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1. Ultrasonograf - struktura

2. Kształtowanie wiązki nadawczo odbiorczej – 
beamforming

3.Filtracja

4. Detekcja obwiedni
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Ultrasonograf
struktura

Cacko, D., 2017. Projekt i weryfikacja eksperymentalnego systemu obrazowania ultradźwiękowego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Beamforming
Cel

Technika ogniskowania wiązki ultradźwiękowej polega na:

● Emisja: zrównanie czasu dojścia elementarnych fal pochodzących z każdego 
przetwornika do punktu, w którym ma być zogniskowana wiązka,

● Odbiór: kompensacja różnic czasu propagacji od źródła fali odbite do poszczególnych 
przetworników sondy i koherentne sumowanie danych z poszczególnych kanałów oraz 
apodyzacja

Celem formowania wiązki nadawczo-odbiorczej jest otrzymanie najkorzystniejszego (dla 
danej techniki obrazowej) rozkładu przestrzennego natężenia fali akustycznej.



  

Beamforming
Sonda

C. Otto, Textbook of Clinical Echocardiography, Philadelphia: Elsevier, 2013.

A. Nowicki, Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej, Warszawa: PWN, 
1995.

Virginia Commonwealth University, [Online]. 

Available: http://www.vaultrasound.com/educational-resources/scanning-
principles/transducers/. 



  

Beamforming
Ogniskowanie

Cacko, D., 2017. Projekt i weryfikacja eksperymentalnego systemu obrazowania 
ultradźwiękowego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.

• xi – współrzędna x i-tego przetwornika 
sondy,

• d – odległość pomiędzy środkami kolejnych 
przetworników w szyku,

• c – prędkość propagacji fali w medium,
• ϴ – kąt odchylenia wiązki, 
• P – punkt zogniskowania fali, 
• F – głębokość zogniskowania, 
• Li – odległość ogniska od i-tego 

przetwornika sondy.



  

Beamforming
Ogniskowanie

• Tmax – czas propagacji od najbardziej 
oddalonego przetwornika do ogniska

• τti – opóźnienie pobudzenia i- tego 
przetwornika

Cacko, D., 2017. Projekt i weryfikacja eksperymentalnego systemu obrazowania 
ultradźwiękowego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Beamforming
wymogi

Założenia:
● Rozdzielczość czasów opóźnień dτ powinna wynosić od 1/5 do 1/25 okresu 

fali emitowanej [1-4]. 
● Typowe zakres częstotliwości emitowanych wynosi od 2 do 10MHz [5,6]. 
● Maksymalna głębokość obrazowania może wynosić 15-20cm.
● Kąt odchylenia wiązki 60deg.
● Dynamika sygnału po konwersji ADC: 12-14bit

Wymagania:
● τmax=~20us-40us
● dτ=~4ns – 20ns

dτ/τmax=0,1% - 0,01%

[1] - B. D. Steinberg, „Digital Beamforming in Ultrasound,” IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency 
Control, tom 39, nr 6, pp. 716-721, 1992.
[2] - S. Holm, „Digital Beamforming in Ultrasound Imaging,” Oslo, 1994
[3] - S. Holm i K. Kristoffersen, „Analysis of Worst-Case Phase Quantization Sidelobes in Focused
Beamforming,” IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, tom 39, nr 5, pp. 593-599, 1992.
[4] - D. A. Gray, „Effect of Time-Delay Errors on the Beam Pattern of a Linear Array,” IEEE Journal of Oceanic Engineering, 
tom 10, nr 3, pp. 269-277, 1985.
[5] - A. Nowicki, Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej, Warszawa: PWN, 1995.
[6] - J. Quistgaard, „Signal Acquisition and Processing in Medial Diagnostic Ultrasound,” IEEE Signal Processing Magazine, 
nr 1, pp. 67-74, 1997



  

Beamforming
Technika analogowa vs cyfrowa

P. Tortoli i J. A. Jensen, „Introduction to the Special Issue on Novel Equipment for Ultrasound Research,” IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and 
Frequency Control, tom 53, nr 10, pp. 1705-1706, 2006.

