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1. Cel ćwiczenia. 
 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami przepływmoierzy 
ultradźwiękowych oraz z praktycznymi aspektami pomiaru prędkości przepływu krwi w 
tętnicach z wykorzystaniem przepływomierzy pracujących z emisją ciągłą i impulsową, 
analizą widmową sygnałów dopplerowskich prędkości przepływu krwi metodą FFT, a także 
właściwościami widma sygnałów dopplerowskich rejestrowanych w różnych tętnicach oraz 
podstawowymi parametrami diagnostycznymi wyznaczanymi na podstawie tego widma. W 
ćwiczeniu analizowane są sygnały pochodzące z wybranych tętnic (np. tętnice szyjne, tętnica 
promieniowa, tętnica ramieniowa, aorta wstępująca). Wykorzystywane w ćwiczeniu 
środowisko programowe realizuje analizę widmową w czasie rzeczywistym metodą 
dyskretnej transformacji Fouriera oraz zawiera implementację algorytmów wyznaczania 
diagnostycznych parametrów dopplerowskich. 

 
2. Wymagane wiadomo ści. 
 

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, właściwości prędkości przepływu krwi 
w tętnicach, analizy widmowej i sygnałów występujących w technice ultradźwiękowej w 
zastosowaniach medycznych. 
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4. Wprowadzenie 
 

Sygnał dopplerowski prędkości przepływu krwi (dalej: s.d.p.p.k.) powstaje w wyniku 
rozpraszania fali ultradźwiękowej przez poruszające się cząsteczki krwi, głównie erytrocyty. 
Ze względu na liniową zależność przesunięcia dopplerowskiego od prędkości można byłoby 
oczekiwać, że relacja między amplitudami składowych widmowych odpowiadających różnym 
częstotliwościom będzie zgodna z relacją między masami krwi (w przybliżeniu liczbami 
krwinek) płynącymi z odpowiadającymi tym częstotliwościom prędkościami. Analizy 
wyidealizowanych modeli (przepływ stacjonarny, równomierny rozkład ciśnienia fali 
akustycznej, całkowite nadźwiękowienie pola przepływu, rozpraszanie pierwszego rzędu, 
stała koncentracja krwinek i osiowo symetryczny rozkład ich prędkości) pozwoliły na 
znalezienie analitycznych związków między rozkładami prędkości a rozkładami widmowej 
gęstości mocy (WGM) s.d.p.p.k., dotyczących pomiaru z emisją ciągłą. I tak na przykład 
parabolicznemu rozkładowi prędkości odpowiada prostokątny rozkład WGM s.d.p.p.k., a 
przepływowi z równomiernym rozkładem prędkości widmo zawierające jeden prążek, 
położony dla częstotliwości odpowiadającej tej prędkości, np. przez równanie opisujące 
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zjawisko Dopplera. Jednakże większość ze wspomnianych założeń w praktyce nie jest 
spełniona, co wynika z geometrii naczyń krwionośnych i układu wiązka ultradźwiękowa- 
naczynie, niestacjonarności przepływu i często obserwowanej asymetrii rozkładów prędkości. 
Niemniej jednak związki między pewnymi cechami rozkładu WGM s.d.p.p.k. a pewnymi 
cechami rozkładu prędkości przepływu, istotnymi z punktu widzenia diagnostyki, są 
powodem zainteresowania analizą widmową s.d.p.p.k.. I tak np. pomiar przepływu 
objętościowego wymaga określenia prędkości średniej, a więc częstotliwości średniej, a ocena 
zwężenia tętnicy wymaga wyznaczenia maksymalnej prędkości, a więc częstotliwości 
maksymalnej, lub poziomu zaburzeń przepływu, z którym związana jest względna szerokość 
rozkładu widma.  

