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Przykłady obrazowań

2D

2D + CFM + widmo 
sygnału 

dopplerowskiego

M

Obrazowanie 
typu A

Metoda historycznie najstarsza, polega na 
prezentacji amplitudy ech; obecnie stosowana 
w oftalmologii, badaniach mózgu i zatok.

- N – nadajnik

- W – wzmacniacz odbiornika

- GI – generator impulsów  (sygnałów
nadawanych i sterujących)

- PS – blok przetwarzania sygnałów

- Odch. H – odchylanie poziome

- Odch. V– odchylanie pionowe
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Obrazowanie 
typu 2D (B)

- N – nadajnik

- W – wzmacniacz odbiornika

- GI – generator impulsów  (sygnałów
nadawanych i sterujących)

- PS – blok przetwarzania sygnałów

- Odch. H – odchylanie poziome

- Odch. V– odchylanie pionowe

- modulacja jasności – modulacja
jasności punktu amplitudą echa

- STER - sterowanie

Obrazowanie typu M (TM)

Struktury serca

Płód 
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Obrazowanie 
typu C

Stosowane głównie do badania 
stopnia zwapnienia kości (kość 
piętowa – pomiar tłumienia i czasu 
opóźnienia) oraz nowotworu piersi.

Ogólny schemat blokowy ultrasonografu
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Obrazowanie – nie tylko 
struktura, ale także:

- kolorowa mapa prędkości 
przepływu krwi (CFM)

-analiza widmowa sygnału 
prędkości przepływu

Schemat blokowy skanera
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Wg. R.S.C. Cobbold. Foundations of Biomedical Ultrasound. 
Oxford University Press, 2007.

Schemat blokowy skanera

Układy analogowe – najbardziej wrażliwe podsystemy skanera

Rozwój – integracja w jednej obudowie większej liczby przetworników A/C
i C/A, przedwzmacniaczy i układów wysterowujących elementy sondy

Beamforming i elektronika analogowa przenoszona do obudowy sondy

Od ok. 1995 - przeniesienie do software konwersji skanu, przetwarzania
sygnałów dopplerowskich, przetwarzania obrazów

Schemat blokowy skanera

K. Hiltawsky Fortschritte in der
Ultraschallbildgebung, 2006
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Schemat blokowy skanera I

Tor analogowy każdego elementu sondy zawiera wzmacniacz i TGC,
beamforming analogowy, pojedynczy przetwornik A/C

Najbardziej elastyczna struktura – każdy element sondy 
posiada własny tor z przetwornikiem A/C włącznie, 

beamforming po konwersji A/C

Schemat blokowy skanera II
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Organizacja skanera z wykorzystaniem AD9278

Struktura pojedynczego kanału AD9278

(układ zawiera 8 kanałów sygnałowych, 
Analog Devices)
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Operacje poprzedzające 
powstanie obrazu 2D

Echa ultradźwiękowe 
na różnych etapach 

przetwarzania

Vscan - General Electric
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Podstawowe typy 

głowic (sond) USG

Sonda mechaniczna  sonda wieloelementowa liniowa

Skanowanie odbywa się
poprzez zmianę położenia
(obrót, ruch wahadłowy)
elementu aktywnego

Skanowanie odbywa się poprzez
pobudzanie kolejnych grup
elementów sondy

Sondy ultradźwiękowe
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Sonda liniowa 
sterowana fazowo

Sondy ultradźwiękowe

Sonda wieloelementowa 
liniowa

Linear description of ultrasound 
imaging systems, J.A. Jensen 1999

Skanowanie odbywa się przez elektroniczne
sterowanie - dobór opóźnień pobudzeń
poszczególnych elementów; jednocześnie
pobudzane są wszystkie elementy sondy

Sondy ultradźwiękowe

Możliwość wpływania na właściwości wiązki
poprzez ułożenie elementów sondy.

