rys. 3d). Wyznaczanie kształtu 
membrany realizowane w świecie rzeczywistym polega na wyliczeniu punktów siatki 
opisującej kształt membrany w skali milimetrowej. W tym celu wirtualny kształt 
membrany wyznaczony w pikselach został przeliczony zgodnie z przekształceniem 
liniowym. W badaniu obraz o rozmiarze 900 × 900 pikseli przeliczony został na 
zakres 70 × 70 mm. Wyliczona w ten sposób siatka jest podstawą wyznaczenia 
poszukiwanego kształtu membrany wiotkiej. Kształt membrany ostatecznie uzy-
skuje się, realizując algorytm interpolacji danych w przestrzeni 3D. Adekwatność 
odwzorowania wyznaczonego kształtu membrany względem kształtu membrany 
rzeczywistej określa funkcja oceny. Wyznaczenie wartości funkcji oceny polega na: 
1) obliczeniu objętości zawartej pod wyznaczonym kształtem membrany — krok ten 
zrealizowano, implementując metodę całkowania numerycznego w przestrzeni 3D; 
2) wyznaczeniu różnicy objętości dla objętości wyliczonej w punkcie (1) i faktycznej 
objętości membrany rzeczywistej obliczonej w sposób analityczny.

Trudność wyznaczenia rzeczywistego kształtu membrany pozaustrojowej, pneu-
matycznej pompy wspomagania serca wyposażonej w membranę wiotką polega na 
tym, że sztuczna komora serca posiada tylko dwa stany membrany o znanym opisie 
matematycznym. Pierwszy stan występuje, gdy komora krwista jest w pełni zalana 
krwią, membrana przyjmuje wtedy kształt wypukły (rys. 4a). Wówczas objętość 
krwi zgromadzona w komorze krwistej jest znacznie większa od 70 ml. Drugi stan 
występuje przy pełnym wyrzucie krwi z pompy wspomagania serca — ok. 70 ml 
dla osoby dorosłej. Stan ten obserwuje się, gdy membrana przyjmuje kształt wklęsły 
(rys. 4b). Pomiędzy wskazanymi dwoma stanami membrany występuje nieskończona 
liczba stanów pośrednich (rys. 3b), które muszą być wyznaczane, a które nie mogą 
zostać zweryfikowane analitycznie z powodu braku opisu matematycznego. W obu 
skrajnych położeniach membrana przyjmuje kształt odcinka kuli (rys. 5). Znając 
promień membrany (a = 35 mm) i przyjętą objętość wyznaczoną przez skrajne 
położenia membrany (V = 1/2 * 70 ml), na podstawie wzoru (1) i po rozwiązaniu 
równania (2), wyznaczono równanie (3) powierzchni membrany w przestrzeni 
rzeczywistej dla stanów granicznych:

a) b)

Rys. 4. Membrana o znanym opisie matematycznym: wypukła (a), wklęsła (b)
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gdzie: h = 16,8803 mm — wysokość odcinka kuli; 
  R = 44,7250 mm — promień kuli.

Rys. 5. Wymiary geometryczne odcinka kuli

Równanie (3) wykorzystano do zastąpienia w eksperymencie skrajnych stanów 
membrany wiotkiej (rys. 4), ich sztywnymi odpowiednikami (rys. 6). W efekcie otrzy-
mano wzorcowe siatki pomiarowe dla wszystkich badanych kształtów membrany. 
Zostały one użyte, wraz z siatkami uzyskanymi w trakcie pomiaru, do wyznaczenia 
wartości funkcji oceny dokładności odwzorowania kształtu membrany wiotkiej oraz 
analizy przyczyn powstawania błędu odwzorowania kształtu membrany.

Badania przeprowadzono dla trzech kształtów membran: wypukłej, wklęsłej 
i płaskiej (rys. 6). Membrana płaska nie odwzorowuje żadnego możliwego do 
uzyskania stanu membrany wiotkiej. Jest ona jednak niezbędna do przeprowadzenia 
kalibracji wizyjnego układu pomiarowego.