Analiza widmowa  s.d.p.p.k prowadzona jest z wykorzystaniem dyskretnej transformacji 
Fouriera (algorytm FFT) w czasie rzeczywistym. Widmowa gęstość mocy wyznaczana jest z 
zależności: 
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N

f
 = X(k) 2

1-N

0=n

s πexp∑  

 
gdzie {x(n)} oznacza ciąg próbek sygnału, {X(k)} - ciąg wartości widmowej gęstości mocy, 
fs – częstotliwość próbkowania, N - długość okna danych, k, n = 0, ... N-1. Ponieważ w 
przypadku analizy s.d.p.p.k. istotny jest rozkład WGM, czynnik fs/N jest zazwyczaj 
pomijany. Rozkłady widmowej gęstości mocy wyznaczane dla kolejnych okien danych 
prezentowane są w postaci tzw. spektrogramu. Długość okna danych N jest wynikiem 
kompromisu między potrzebą zapewnienia jak najlepszej rozdzielczości czasowej a 
rozmyciem widma, będącym skutkiem ograniczonej długości tego okna.  

Do najczęściej stosowanych w diagnostyce naczyniowej parametrów rozkładu WGM 
s.d.p.p.k. należą częstotliwość maksymalna Fmax, częstotliwość średnia Fśr, współczynnik 
rozmycia widma SBI. Pierwszy etap obliczania wartości tych parametrów stanowi 
znormalizowanie rozkładu widmowej gęstości mocy sygnału do jednostkowej powierzchni. 
Parametry diagnostyczne wyznaczane są następnie w sposób analogiczny do parametrów 
rozkładu prawdopodobieństwa. Fśr wyznaczana jest jako środek ciężkości tego rozkładu, inne 
parametry (niewykorzystywane w ćwiczeniu) to stosunek wariancji do kwadratu wartości 
średniej, skośność i kurtoza rozkładu.  

 
 
 
 

 

Chcąc wyznaczyć wydatek w badanym naczyniu o znanej średnicy, należy wyznaczyć 
wartość średnią tej częstotliwości w fazie wyrzutu T:  
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która w przypadku danych dyskretnych jest równa średniej arytmetycznej Fsr w fazie 
wyrzutu, a następnie wyznaczyć: 
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gdzie c – prędkość propagacji fali w tkance (przyjąć 1540m/s), Fe – częstotliwość 
emitowana, D – średnica naczynia. Czas trwania fazy wyrzutowej należy określić na 
podstawie spektrogramu. 

Fmax wyznaczyć można jako częstotliwość odpowiadającą pewnej wartości dystrybuanty 
tego rozkładu, bliskiej 1: 

 
 

 

gdzie CDF oznacza dystrybuantę rozkładu widmowej gęstości mocy.  

Parametr SBI jest miarą względnej szerokości widma, wykorzystywaną przy ocenie stopnia 
zwężenia tętnic, wyznaczaną z zależności: 

 
SBI = (F F )/ Fsrmax max−  

 
Jednym ze stosowanych w diagnostyce naczyń mózgowych parametrów jest tzw. wkaźnik 

Pourcelot’a, wyznaczany na podstawie przebiegu czasowego Fmax: 

gdzie Fmaxpk oznacza maksymalną wartość Fmax w fazie szybkiego wyrzutu, natomiast 
Fmaxld oznacza wartość Fmax z późnej fazy diastolicznej (końca cyklu serca). Wskaźnik RI 
jest miarą oporów obwodowych, a jego prawidłowa wartość dla tętnicy szyjnej wspólnej 
mieści się w przedziale 0.55 - 0.75. 
 

    
 
 
Rys.1. Cykl Fmax oraz wartość maksymalna w fazie systolicznej i wartośćw późnej fazie 
diastolicznej. 
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5. Opis wykorzystywanego w ćwiczeniu środowiska 
programowego. 
 