Technika Analogwa
● Zalety

● Jeden przetwornik ADC
● Wady

● Trudność konstrukcji linii 
opóźniających o 
wystarczającej precyzji i 
max. czasie opóźnienia

● szumy

Technika Cyfrowa
● Zalety

● Wczesna konwersja ADC
● Łatwość konstrukcji

● Wady
● Wiele przetworników ADC
● Niektóre rozwiązania 

wymagają wysokiej 
wartości fp



  

Beamforming
DAS - delay-and-sum

Focal point – ognisko, Array elements – przetowrniki sondy, Delay lines – linie
opóźniające, apodization coefficients – współczynniki wagowe (apodyzacji)

J.-Y. Lee, H.-S. Kim, J.-H. Song, J. S. Cho i T.-K. Song, „A hardware efficient beamformer for
small ultrasound scanners,” w Proceedings of IEEE Ultrasonics Symposium, 2005



  

Beamforming
Cyfrowa linia opóźniająca z multipleksowanym 

wyjściem

DTDL - digital tapped delay 
line 

tD – czas opóźnienia: 
tDmin=1/fclk
tDmax=N/fclk

M=K*tDmax*fclk:
M – liczba przerzutników
K – szerokość słowa 

(magistrali)

Problemy:
1. Znaczna ilość przerzutników -> M=~12e3 – 140e3 na kanał,

2. Konieczność multipleksowania dużej liczby wyjść równoległych przy długich łańcuchach 
przerzutników.

3. Rozdzielczość czasowa opóźnienia uzależniona od fclk → fclk=~50MHz-250MHz – 
wysokie wymagania dla przetworników ADC.

Cacko, D., 2017. Projekt i weryfikacja eksperymentalnego systemu obrazowania 
ultradźwiękowego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Beamforming
Cyfrowa linia opóźniająca z multipleksowanym 

wyjściem

C.-H. Hu, X.-C. Xu, J. Cannata, J. Yen i K. Shung, „Development of a Real-Time, High-Frequency
Ultrasound Digital Beamformer for High-Frequency Linear Array Transducers,” IEEE
Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, pp. 317-323, Luty 
2006.



  

Beamforming
Układ opóźniający z buforem typu FIFO

● interfejs zapisu (Write Interface), 
● licznik adresu zapisu (Write Pointer), 
● pamięć RAM dwuportowa (Dual port memory array),
● układ generacji flag (Compare logic), 
● licznik adresu odczytu (Read Pointer)
● interfejs odczytu (Read Interface).

Cacko, D., 2017. Projekt i weryfikacja eksperymentalnego systemu obrazowania 
ultradźwiękowego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.

Zalety:
● Możliwość stosowania 

zegarów o różnej 
częstotliwościowi do 
taktowania zapisu i odczytu 
danych.

Ograniczenia:
● Rozdzielczość czasowa 

opóźnienia uzależniona od 
fclk → fclk=~50MHz-
250MHz – wysokie 
wymagania dla 
przetworników ADC.

● Rozmiar pamięci – ~12kb – 
140kb na kanał. W 
przypadku wykorzystania 
jako bufor (różne fclk) 
nawet 1Mb na kanał.



  

Beamforming
Układ opóźniający z interpolacją

R. A. Mucci, „A Comparison of Efficient Beamforming Algorithms,” IEEE Transactions on Acoustics, Speech, And Signal 
Processing, tom 32, nr 3, pp. 548-558, 1984

Dwustopniowa operacja interpolacji: 
● Uzupełnienie przebiegu wejściowego 

zerami (zero pad)
● Filtracja dolnoprzepustowa lub pasmowa 

(interpolation filter). 

● x(mT) – przebieg wejściowy, 
● v(mTi) – przebieg po 

uzupełnieniu zerami, 
● x(mTi) – przebieg wyjściowy. 
● Fs – „pierwotna” 

częstotliwość próbkowania, 
● K – krotność interpolacji, 
● T = 1/Fs, m = 0, 1, 2…



  

Beamforming
Układ opóźniający z interpolacją

Filtr FIR

Interpolator Lagrange’a

N – rząd filtru,
D – opóźnienie cząstkowe od (N-1)/2 do (N+1)/2

● N=1 → interpolacja liniowa
● Wg [1] rząd N filtru powinien być przynajmniej 5 razy 

większy od krotności interpolacji N>5*K .

[1] - R. A. Mucci, „A Comparison of Efficient Beamforming Algorithms,” IEEE Transactions on Acoustics, Speech, And Signal Processing, tom 32, nr 3, 
pp. 548-558, 1984



  

Beamforming
Układ opóźniający z interpolacją

ADC – przetwornik analogowo-cyfrowy, 
Zero pad – uzupełnienie zerwami, 
Interpolation filter – filtr interpolujący

R. A. Mucci, „A Comparison of Efficient Beamforming Algorithms,” IEEE Transactions on Acoustics, Speech, And Signal Processing, tom 
32, nr 3, pp. 548-558, 1984.



  

Beamforming
Układ opóźniający z filtrami cyfrowymi o cząstkowym 

opóźnieniu

FD - Filtry o cząstkowym opóźnieniu (ang. Fractional Delay Filters). 

y(n)=x(n-D)

N – numer próbki, D – pożądane opóźnienie sygnału x.