Linear description of ultrasound 
imaging systems, J.A. Jensen 1999

Sonda typu “convex”
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Uproszczone charakterystyki promieniowania 
wieloelementowych sond ultradźwiękowych

sonda liniowa -
szkic rozkładu 
ciśnienia

widoczna różnica właściwości rozkładu
ciśnienia w płaszczyżnie skanowania i w
płaszczyźnie elewacji

(rysunki symulowanych rozkładów ciśnienia pochodzą
z materiałów Dept. Med. Biophysics, Univ. of Toronto)

sonda liniowa - wynik 
symulacji rozkładu ciśnienia

sonda ze sterowaniem fazowym
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Uproszczone charakterystyki promieniowania 
wieloelementowych sond ultradźwiękowych

sonda liniowa -
szkic rozkładu 
ciśnienia

widoczna różnica właściwości rozkładu
ciśnienia w płaszczyżnie skanowania i w
płaszczyźnie elewacji

(rysunki symulowanych rozkładów ciśnienia pochodzą
z materiałów Dept. Med. Biophysics, Univ. of Toronto)

sonda liniowa - wynik 
symulacji rozkładu ciśnienia

sonda ze sterowaniem fazowym

Parametry źródła fali krążek

f#   (f-number - przysłona)

f - ogniskowa, D - wymiar źródła (np. średnica)

rozmiar poprzeczny w ognisku (-6dB spadek ciśnienia )

głębokość ogniska/pola (depth of focus/field)
(-6dB spadek ciśnienia )

D

f
f #

2
#4 fLF 

#2 fd F 



14

Parametry źródła fali głowica liniowa

f#   (f-number - przysłona)

f - ogniskowa, E, A - wymiary źródła (elewacja, azymut) 

rozmiar poprzeczny w ognisku w elewacji (-6dB)

rozmiar poprzeczny w ognisku w azymucie (-6dB)

głębokość ogniska/pola (depth of focus/field)

AE

AE
D

f
f

,

,# 

2
#7 fLF 

EE fd 2

AA fd 2



2a
L 

Rozkład ciśnienia generowany przez 
sondę liniową

L

Koniec strefy bliskiej:
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rozmiar poprzeczny (rozdzielczość -
FWHM Full Width Half Maximum)

Rozkład ciśnienia generowany przez 
sondę liniową

AA fdFWHM 2

głębokość ogniska (DOF)

2
#7 fLDOF F 

Rozkład ciśnienia generowany przez 
sondę liniową
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Moduł rozkładu ciśnienia (charakterystyka
kierunkowości) w płaszczyźnie elewacji (strefa daleka).

Moduł rozkładu ciśnienia (charakterystyka
kierunkowości) w płaszczyźnie azymutu (strefa daleka).

Elementy w szyku
liniowym

Sondy ultradźwiękowe

problem - ogniskowanie w płaszczyźnie elewacji

HP Journal 1994

Sonda liniowa

Sondy ultradźwiękowe

problem - ogniskowanie w płaszczyźnie elewacji
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Sondy ultradźwiękowe

Sonda liniowa

problem – ogniskowanie
w płaszczyźnie elewacji

- nałożenie soczewki akustycznej

- zastosowanie kilku rzędów
elementów piezoelektrycznych,
ułożonych na krzywiźnie;

- zastosowanie kilku rzędów
elementów piezoelektrycznych,
niezależnie sterowanych;

K. Hiltawsky Fortschritte in der
Ultraschallbildgebung, 2006

Sterowanie elektroniczne 

przy nadawaniu 
(‘beamforming on transmit’)

i odbiorze 
(‘beamforming on receive’)
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Sonda liniowa 
sterowana fazowo

Sondy ultradźwiękowe

Linear description of ultrasound 
imaging systems, J.A. Jensen 1999

Skanowanie odbywa się przez elektroniczne
sterowanie - dobór opóźnień pobudzeń
poszczególnych elementów; jednocześnie
pobudzane są wszystkie elementy sondy

Sterowanie elektroniczne przy nadawaniu

Wymaganie – zapewnienie jak najwyższej rozdzielczości, czyli minimalizacja 
obszaru zajmowanego przez propagującą paczkę fali – ogniskowanie w punkcie 
pomiaru (czli w całej płaszczyźnie skanowania!)

Zogniskowanie w danym punkcie oznacza dotarcie do tego punktu ze zgodną 
fazą pobudzeń emitowanych przez poszczególne elementy sondy. 

W przypadku jak poniżej elementy sondy są pobudzane w tych samych 
chwilach czasowych, a więc docierają do punktu pomiaru drogami propagacji 
różnej długości w różnych fazach – nie ma zogniskowania.
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Sterowanie elektroniczne przy nadawaniu

Zogniskowanie w danym punkcie oznacza dotarcie do tego punktu ze 
zgodną fazą pobudzeń emitowanych przez poszczególne elementy 
sondy. 

