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1 Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z obsługą ultrasonografu SLC Integra oraz techniką

prowadzenia  badań  USG,  zbadanie  wpływu  nastaw  ultrasonografu  na  właściwości  obrazu
przedstawianego na monitorze, a także oszacowanie wpływu warunków propagacji fali w tkance na
widmo echa ultradźwiękowego.

2 Wprowadzenie.

2.1 Ultrasonografia 

Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyczną, pozwalającą na uzyskanie 
obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, 
rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości
fali w różnych tkankach równej 1540 m/s. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są 
częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej generowana jest oraz 
przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu zjawiska piezoelektrycznego. Pierwsze 
doświadczenia nad wykorzystaniem ultrasonografii w diagnostyce prowadzone były w trakcie i 
zaraz po II wojnie światowej, a ultrasonografy wprowadzone zostały do szpitali na przełomie 60. i 
lat 70. XX wieku (jednym z pierwszych klinicznych zastosowań była diagnostyka płodu).

Stosując  niższe  częstotliwości  (2-5  MHz,  np.  podczas  badania  jamy  brzusznej  lub
echokardiograficznego  badania  serca)  uzyskuje  się  obrazy struktur  głębiej  położonych  kosztem
niższej rozdzielczości. Natomiast korzystając z częstotliwości wyższych (7,5-16 MHz, np. badanie
przezpochwowe,  przezciemiączkowe,  diagnostyka  węzłów  chłonnych,  aż  do  50  MHz  w
ultrasonografii  wewnątrznaczyniowej  naczyń  żylnych  oraz  tętniczych)  uzyskuje  się  obrazy  o
wyższej rozdzielczości, ale tylko struktur płycej położonych.

2.2 Ultrasonograf

Wykorzystywany  w  ćwiczeniu  aparat  USG  220  SLC  Integra  umożliwia  współpracę  z
sondami mechanicznymi sektorowymi oraz elektronicznymi o wysokiej rozdzielczości – liniowymi
i convex w zakresie częstotliwości 3,5 – 7,5 MHz. Aparat działa w czasie rzeczywistym – obrazy na
monitorze tworzone są w czasie  nie  dłuższym niż 1/15s.  W ćwiczeniu wykorzystywana będzie
mechaniczna głowica sektorowa 3,5 / 5 MHz.

Ultrasonograf Integra umożliwia regulację emitowanej przez głowicę mocy w zakresie 10-
100%  (POWER),  regulację  wzmocnienia  całego  sygnału  (GAIN)  oraz  kształtowanie
charakterystyki Zasięgowej Regulacji Wzmocnienia (z ang. TGC – Time Gain Control) w 5 strefach
aktualnej głębokości obrazowania (od 3 do 21 cm).

Kontrast  uzyskiwanego  obrazu  może  być  ustawiany  na  jednym  z  4  poziomów.
Modyfikować  można  również  kształt  krzywej  przetwarzania  obrazu  (opisującej  sposób
przypisywania intensywności świecenia plamki do amplitudy sygnału).

Poza trybem prezentacji B aparat umożliwia również obrazowanie w trybie M z różnymi
podstawami czasu.
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2.3 Przetwarzanie danych RF

Drgania przetwornika odbierającego echa ultradźwiękowe z tkanki zamieniane są na sygnał 
elektryczny – sygnał w radiowym paśmie częstotliwości, Radio Frequency czyli RF. Typowa 
procedura przetwarzania sygnału o częstotliwości radiowej RF w celu uzyskania obrazu typu B 
obejmuje1:

1. Przesunięcie pasma przez mieszanie (down mixing)
K=RF∗e− j t

=I  jQ , czyli
I =RF∗cos  t 
Q=RF∗−sin t 

2. Filtrację dolnoprzepustową – na tym etapie uzyskiwany jest sygnał w paśmie 
podstawowym (Base-Band, BB)

3. Detekcję obwiedni – uzyskiwana jest obwiednia sygnału w paśmie podstawowym 
(Base-Band envelope)

s=∣K∣= I 2
Q2



4. Kompresję logarytmiczną

2.4 Serce człowieka

Nawet mało doświadczony obserwator jest w stanie stosunkowo łatwo rozpoznać struktury
serca na ultrasonogramie,  dzięki temu, że są one ruchome.  Z tego względu w pierwszej  części
ćwiczenia obserwowany będzie ten właśnie organ.