Idealny filtr FD

- odpowiedź częstotliwościowa

- charakterystyka amplitudowa

- charakterystyka fazowa

- odpowiedź impulsowa

- opóźnienie grupowe



  

Beamforming
Układ opóźniający z filtrami cyfrowymi o cząstkowym 

opóźnieniu – interpolator Lagrange’a

0<d<1 – pożądane opóźnienie cząstkowe

L – liczba współczynników filtru
Magnitude – Amplituda, 
Phase Delay – opóźnienie grupowe. 
Osi X - częstotliwość wyskalowana 
względem częstotliwości Nyquista

Zalety:
● prosta formuła na współczynniki filtru
● bardzo dobra odpowiedź częstotliwościowa dla 

niskich częstotliwości,
Wady:

● duży błędu aproksymacji dla wyższych 
częstotliwości.

T. Laakso, V. Valimaki, M. Karjalainen i 
U. K. Laine, „Splitting the Unit Delay: 
Tools for fractional delay filter design,” 
IEEE Signal Processing Magazine, nr 
1, pp. 30-60, 1996.



  

Beamforming
Układ opóźniający z filtrami cyfrowymi o cząstkowym 

opóźnieniu – normalizacja MSE

α – współczynnik szerokości pasma optymalizacji

- odpowiedź impulsowa filtru (równanie macierzowe)

● N>4 - Rząd N filtru powinien być większy niż 4 aby uzyskać zadowalające rezultaty.
Cacko, D., 2017. Projekt i weryfikacja eksperymentalnego systemu obrazowania ultradźwiękowego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Beamforming
Układ opóźniający z filtrami cyfrowymi o cząstkowym 

opóźnieniu – normalizacja MSE

d - pożądane opóźnienie cząstkowe
Magnitude – Amplituda, 
Phase Delay – opóźnienie grupowe. 
Osi X - częstotliwość wyskalowana względem częstotliwości Nyquista
Α=0,8 – współczynnik szerokości pasma optymalizacji

Zalety:
● Większa elastyczność projektowa niż filtry FD Lagrange’a

Wady:
● Wyższy koszt obliczeniowy przy wyznaczaniu współczynników.

T. Laakso, V. Valimaki, M. Karjalainen i U. K. Laine, „Splitting the Unit Delay: Tools for fractional delay filter design,” IEEE Signal Processing Magazine, 
nr 1, pp. 30-60, 1996.



  

Beamforming
DAS z filtrami FD

J.-Y. Lee, H.-S. Kim, J.-H. Song, J. S. Cho i T.-K. Song, „A hardware efficient beamformer for
small ultrasound scanners,” w Proceedings of IEEE Ultrasonics Symposium, 2005.

J.-Y. Lee, H.-S. Kim, J.-H. Song, J. S. Cho i T.-K. Song, „A Fractional Filter-Based Beamformer
Architecture Using Postfiltering Approach to Minimize Hardware Complexity,” IEEE 
Transactions
on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, tom 54, nr 5, pp. 1076-1079, 2007

Konstrukcja 
ograniczająca zużycie 
zasobów logicznych

Zalety stosowania DAS z filtrami FD:
● Zmniejszenie fclk – mniejsze wymagania 

dla ADC
● Ograniczenie zużycia zasobów logicznych 

potrzebnych do implementacji DAS



  

Filtracja sygnału RF
Cel

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz 
formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). 
Politechnika Warszawska, Warszawa.

Wytłumienie sygnałów, które znajdują się poza pasmem informacyjnym 
(użytecznym) sygnału.

Źródła zakłóceń oraz 
szumów:

● Składowe harmoniczne 
(nieliniowa propagacja)

● Zakłócenie EM,
● Szumy aparaturowe 

(termiczne, prądowe 
itp.) 

Typowo pasmo użyteczne 
związane jest z pasmem 
impulsu emitowanego.

Wymagane tłumienie jest 
związane z dynamiką sygnału



  

Filtracja sygnału RF
FIR

Struktura
Bezpośrednia                         Transponowana

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz 
formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). 
Politechnika Warszawska, Warszawa.

Jeśli wsp. są symetryczne

Linowa faza



  

Detekcja obwiedni
Cel

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz 
formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). 
Politechnika Warszawska, Warszawa.

SRF(t)=A(t)sin(ωt)
A(t) - obwiednia

Proces wydobycia z sygnału echa obwiedni nazywa się detekcją.

DemodulacjaTransformata Hilberta



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta

Charakterystyka amplitudowa i fazowa transformacji Hilberta

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału wyjściowego 
eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.

obwiednia (amplituda) x(t)

faza x(t)

pulsacja x(t)

 - sygnał analityczny np.