W przypadku jak poniżej elementy sondy są pobudzane w różnych, 
odpowiednio dobranych chwilach czasowych, i docierają do punktu 
pomiaru P drogami propagacji o jednakowej długości, w jednakowych 
fazach – zogniskowanie!
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- korekta wyrazu x2/2ro - w strefie bliskiej

- różnica opóźnień pobudzeń  kolejnych 
elementów anteny wymagana dla odchylenia 
wiązki o żądany kąt (wartość kąta może być 
różna dla różnych elementów anteny)

Sterowanie elektroniczne przy nadawaniu 
(odchylanie)
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Sterowanie elektroniczne przy nadawaniu 
(ogniskowanie)

Sterowanie elektroniczne przy nadawaniu 
(odchylanie)
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Sterowanie elektroniczne przy nadawaniu 
(ogniskowanie i odchylanie)

Formowanie wiązki przy odbiorze 
(beamforming on receive)

Fale odbite od celu docierają do poszczególnych elementów anteny 
ultradźwiękowej w różnych chwilach czasowych i z różnymi fazami, 
co wynika z różnicy odległości cel-poszczególne przetworniki. 

jeśli d~=λ/2

 sin
2

sin dkdi 




 sin i

Czas trwania wypadkowego sygnału Vo, czyli sumy sygnałów  V1-4 z 
poszczególnych przetworników jest długi – co oznacza obniżoną 
rozdzielczość wzdłużną (większą długość plamy na obrazie usg).
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Fale odbite od celu docierają do poszczególnych 

elementów anteny ultradźwiękowej z różnymi fazami.

Zastosowanie w torze odbiorczym odpowiednio dobranych opóźnień
Δφi/c poszczególnych sygnałów V1-4 pozwala skorygować różnice faz 
ech wynikające z różnic odległości przetworników od celu. Czas 
trwania wypadkowego sygnału Vo jest krótszy – poprawa 
rozdzielczości wzdłużnej.

Formowanie wiązki przy odbiorze 
(beamforming on receive)

Elektroniczne sterowanie przy 
nadawaniu i odbiorze

Użycie większej liczby elementów anteny liniowej odsuwa ognisko (granicę 
strefy bliskiej i dalekiej), użycie mniejszej liczby elementów – przybliża.
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Sterowanie przy nadawaniu

Sygnał pobudzający jest kombinacją pobudzeń 
zapewniających ogniskowanie w F1 oraz w F2

Sterowanie przy odbiorze

Ogniskowanie dynamiczne przy odbiorze:

- położenie ogniska jest zmieniane  przez zmianę opóźnień
- liczba elementów sondy jest zwiększana – mniejsza szerokość wiązki (dotyczy

to obszaru do ogniska F29, po czym liczba elementów pozostaje stała –
szerokość wiązki rośnie.
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Tworzenie dwóch linii obrazu 
przy pojedynczej emisji

Wiązka emitowana jest przez zespół elementów oznaczony kolorem
pomarańczowym. Przy odbiorze wykorzystywane są te same przetworniki;
z ich sygnałów wyjściowych dzięki beamformingowi (dobór opóźnień)
tworzone są dwie linie obrazu.

Typy sond 

wieloelementowych
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Geometrie sond wieloelementowych:

a - sonda liniowa 1D

b - sonda liniowa 1.25D

c - sonda liniowa 2D

d - sonda pierścieniowa

Sondy ultradźwiękowe

K. Hiltawsky Fortschritte in der
Ultraschallbildgebung, 2006

Klasyfikacja sond ze względu na budowę

Sondy ultradźwiękowe
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Sonda zawiera jeden rząd (lub więcej -
połączonych elektrycznie) elementów
w szyku liniowym, liczba elementów
wynosi od 32 do 256, w przypadku
niższej liczby elementów jest to
najczęściej sonda sterowana fazowo.
Brak możliwości kształtowania wiązki
w płaszczyźnie elewacji (poza ew.
soczewka akustyczną - zaznaczona
kolorem żółtym).

Zakładając, że liczba elementów
wynosi N (np. 128), do sondy należy
doprowadzić N sygnałów
sterujących/kabli.

Sonda liniowa 1D

Sondy ultradźwiękowe

Sonda liniowa 1.25D

Sonda zawiera trzy rzędy elementów w szyku
liniowym.

Zewnętrzne rzędy elementów są ze sobą
elektrycznie połączone. Cykl obrazowania w
danym kierunku składa się dwóch emisji. Pierwsza
wykorzystuje tylko środkowy rząd przetworników i
służy do obrazowania w polu bliskim (opóźnienia
dobierane są tak, by zapewnić ogniskowanie w
płaszczyźnie azymutu). Druga emisja wykorzystuje
wszystkie rzędy elementów i służy do obrazowania
w strefie dalekiej (odp. dobór opóźnień - jak
poprzednio). Nie ma możliwości dynamicznego
sterowania położeniem ogniska.