Membrany zaprojektowano w oprogramowaniu CAD. Następnie wydrukowano 
je na drukarce 3D z dokładnością 0,001 mm w osiach X i Y z grubością warstwy 
w osi Z równą 0,09 mm. Na powierzchni membran umieszczono 49 okrągłych 
markerów o średnicy 3 mm. Podczas eksperymentów, w celu zapewnienia powta-
rzalności badań oraz możliwości weryfikacji wyników badań w innych ośrodkach 
naukowych, przyjęto równomierne rozmieszczenie markerów na planie kwadratu 
(układ markerów może być jednak dowolny — przypadkowy, nie ma on żadnego 
wpływu na istotę prezentowanej techniki pomiaru). W badaniu odległość wyznaczona 
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między środkami sąsiednich markerów była równa 7,7 mm. Pozycjonowanie mar-
kerów rozpoczynano zawsze od markera centralnego.

Rys. 6. Membrany zaprojektowane w oprogramowaniu CAD (a), sztywne modele membran  
z markerami (b), widoki membran z kamery (c)
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4. Układ pomiarowy

Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym pokazanym na rysunku 7. 
Elementy stanowiska zaprojektowano w oprogramowaniu CAD (rys. 7a). Następnie 
zostały one wydrukowane na drukarce 3D i złożone (rys. 7b). W efekcie otrzymano 
sztywną konstrukcję, która wyeliminowała niepożądane przemieszczenia membrany 
względem kamery oraz zmiany kątów nachylenia kamery względem membrany.

a) b)

Rys. 7. Projekt stanowiska laboratoryjnego (a), widok stanowiska (b)

Membranę obserwowano miniaturową kamerą MU9PM-MH firmy XIMEA. 
Kamerę wyposażono w obiektyw o kącie widzenia wynoszącym 126° ze stałą ogni-
skową f = 1,8 mm. Kamerę podłączono do komputera typu IBM PC, wykorzystując 
interfejs USB 2.0. Rozdzielczość obrazów uzyskiwanych z kamery ograniczono 
sprzętowo funkcją Region of Interest (ROI) do rozmiaru 900 × 900 pikseli. Ostrość 
obrazu ustawiono dla membrany płaskiej, koncentrując się na markerze centralnym. 
Badania wykonano przy użyciu autorskiego oprogramowania, które umożliwia reali-
zację pomiarów oraz ich zobrazowanie w czasie rzeczywistym (wyniki uzyskiwane 
są z częstotliwością ≥10 Hz).

Odwzorowanie kształtu membrany wypukłej (rys. 8a) „Wypukła”, w porów-
naniu do idealnego przypadku (rys. 8b) „Wypukła”, obarczone jest najmniejszym 
błędem w otoczeniu markera centralnego. Wówczas największe zniekształcenia 
uzyskano dla markerów oddalonych od środka membrany. Uzyskany wynik suge-
ruje, że markery skrajne w trakcie pomiarów położone są poniżej poziomu obrysu 
kołowego membrany, co nie jest właściwe. Analiza wykresu błędów pokazanego na 
rysunku 9 „Wypukła” doprowadziła do wniosku, że za ten stan rzeczy odpowiada kąt 
obserwacji markerów. Zastosowana metoda pomiaru odległości, w dużym skrócie, 
zakłada, że im mniejsza jest obserwowana powierzchnia markera na obrazie, tym 
marker położony jest dalej od płaszczyzny sensora obrazu kamery. Przyjęte założenie 
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Rys. 8. Siatki reprezentujące kształty membran wynikające z pomiarów (a), wzorcowe kształty 
membran (b)

jest jednak prawdziwe, gdy oś optyczna kamery jest prostopadła do płaszczyzny 
markera. W innym przypadku obserwowana jest zmiana powierzchni markera bez 
jednoczesnej zmiany jego odległości od płaszczyzny sensora obrazu kamery. Z tego 
względu wyznaczona objętość wyrzutowa ma wartość różną od 0 ml.