 - transformata Hilberta



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału wyjściowego 
eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.

obwiednia (amplituda) x(t)

faza x(t)

pulsacja x(t)

 - sygnał analityczny sygnału x(t)

X(f) → transformata Furiera x(t)
X(f) → transformata Fouriera x(t)

X ( f )={ X (0)dla f=0
2X (f )dla f >0
0dla f <0 }



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – opóźnienie czasowe

Ograniczenia:
● Wymagane wąskie pasmo sygnału RF. 
● Konieczność doboru fs względem fc.

Zastosowanie głównie przepływomierze impulsowe i z falą ciągłą.

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego 
ultrasonografu badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – detektor różniczkujący

Jeśli a(t) jest wolno zmienne w porównaniu do fc to 

a więc 

Wydajniejsza metoda
W. Sangpisit, P. Wardkein, W. Kiranon, C. Loescharataramdee. A novel derivative envelope 

detector. Consumer Electronics, IEEE Transactions on, 44(4):1396–1405, 1998

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego 
ultrasonografu badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – detektor różniczkujący

Proste układy różniczkujące

Zalety – małe zużycie zasobów 
logicznych,

Wady – wymagane wysokie Fs

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie 
FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału 
wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu 
badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, 
Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – detektor różniczkujący

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego 
ultrasonografu badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – filtr FIR

Hi,1(z) – filtr części rzeczywistej – tor synfazowy – filtr wszechprzepustowy o opóźnieniu 
grupowym równym N/2

Hq,1(z) – filtr części zespolonej – tor kwadraturowy -  filtr pasmowy

Metody wyznaczania współczynników bk:
● okienkowanie idealnej odpowiedzi impulsowej transformacji Hilberta
● maskowanie idealnej odpowiedzi częstotliwościowej
● wykorzystanie algorytmu Parks-McCellan’a – MATLAB: firpm lub 

designfilt

Parametry projektowania filtru:
● Metoda
● Szerokość pasma przejściowego lub 

przenoszenia
● Rząd filtru

I(n)

Q(n)
x(n)



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – filtr FIR



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – filtr FIR

Charakterystyka idealna



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – filtr FIR

Charakterystyka idealna



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – filtr FIR



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – filtr FIR

Rząd = 50 Rząd = 250



  

Detekcja obwiedni
Transformacja Hilberta – FFT

x(n)
0

I(n)
Q(n)

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz 
formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). 
Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Demodulacja – Mieszanie sygnałów

I(t) Q(t)



  

Detekcja obwiedni
Demodulacja – Demodulator kwadraturowy

xIBP(t)=1/2 a(t) cos(θ(t))
xQBP(t)=1/2 a(t) sin(θ(t))

sqrt(xIBP(t)
2+xQBP(t)

2)=sqrt(1/4a(t)2 * 
(sin(θ(t))2+cos(θ(t))2)=1/2a(t)

Jedynka trygonometryczna

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz 
formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). 
Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Demodulacja – Demodulator kwadraturowy

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie 
FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału 
wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu 
badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, 
Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Demodulator kwadraturowy – filtracja 

dolnoprzepustowa filtrami CIC
Kaskadowe integracyjne filtry grzebieniowe CIC - 

Cascade-Integrator Comb

Zalety – nie wymagają użycia układów mnożących.



  

Detekcja obwiedni
Demodulator kwadraturowy – filtracja 

dolnoprzepustowa filtrami CIC

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz 
formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). 
Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Demodulator kwadraturowy – filtracja 

dolnoprzepustowa filtrami CIC

Zalety –Ze względu na decymację w filtrze CIC filtr FIR może być dużo niższego 
rzędu. 

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz 
formowania sygnału wyjściowego eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). 
Politechnika Warszawska, Warszawa.



  

Detekcja obwiedni
Porównanie metod

Metoda Op. czasowe det. Różniczkujący FIR FFT dem. Kwadr.

FF [%] 1,89 0,51 5,06 100,00 9,76

LUT [%] 2,12 1,12 13,12 100,00 25,22

RAM [%] 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

DSP [%] 0,00 10,00 46,67 66,67 100,00

Err [%] 100,00 13,33 4,13 6,67 4,00

Relatywne 
zużycie 
zasobów 
logicznych

Relatywna 
dokładność 
detekcji 
obwiedni

Implementacja w układzie FPGA Artix 7 firmy Xilinx.

FF – relatywne zużycie przerzutników
LUT – relatywne zużycie układów typu LUT
RAM – relatywne zużycie bloków pamięciowych
DSP – relatywne zużycie wbudowanych układów mnożących
Err – relatywny błąd

Wartości odniesione w wartości maksymalnej uzyskanej dla danego parametru.

Zaremba, D., 2015. Projekt i implementacja w układzie FPGA modułu kontrolnego oraz formowania sygnału wyjściowego 
eksperymentalnego ultrasonografu badawczego (magisterska). Politechnika Warszawska, Warszawa.