Zakładając, że liczba elementów wynosi N (np.
128), do sondy należy doprowadzić N sygnałów
sterujących/kabli.

Kolor żółty - soczewka akustyczna, można
formować ją tak, by wpływać na położenie ogniska
w płaszczyżnie elewacji.

Sondy ultradźwiękowe
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Sonda liniowa 1.5D

Sonda zawiera pięć rzędów elementów w
szyku liniowym.

Zewnętrzne oraz wewnętrzne rzędy
elementów są ze sobą parami elektrycznie
połączone. Możliwe dynamiczne sterowanie
położeniem ogniska poprzez dobór
opóźnień.

Zakładając, że liczba elementów wynosi N
(np. 128), do sondy należy doprowadzić 3N
sygnałów sterujących/kabli.

Kolor żółty - soczewka akustyczna, można
formować ją tak, by wpływać na położenie
ogniska w płaszczyżnie elewacji.

Sondy ultradźwiękowe

Sonda liniowa 1.75D

Krok w stronę sond 2D.

Rozmiary elementów i odstępy między nimi są
duże w porównaniu z długością fali -
ograniczone możliwości sterowania wiązką w
płaszczyźnie elewacji (“grating lobes”).

Liczba sygnałów sterujących = liczba rzędów *
liczba elementów w rzędzie (np. 5*128).

Liczba przewodów w kablu sondy we
współczesnych rozwiązaniach ograniczona jest
do 256-512.

Pozwala na obrazowanie wektorowe przepływu
oraz ograniczone obrazowanie 3D.

Kolor żółty - soczewka akustyczna, można
formować ją tak, by wpływać na położenie
ogniska w płaszczyżnie elewacji.

Sondy ultradźwiękowe
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Sonda liniowa 2D

Sonda jest matrycą 2D elementów
piezoelektrycznych. Teoretycznie umożliwia
dowolne skanowanie obiektów 3D.

Duża liczba elementów - gdyby powielić typowe
rozwiązanie dla sondy liniowej, czyli 128 elementów
- byłoby to 128*128.... Jest to astronomiczna liczba,
w najprostszym przypadku wymagająca takiej samej
liczby kabli łączących sondę z ultrasonografem - nie
jest to realizowalne. Dalej - wykorzystywanie tak
dużej liczby przetworników oznacza niską liczbę
obrazów w jednostce czasu (“frame rate”).

Rozwiązania:

- wykorzystywanie tylko części dostępnych
przetworników
- lokowanie multiplekserów w obudowie sondy -
problemy z miniaturyzacją, dyssypacją energii
etc. 

W praktyce wykorzystuje się jednocześnie nie
więcej niż 256 elementów. 

Sondy ultradźwiękowe

sonda liniowa 1D sonda liniowa 2D

K. Hiltawsky Fortschritte in der
Ultraschallbildgebung, 2006

Sondy ultradźwiękowe
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c=1540m/s

Obrazowanie 2D

głębokość obrazowania 12cm

liczba linii sektora 120

czas zbierania jednej linii

czas zbierania 120 linii 120*160us=19.2ms

frame rate ok. 50 obrazów/s

obrazowanie 3D

obrazowana objętość - wycinek sfery o kącie 60º ,
odstęp między liniami 1º, co oznacza 3600 linii

czas zbierania 3600 linii 3600*160us=576ms

frame rate ok. 1.7 obrazów/s.....

][160154000/12*2/2 scdt 

Ograniczenia obrazowania 3D (“frame rate’)

Obrazowanie 3D

obrazowana objętość - wycinek sfery o kącie 60º, odstęp między
liniami 1º, co oznacza 3600 linii

czas zbierania 3600 linii 3600*160us=576ms

frame rate ok. 1.7 obrazów/s.....

Nie można jednocześnie zapewnić wysokiej liczby linii (jakość
obrazowania - rozdzielczość), dużej głębokości obrazowania (potrzeba
diagnostyczna) i wysokiej liczby obrazów w jednostce czasu (potrzeba
diagnostyczna - jakość obrazowania struktur ruchomych).

Ograniczenia obrazowania 3D (“frame rate’)
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Obrazy fantomu zawierającego cysty

K. Hiltawsky Fortschritte in der
Ultraschallbildgebung, 2006

Sondy ultradźwiękowe