Rys.1. Budowa serca – schemat (1. Prawy przedsionek, 2. Lewy przedsionek, 3. Żyła główna górna,
4. Łuk aorty, 5. Lewa tętnica płucna, 6. Żyła płucna dolna, 7. Zastawka mitralna, 8. Zastawka

aortalna, 9. Komora lewa, 10. Komora prawa, 11. Żyła główna dolna, 12. Zastawka trójdzielna, 13.
Zastawka pnia płucnego) *

1 Źródło: http://www.ultrasonix.com/wikisonix/index.php/IQ_Demodulation
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Rys.2. Położenie serca w klatce piersiowej.**

2.5 Bezpieczeństwo badań ultrasonograficznych

Ultrasonografia uważana jest za całkowicie bezpieczną metodę obrazowania medycznego
również  w zastosowaniu  do  badań  płodów.  W praktyce  medycznej  nie  są  obserwowane żadne
negatywne skutki  stosowania tego typu badań.  Wiadomo jednak,  że  fale  ultradźwiękowe mogą
wywoływać fizyczne zmiany w tkankach, z tego względu zaleca się ograniczenie ekspozycji na
ultradźwięki do niezbędnego minimum, zgodnie z powszechnie akceptowaną zasadą ALARA - as
low as reasonably achievable (najmniej, jak tylko się da). Skutki działania fali ultradźwiękowej na
tkanki dzieli się na termiczne i mechaniczne (kawitacyjne).

Efekt termiczny - rozgrzewanie tkanek podczas badania ultradźwiękami - związany jest z
pochłanianiem energii fali przez tkanki i zamianą jej na ciepło. Źródłem ciepła jest również sama
głowica,  która  podczas  pracy  rozgrzewa  się  i  przekazuje  ciepło  sąsiednim  tkankom.  Efekty
biologiczne zależą od stopnia wzrostu temperatury i czasu utrzymywania się przegrzania. W sposób
oczywisty efekt ten zależy od mocy emitowanej wiązki.

Efekty mechaniczne (kawitacyjne)  wywołane są naprężeniami powstającymi  w tkankach
pod wpływem ultradźwięków i zależą od minimalnego ciśnienia (maksymalnego rozrzedzenia) w
polu  akustycznym.  Największą  wagę  przywiązuje  się  tu  do  reakcji  na  energię  ultradźwiękową
pęcherzyków  gazu  obecnych  w  tkankach  lub  wytworzonych  pod  wpływem  rozrzedzenia
(minimalnego ciśnienia). Na podstawie badań uważa się, że efekty te mają charakter progowy –
poniżej pewnego poziomu mocy nie występują.

Opublikowane  w  2001  wyniki  badań  przeprowadzonych  w  Karolinska  Institutet  w
Sztokholmie wykazały istnienie związku pomiędzy ilością badań ultrasonograficznych płodów płci
męskiej  a  ich  późniejszą  leworęcznością.  Badania  przeprowadzone  w  Yale  Medical  School,
opublikowane  w  2006  roku,  wykazały,  że  długotrwałe  i  częste  wystawienie  na  działanie
ultradźwięków spowodowało nieprawidłowości w rozwoju komórek nerwowych u myszy.

3 Wykonanie ćwiczenia. 

3.1 Zapoznanie z obsługą ultrasonografu. 

Zapoznać się z funkcjami opisanymi w rozdziałach 16 i 17 instrukcji obsługi urządzenia
oraz ustalić orientację płaszczyzny obrazowania używanej sondy.
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3.2 Praca z ultrasonografem

3.2.1 Obrazowanie struktur serca.

Używając mechanicznej sondy sektorowej obejrzeć ultrasonogramy serca. Korzystając z rysunku 2.
należy uzyskać wszystkie przekroje pokazane na rysunkach 3. i 4.

 

Rys. 3. Sposoby obrazowania serca – spomiędzy żeber V i VI (u góry) i spod mostka (u dołu) 
[autor: Patrick J. Lynch, medical illustrator]***

Podczas  badania  należy  sprawdzić  jaki  wpływ  na  obraz  mają  zmiany  poszczególnych
nastaw ultrasonografu – moc, wzmocnienie, zasięgowa regulacja wzmocnienia,  zmiany kształtu
krzywej  przetwarzania  obrazu,  kontrast.  Jaki  wpływ na  uzyskiwany obraz  ma wykorzystywana
częstotliwość fali ultradźwiękowej (3,5 lub 5 MHz).

Wykorzystać tryb prezentacji M, przy różnych prędkościach rejestracji,  dla linii w której
widoczny jest ruch jednej z zastawek.

Jak wpływają na obraz zmiany takich nastaw jak częstotliwość fali ultradźwiękowej, moc,
wzmocnienie,  TGC,  zmiany kształtu  krzywej  przetwarzania obrazu,  kontrast?  Na czym polega
prezentacja w trybie M? Jaki wpływ na uzyskiwany obraz ma wykorzystywana częstotliwość fali
ultradźwiękowej (3,5 lub 5 MHz)?