W przypadku membrany wklęsłej zauważono, że przyjmuje ona kształt bardziej 
przypominający prostopadłościan (rys. 8a „Wklęsła”) niż odcinek kuli (rys. 8b 
„Wklęsła”). W rezultacie wyznaczona objętość wyrzutowa przekracza oczeki-
waną wartość 70 ml. Analiza wykresu błędów (rys. 9 „Wklęsła”) doprowadziła do 
spostrzeżenia, że wpływ na wynik pomiaru ma głównie dystorsja optyczna oraz 
niewystarczająca liczba markerów rozmieszczonych przy brzegu membrany.

W przypadku membrany płaskiej (rys. 8a „Płaska” i rys. 8b „Płaska”) kształt 
membrany został odwzorowany poprawnie. Uzyskane wartości układają się jed-
nak nieco poniżej rzeczywistego poziomu obrysu membrany, dlatego membrana 
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Rys. 9. Wykresy błędów odwzorowania kształtu membra
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stwarza wrażenie nieco wklęsłej. Analiza wykresu błędów (rys. 9 „Płaska”) skłania 
do wniosku, że ten stan rzeczy również wynika ze zjawiska dystorsji optycznej. 
Dla omawianego kształtu membrany wyznaczona analitycznie objętość wyrzutowa 
wynosi 35 ml. Wartość uzyskana z pomiaru jest o ok. 8 ml większa.

Tabela 1
Wyniki badań dla poszczególnych membran

Rodzaj membrany V 
[ml]

Ve 
[ml]

ΔV = Ve – V 
[ml]

Wypukła 21,1653 0 –21,1653

Wklęsła 80,2715 69,9989 –10,2726

Płaska 43,3758 34,9994 –8,3764

5. Podsumowanie i wnioski

W artykule przedstawiono technikę pomiaru dokładności odwzorowania 
kształtu membrany sztucznej komory serca. Badania prowadzono dla dwóch 
kształtów membrany wiotkiej, które są dobrze opisane matematycznie: wypukłej 
i wklęsłej, oraz dla membrany płaskiej. Dla wszystkich trzech przypadków membran 
zaprojektowano i wytworzono ich sztywne odpowiedniki. Podejście to umożliwiło 
wielokrotną weryfikację i powtarzalność uzyskiwanych wyników badań. Wszystkie 
uzyskane rezultaty pomiarów zostały zebrane w tabeli 1, gdzie V oznacza wartości 
zmierzone, a Ve wartości wyliczone.

Z eksperymentów prowadzonych z membraną płaską wynika, że w przypadku, 
gdy do badań wymagane jest zastosowanie obiektywu szerokokątnego, celowe jest 
użycie technik przetwarzania obrazu do kompensacji wpływu dystorsji optycznej. 
W innym razie uzyskiwane wyniki są obarczone błędem, którego wielkość zależy 
od parametrów toru optycznego kamery. Badanie membrany wklęsłej również 
potwierdziło konieczność kompensacji wpływu dystorsji optycznej oraz wskazało, 
że celowe jest umieszczenie większej liczby markerów przy brzegach membrany. 
Badania z użyciem membrany wypukłej także potwierdziły konieczność kompen-
sacji wpływu dystorsji optycznej. Uwypukliły też wpływ kąta widzenia markera 
i stabilizacji poziomu oświetlenia na wielkość rejestrowanej powierzchni markera, 
a tym samym na wyznaczany kształt membrany.