 

Wstęp 
Oprogramowanie współpracuje z kartami przetworników A/C DAS1200 (Computer 

Boards) oraza PC1200 (Advantech), o rozdzielczościach 12 bitów i maksymalnych 
częstotliwościach próbkowania odpowiednio 330kHz i 100kHz. Oprogramowanie umożliwia 
następujące przetwarzanie sygnałów: 

- analizę widmową w czasie rzeczywistym; 
- wyznaczanie parametrów (indeksów widma, wskaźników oporowych) widm sygnałów  

dopplerowskich po zakończeniu analizy widmowej w czasie rzeczywistym, 
a także archiwizację uzyskanych wyników w różnej postaci (zbiór wartości widm z 
nagłówkiem zawierającym informacje o badaniu, mapa bitowa, zbiory ASCII). 

Obsługa programu 
Program obsługuje się za pośrednictwem menu dostępnych na pasku, dostępnych przy 

użyciu myszy. Są to menu File, Parameters, View i Setup, w których dostępne są podmenu 
lub opcje wyboru. 

File – opcje/podmenu: 
Open  - otwarcie istniejącego zbioru danych 

Start - start analizy (jeśli nie zostały sprecyzowane dane pacjenta, program żąda ich  
podania) 

Patient Data - umożliwia wprowadzenie podstawowych danych: danych pacjenta 
(Patient name), nazwy naczynia (Vessel), rodzaju emisji (Mode - ciągła CW lub 
impulsowa PW) i wartości częstotliwości emitowanej fali ultradźwiękowej (Fe). Dane te 
zostaną zapisane w nagłówku zbioru zawierającego widma sygnału dopplerowskiego i 
będą wyprowadzane na ekran poniżej okna zawierającego widmo. Niezbędne jest podanie 
danych pacjenta, które program wykorzystuje do utworzenia nazwy pliku dyskowego, w 
ktorym zapisze wynik analizy widmowej. 

Export  – eksport zawartości ekranu w postaci bitmapy, krzywych lub wartości tzw. 
indeksów oporowych – parametrów stosowanych w diagnostyce naczyniowej. 

Parameters – podmenu: 
Config 

Opcje  
Mode – wybór  prezentacji z interpolacją lub bez oraz zmiany położenia widm 
odpowiadających przeciwnym kierunkom przepływu 
Dynamics – dynamika prezentacji – liniowa Lin, kompresja kwadratowa Sqrt lub 

logarytmiczna Log 

Display -   wybór jednostki osi Y (Yaxis), zakresu dynamiki widma, na którym  
             zostanie „rozpięta” skala barwna (Upp); 
Curves – wybór prezentowanych parametrów widma (także przez pasek narzędziowy) 
Calculation -Ustalane: próg odcinania niskich wartości widma Thr, wartośćdystrybuanty 
 rozkładu widma Percent, której odpowiada częstotliwość maksymalna, Noise elim - 
krotność widmowej gęstości mocy szumów odejmowana od wypadkowego widma w 
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przypadku eliminacji tła; 
Smooth  - wygładzanie krzywych parametrów przy pomocy średniej ruchomej 

Indices, Impedance – nie są wykorzystywane w ćwiczeniu 
View  
Zmiana skali barw – również przez pasek narzędziowy 

Setup  
Trzy opcje dostosowane do szczególnych rodzajów sygnałów – naczyniowych (Vascular), 
pochodzących od ruchów płodu (Obstetric) oraz sygnału mowy lub innych sygnałów 
pojedynczych (Speech). 
 
Properties – parametry analizy widmowej: 

NoChannels – liczba kanałów (1 lub 2) 
Fs[kHz] - częstotliwość próbkowania w kHz, np. 20 lub 3.5; 
Samples - długość okna danych, liczba próbek poddawana analizie celem otrzymania 
jednego widma. W przypadku metody FFT musi być spełniony warunek 
Samples=<LFFT, wymuszany przez program; 
LFFT - długość transformaty Fouriera (ze względu na zastosowany algorytm 
dopuszczalne długości wynoszą 32, 64, 128, 256 i 512).  
Method - wybór metody analizy widmowej; wartości AR/MV/FFT, dla potrzeb 
laboratorium wykorzystujemy  FFT. 
Window - okno czasowe (funkcja granic), ewentualnie stosowane przy metodzie FFT. 
Dostępnych jest pięć okien: prostokątne (OFF - wartość domyślna), 
Hamminga (HM), Kaisera-Bessela (KA-BE),  Blackmana (BM), Blackmana- 
Harrisa (BM-HA); 
Hilbert - uaktywnia rozplatanie wyników transformaty Fouriera, niezbędne w 
przypadku przepływomierzy dopplerowskich dających na wyjściu sygnały w  
kwadraturze; 