3.2.2 Badanie fantomu.

Korzystając z dodatkowych wyjść znajdujących się pod spodem pulpitu ultrasonografu podłączyć
aparat do oscyloskopu w sposób umożliwiający oglądanie pojedynczych linii obrazu. Ultrasonograf
wyposażony jest w wyjścia: sygnału linii (Out signal), sygnału synchronizacji linii (Impuls linii)
oraz  sygnału  synchronizacji  ramki  (Impuls  zera).  Powyższe  wyjścia  znajdują  się  za  układem
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zasięgowej regulacji wzmocnienia, przed przetwornikiem analogowo-cyfrowym.

 Rys 4. Sposoby obrazowania serca – spomiędzy żeber V i VI (u góry) i spod mostka (u dołu)
[autor: Patrick J. Lynch, medical illustrator].*** 

Oglądając  na  monitorze  ultrasonografu  obraz  jednorodnej  struktury  fantomu,
zmieniając nastawy (Gain, TGC) zaobserwować zmiany sygnału linii na oscyloskopie. 

Po  ujednoliceniu  nastaw  zasięgowej  regulacji  wzmocnienia  zaobserwować  zachowanie
amplitudy sygnału linii obrazu dla obu możliwych do uzyskania częstotliwości pracy głowicy. Przy
pomocy funkcji pomiaru, w które wyposażony jest ultrasonograf, określić wysokość obrazowanego
fantomu.

Opisać sposób tworzenia obrazu (synchronizacja etc.). 

Jaki wpływ na sygnał linii mają nastawy: moc, wzmocnienie, TGC? 

Wyjaśnić  dlaczego  sygnał  linii  przy  ujednoliconych  nastawach  TGC  nie  zachowuje  stałej
amplitudy. 

Jak miałyby się do siebie amplitudy sygnału z różnych głębokości (np. 1 i 9 cm), gdyby na całej
długości linii sygnał wzmacniany był jednakowo (przy założeniu tłumienia 1dB/1MHz/1cm).

Jaka jest maksymalna osiągalna częstotliwość tworzenia klatek obrazu (framerate, FPS) dla 474
linii, przy głębokości obrazowania 15 cm?

Wyznaczyć prędkość propagacji fali ultradźwiękowej w fantomie w oparciu o zmierzoną  przez
urządzenie wysokość fantomu, wiedząc że do jej wyznaczenia przyjęta została prędkość propagacji
fali równa 1540m/s (zmierzyć rzeczywistą wysokość fantomu).
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3.3 Badanie sygnałów linii

Poniższa  część  ćwiczenia  wykonana  zostanie  na  komputerze  z  wykorzystaniem  wcześniej
zarejestrowanych danych.

Należy  obejrzeć  obrazy będące  wynikiem akwizycji  badań  ultrasonograficznych  serca  i
fantomu oraz wybrane linie tych obrazów.

Z pomocą prowadzącego należy przeprowadzić w środowisku Matlab analizę widmową linii
echa fantomu oraz serca. Obejrzeć spektrogramy tych linii. Porównać widma dla ech pochodzących
z małych (~2cm) i większych (~8cm) głębokości.

Wyjaśnić  rozbieżność  formy  obrazu  widocznego  na  ultrasonografie  i  obrazów
zarejestrowanych w postaci bitmap, oraz przyczyny przesunięcia widm pochodzących z  większych
głębokości w stronę mniejszych częstotliwości.

Znając  wysokość  fantomu  (100mm)  oraz  częstotliwość  próbkowania  zarejestrowanego
sygnału  (16MHz),  korzystając  z  zapisanej  w postaci  pliku  graficznego  linii  obrazu  wyznaczyć
prędkość propagacji fali ultradźwiękowej w fantomie.

3.4 Przetwarzanie sygnału RF na obraz ultrasonograficzny (prezentacja B)

Poniższa część ćwiczenia wykonana zostanie na komputerze z wykorzystaniem wcześniej
zarejestrowanych danych.

Wykorzystane wcześniej dane w postaci sygnałów RF zostaną przetworzone krok po kroku,
zgodnie  z  opisem  zawartym  w  rozdziale  „Przetwarzanie  danych  RF”  do  postaci  obrazu
ultrasonograficznego typu B.

Opisać własnymi słowami proces tworzenia obrazu typu B z sygnałów RF oraz wyjaśnić cel
w jakim jest to robione.

4 Sprawozdanie.
W  sprawozdaniu  powinien  znaleźć  się  krótki  opis  przebiegu  ćwiczenia  oraz  odpowiedzi  na
wszystkie pytania postawione w instrukcji i komentarze.

5 Literatura.
Instrukcja obsługi ultrasonografu SLC Integra,

Materiały z wykładów Technika Ultradźwiękowa w Diagnostyce Medycznej

* http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Heart_numlabels.svg, powielone zgodnie z „GNU 
Free Documentation License”

** http://en.wikipedia.org/wiki/File:Surface_anatomy_of_the_heart.png 

*** http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Heart_normal_tte_views.jpg autor: Patrick J. Lynch, medical 
illustrator, pobrane zgodnie z „Creative Commons Attribution 2.5 License 2006”
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