
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2  
 

Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (UMOWA O DZIEŁO) NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU  
PT. „OPRACOWANIE PROTOTYPU MULTIMODALNEGO TOMOGRAFU ULTRADŹWIĘKOWEGO 

DO DIAGNOSTYKI PIERSI” 

 

 Dramiński S.A. jako Zamawiający zawiadamia o rozstrzygnięcieu postępowania na 

przeprowadzenie zadań badawczych na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie 

prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”,  o którego 

dofinansowanie będziemy się starać w ramach prowadzonego naboru do Poddziałania 1.1.1 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie 

prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014 – 2020.  

Do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty złożone przez: 

1) Dr. Piotra Pruchnickiego na realizację poniższych zadań badawczych 

-  Etap I, Zadanie nr 3: Analiza możliwości zastosowania różnych systemów uzdatniania wody 

pod kątem możliwości ich wykorzystania w tomografie ultradźwiękowym  

- Etap II,  Zadanie nr 1: Dostosowanie algorytmów parametryzacji sygnałów transmisyjnych w 

celu zaimplementowania ich w układach FPGA tomografu ultradźwiękowego  

- Etap II, Zadanie nr 2: Opracowanie algorytmów automatycznej minimalizacji szumów i 

zniekształceń ultradźwiękowych tomograficznych sinogramów pomiarowych otrzymanych w 

wyniku parametryzacji sygnałów uzyskiwanych za pomocą tomografii ultradźwiękowej  

- Etap II, Zadanie nr 7: Opracowanie eksperymentalnego systemu do rekonstrukcji obrazów 

metodą ultradźwiękowej tomografii odbiciowej z implementacją różnych algorytmów i 

możliwością regulacji ich parametrów 

- Etap II, Zadanie nr 8: Dostosowanie algorytmów parametryzacji sygnałów odbiciowych w 

celu zaimplementowania ich w układach FPGA tomografu ultradźwiękowego  

- Etap III, Zadanie nr 1: Pomiary i analiza rozrzutu wartości pojemności elektrycznej 

piezoceramicznych przetworników elementarnych ultradźwiękowej głowicy pierścieniowej  

- Etap III, Zadanie nr 3: Opracowanie topologii obwodów PCB umożliwiających połączenie 

przetworników piezoceramicznych głowicy pierścieniowej z układami elektronicznymi 

tomografu ultradźwiękowego związane z wprowadzeniem cewki kompensującej  



 

 

 

 

 

- Etap IV: Zadanie nr 1: Modyfikowanie algorytmów parametryzacji rejestrowanych sygnałów 

w celu optymalizacji ich działania w prototypie tomografu ultradźwiękowego  

oraz sporządzenia raportów z przeprowadzonych badań, zwanego dalej przedmiotem 

umowy. 

2) Prof. dr. hab. inż. Tadeusza Gudrę na realizację poniższych zadań badawczych: 

- Etap 1, Zadanie nr 1: Analiza różnych materiałów pod kątem rozpraszania i tłumienia fal 

ultradźwiękowych w zakresie częstotliwości stosowanych w diagnostyce medycznej  

- Etap 2, Zadanie nr 3: Analiza parametrów akustycznych wybranych materiałów pod kątem 

imitowania tkanki miękkiej i jej zmian patologicznych  

- Etap 3, Zadanie nr 5: Opracowanie sposobu optymalnego doboru materiałów pełniących 

rolę warstw dopasowujących przetworniki elementarne głowicy pierścieniowej na podstawie 

obliczonych konfiguracji impedancji akustycznych  

 

 