  

Przetwarzanie off-line 
Po zakończeniu analizy widmowej w czasie rzeczywistym możliwe jest dalsze 

przetwarzanie uzyskanych widm, tj. obliczanie krzywych parametrów widm 
znormalizowanych do jednostkowej pwierzchni (częstotliwość średnia, częstotliwość 
maksymalna, kwadrat względnej szerokości widma mierzonej jako stosunek odchylenia 
standardowego do częstotliwości średniej, skośność, kurtoza), obliczanie wskaźników 
oporowych, a także przesuwanie widm, zmianę konfiguracji (sposobu prezentacji, warunków 
obliczeń), eksport wyników i zgromadzonych w pamięci widm na dysk. Przetwarzanie to 
odbywa się za pośrednictwem menu Parameters i Config i/lub paska narzędziowego. 
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6. Podstawowe dane wykorzystywanych w ćwiczeniu 
przepływomierzy ultrad źwiękowych 
 

UDP-84  – CW, 8MHz, zastosowania – naczynia powierzchniowe, średnica 
przetwornika 8mm (uwaga: przetwornik składa się z dwóch połówek krążka, z 
których jedna emituje, a druga odbiera fale ultradźwiękowe) 

KD-84  – CW, 2.5MHz, zastosowania – aorta, przepływy zastawkowe, 3 
nastawy filtrów górnoprzepustowych, średnica przetwornika 13mm (uwaga: 
przetwornik składa się z dwóch połówek krążka, z których jedna emituje, a 
druga odbiera fale ultradźwiękowe) 

 
5MHz PW Doppler  – PW, 5MHz, zastosowania – naczynia powierzchniowe, średnica 

przetwornika 5mm 
 

 
 
 
7. Przebieg ćwiczenia 
  
  
7.1. Pomiary parametrów przepływomierzy 
 

Przy pomocy oscyloskopu TD-210 Tektronix zmierzyć częstotliwości emitowane, 
amplitudy międzyszczytowe napięć wyjściowych przepływomierzy podawanych na 
przetwornik ultradźwiękowy, a w przypadku przepływomierza impulsowego 5MHz PW 
Doppler także czas trwania (liczby okresów) emitowanych paczek fali ultradźwiękowej oraz 
czas powtarzania TPRF. Zarejestrować przebiegi.  

 

 

 
Rys.2. Metoda odbioru sygnału dopplerowskiego pochodzącego o dprzpeływu krwi w aorcie 
wstępującej 
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7.2. Odbiór sygnałów z wybranych naczyń 
 

Wykorzystując przepływomierz KD-84 odebrać sygnał z aorty wstępującej, lokując 
przetwornik we wcięciu mostkowym (Rys.2.). Zastosować dwa filtry górnoprzepustowe 
400Hz i 1000Hz. 

Wykorzystując przepływomierz UDP-84 oraz PW 5MHz Doppler odebrać sygnały z tętnicy 
szyjnej wspólnej (patrz rysunek 3 w celu zlokalizowania tej tętnicy) oraz z tętnicy 
ramieniowej. 