Wpływ dystorsji optycznej na jakość uzyskiwanych zdjęć był i nadal jest w lite-
raturze wielokrotnie podejmowany [11-20]. Jednak problem rozważany w litera-
turze jest zdecydowanie różny od poruszanego w niniejszej publikacji. Opisywane 
w literaturze metody eliminacji dystorsji optycznej dotyczą obrazów powstających 
na drodze przetwarzania danych 2D, głównie w celu poprawy jakości obrazów 
[14, 15, 16, 17, 19], interpretacji sceny, w tym wyznaczania wielkości obiektów 
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rejestrowanych na obrazie [12, 20], pomiarów odległości [11] i wytwarzania mapy 
głębi [20]. W pracy [11] w punkcie 3 Lens distortion correction autorzy twierdzą: 
„It is well-known that 3D metric reconstruction is impossible from a single view 
without some necessary extra information”. W swoich badaniach podobnie jak 
w pozycji [12] wykorzystują płaszczyznę referencyjną, która umożliwia im dokonanie 
pomiaru. Jednak metoda ta nie może zostać wykorzystana do pomiaru dokładności 
odwzorowania kształtu membrany wiotkiej pompy wspomagania serca z uwagi na 
długi czas obliczeń. W [11] czas obliczeń waha się od 2 sekund do ok. 58 sekund. 
W tym czasie kamera obserwująca membranę wiotką wykonuje od 120 do 3480 
zdjęć. Do podobnych wniosków autorzy doszli również po lekturze pozycji [20], 
w której algorytm pozwalał uzyskać wynik po czasie nie krótszym niż dwie minuty, 
a rezultat w kontekście wykorzystania go do celów pomiarowych pozostawiał wiele 
do życzenia. Prace [14-17] w kontekście realizowanych badań nie wnoszą nic nowego. 
Rozważany tam problem polega na poprawie obrazu 2D dla celów cyfrowej fotografii.

Interesującą pracą jest pozycja [19], która dotyczy eliminacji dystorsji w kontek-
ście fotogrametrii bliskich odległości — na zdjęciach wykonanych z powiększeniem 
od 2 do 20 razy. Z lektury dowiadujemy się, że praca ta dotyczyła realizacji układu 
odpowiedzialnego za automatyczną nastawę ostrości.

Przypadki opisane w literaturze są ciekawe, ale w żaden sposób nie mogą być 
użyte w niniejszej pracy. Na przeszkodzie staje: długi czas realizacji obliczeń, niska 
jakość uzyskiwanych wyników oraz fałszowanie lub wręcz gubienie informacji 
o głębi zawartej w obrazie (uzyskanej w trakcie realizacji zdjęcia), podczas pracy 
na danych 2D (obrazie).

Należy zauważyć, że przedmiot niniejszej pracy różni się znacznie od badań pre-
zentowanych w dostępnej literaturze. W rozważanym przypadku, w przeciwieństwie 
do twierdzenia zawartego w [11], bazując na opracowanej technice DFD [10], na 
podstawie jednego zdjęcia uzyskuje się również informację o głębi (trójwymiarową 
strukturę danych), której przetwarzanie nie może zakłócać czy też wręcz eliminować 
żadnego z wyników pomiaru lub jego składowej (zwykle głębi). Z tego względu, 
pomimo istnienia wielu bardzo dobrych metod eliminacji dystorsji, zwykle jednak 
bazujących na przetwarzaniu obrazu 2D, celowe jest opracowanie własnej „dopaso-
wanej” metody kompensacji dystorsji. Metoda taka powinna uwzględniać charakter 
danych 3D uzyskiwanych w trakcie pomiaru (realizacji zdjęcia). Zdaniem autorów 
pozwoli ona istotnie zwiększyć dopasowanie wyznaczanych kształtów membran do 
kształtów membran wzorcowych — wytwarzanych przy zastosowaniu technologii 
druku 3D.

Źródło finansowania pracy: środki własne autorów.

Artykuł wpłynął do redakcji 3.11.2017 r. Zweryfikowaną wersję po recenzjach otrzymano 14.12.2017 r.
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W. SULEJ, K. MURAWSKI

Measurement of shape mapping accuracy of a flaccid membrane  
of a heart assist pump

Abstract. The paper presents the research results which are a continuation of work on the use of image 
processing techniques to determine the membrane shape of the artificial ventricle. The studies were 
focused on developing a technique for measuring the accuracy of the membrane shape mapping.  
It is important in view of ensuring the required accuracy of determining the instantaneous stroke 
volume of controlled pneumatic artificial ventricular. Experiments were carried out on the models of 
convex, concave, and flat membranes. The purpose of the research was to obtain a numerical indicator, 
which will be used to evaluate the options to improve mapping techniques of the membrane shape.
Keywords: accuracy measurement, membrane shape mapping, optical sensor
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