 

 
   
 
  Rys. 3. Drzewo naczyniowe głowy i szyi 
 
 
 
 
 
7.3. Akwizycja i analiza widmowa sygnałów z wybranych naczyń, wyznaczanie 
parametrów diagnostycznych 
 

W pomiarach korzystać z opcji „Vascular” w menu SETUP. Częstotliwość 
próbkowania dobierać tak, by w każdym z badań spełnić z pewnym nadmiarem kryterium 
Nyquista, tj. by była ona około trzykrotnie wyższa od maksymalnej częstotliwości sygnału 
dopplerowskiego. W punktach 7.3.1 i 7.3.2 zastosować dwie różne długości okna danych – 64 
i 256 próbek. Widmo prezentować z kompresją logarytmiczną. Podczas pomiarów 
archiwizować wyniki - zarówno bitmapy jak i pliki tekstowe zawierające przebiegi 
parametrów diagnostycznych („curves”). 

 
7.3.1 Używając przepływomierza UDPP-83 zarejestrować widma sygnałów 

dopplerowskich prędkości przepływu krwi pochodzących z tętnicy szyjnej 
wspólnej i tętnicy ramieniowej. Wyznaczyć Fmax, Fśr oraz SBI. 

 
7.3.2  Używając przepływomierza 5MHz PW Doppler zarejestrować widma 

sygnałów dopplerowskich prędkości przepływu krwi pochodzących z tętnicy 
szyjnej wspólnej. Wyznaczyć Fmax, Fśr oraz SBI. 
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7.3.3  Używając przepływomierza KD-84 zarejestrować widma sygnałów 

dopplerowskich prędkości przepływu krwi pochodzących z aorty przy dwóch 
niższych nastawach filtrów górnoprzepustowych 

  
Dla widm uzyskanych w tych punktach wyznaczyć parametry diagnostyczne Fśr, Fmax i 

SBI stosując następujące wartości parametrów środowiska programowego: 

a)   THR=0.01, DIST=0.9 
b)   THR=0.01, DIST=0.99 
c)   THR=0.1, DIST=0.99 
 

8. Opracowanie wyników 
 

1. Na podstawie wyników uzyskanych w p. 7.1 oszacować maksymalną głębokość 
pomiaru, który w jednoznaczny sposób można przeprowadzić z użyciem 
przepływomierza 5MHz PW Doppler. Zakładając, że czas otwarcia bramki odbiornika 
wynosi 6µs, oszacować długość objętości pomiarowej.  

2. Na podstawie wyników uzyskanych w p. 7.1 oszacować emitowaną moc akustyczną, 
zakładając impedancję przetwornika 50Ω oraz współczynnik sprawności 
elektromechanicznej 50%. W przypadku przepływomierza impulsowego wyznaczyć 
moc paczki emitowanej oraz moc średnią za okres powtarzania emisji.  

3. Znając powierzchnię przetwornika oszacować natężenie fali na jego powierzchni 
(gęstość mocy akustycznej) dla wszystkich badanych przepływomierzy. Porównać te 
wartości z ograniczeniami wynikającymi z wymagań bezpieczeństwa (A.Nowicki 
Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej). 

4. Zinterpretować zmiany właściwości sygnału dopplerowskiego pochodzącego z aorty 
przy zmianie nastaw filtrów górnoprzepustowych. Jakie elementy/tkanki mogą 
powodować powstanie sygnałów, których widmo ulega zmianie przy zmianie nastaw 
filtrów? 

5. Zakładając, że średnica aorty wynosi 2cm, wyznaczyć rzut skurczowy serca w oparciu 
o zarejestrowane widma sygnałów dopplerowskich pochodzących z aorty, wyznaczając 
wartość średnią częstotliwości, a następnie jej wartość średnią w cyklu serca. 

6. Przedyskutować przebiegi widm sygnałów pochodzących z badanych tętnic i 
wyciągnąć wnioski dotyczące rozkładów prędkości przepływu. Przedyskutować 
wpływ długości okna danych na własności widma s.d.p.p.k. i wartości parametrów 
widma oraz wpływ progu odcinania i wartości dystrybuanty na wartości parametrów 
widma. Porównać wyniki uzyskane w p.7.3.1. i 7.3.2. Dla Fmax widma sygnału 
zarejestrowanego w tętnicy szyjnej wyznaczyć wartość RI. 

 


