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ABSTRAKT

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  hodnocení  procesu  zobrazení  z 
hlediska  rozlišovací  schopnosti  ultrazvukové sondy.  V rámci  práce byla  navržena  metoda 
měření odezvy na bodový zdroj (PSF) a metoda měření odezvy na čarový zdroj (LSF). Data 
byla  naměřena  na  ultrazvukovém  zobrazovacím  systému  GE  VingMed  System  FiVe. 
Naměřená data byla zpracována v programovém prostředí Matlab. Byly stanoveny základní 
hodnotící  parametry  prostorové  rozlišovací  schopnosti  –  axiální,  laterární  a  transverzální 
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ABSTRACT

This diploma thesis deals with the displaying process evaluation from the resolution 
capabilities  of  the  ultra-sonic  probe  point  of  view.  As  a  part  of  the  thesis  a  method  for 
measuring  the  response  from point  spread  function  (PSF)  and method  for  measuring  the 
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1.  Úvod
Ultrazvuková diagnostika patří k základním diagnostickým metodám v lékařství. Pro 

svoji  neinvazivnost  a  množství  získaných  dat  se  řadí  mezi  nejpoužívanější  diagnostické 
metody. V posledních letech je stále více patrný rozvoj tohoto oboru. Zavádí se nové způsoby 
snímání a zpracování získaných dat – např. metody 3D zobrazování, apod.

Cílem této diplomové práce je seznámení se s postupem zpracování radiofrekvenčního 
ultrazvukového  signálu  a  s  jeho  konverzí  na  obrazový  signál.  Dále  se  seznámit  s 
ultrazvukovým  tomografem  VingMed  System  FiVe  a  s  jeho  možnostmi  pro  měření. 
Praktickým výstupem diplomové práce je realizace experimentu měření PSP a LSF a následné 
zpracování těchto měření.

1.1 Historie uzv. zobrazovacích systémů v lékařství
Ultrazvukové diagnostické zobrazovací metody se začaly vyvíjet na poč. 50. let 20. 

století. Jejich základem byla ultrazvuková průmyslová defektoskopie – nedestruktivní metoda 
o  průkazu  vad  materiálu.  Tato  metoda  byla  založena  na  detekci  akustických  rozhraní  tj. 
rozhraní  dvou prostředí  o různých akustických impedancích.  K detekci  těchto rozhraní se 
nejčastěji používalo impulsní odrazové metody. 

Při této metodě byly do zkoumaného prostředí vysílány elektroakustickým měničem 
velmi  krátké ultrazvukové impulzy a  jejich odrazy na akustických rozhraních (echa)  byly 
tímtéž měničem zachyceny a po zpracování  zobrazeny jako výchylky časové základny na 
obrazovce  přístroje.  Amplituda  výchylky  odpovídala  velikosti  odrazu  a  její  poloha  místu 
akustického  rozhraní.  Základem  ultrazvukové  diagnostiky  v  lékařství  je  zpracování  a 
zobrazení ultrazvukových signálů odražených od tkáňových rozhraní.

Nejjednodušším typem ultrazvukového obrazu je jednorozměrné zobrazení,  tzv.  A-
mód, charakterizované sledem výchylek časové záladny osciloskopu. Tento typ zobrazení je 
někdy dosud používán  v oftalmologii.  Rozhodujícím mezníkem ve vývoji  ultrazvukových 
diagnostických metod bylo zavedení dvojrozměrného zobrazení, tzv. B-mód, původně pouze 
statické (snímání obrazu se dělo pomalu pohybem sondy po povrchu těla a jejím nakloněním). 

V současné době se nejčastěji využívá zobrazení B-módem dynamického typu (tzv. 
systémy pracující v reálném čase) s rychlým způsobem snímání a širokou stupnicí šedi. Jeho 
podstatou je vytvoření  postupné série obrazů vyšetřované oblasti,  umožňující  její souvislé 
prohlédnutí včetně možnosti sledování pohybu.
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1.2 Historické milníky vývoje ultrazvukového zobrazení
1880 Objev piezoelektrického jevu (bratři Curieové)Curieové)

1916 Konstrukce  prvního  piezoelektrického  generátoru  ultrazvuku,  který  se  stal 
základem sonaru (Langevin, Chilowski)

1929 Vypracování  ultrazvukové  nedestruktivní  metody  zkoumání  materiálu  - 
defektoskopie (Sokolov)

1950 Jednorozměrné zobrazení v oftalmologii a neurologii (A-mód zobrazení)

1954 Jednorozměrná echokardiografie (TM-mód zobrazení)

1955 Dvojrozměrné zobrazení statické (B-mód zobrazení)

1970 Dvojrozměrné zobrazení dynamické (B-mód obrazení)

1990 Trojrozměrné zobrazení (3D)

Obr. 1.1 – Srovnání B-mód zobrazení z let 1962, 1982, 2002 [2]

1.3 Popis uzv. zobrazovacích systémů v lékařství
Ultrazvuk je formou mechanického vlnění hmotného prostředí v rozsahu kmitočtů od 

16 kHz do 1 Ghz. Vlnění s nižším kmitočtem než 16 kHz označujeme jako infrazvuk, vlnění s 
vyšším kmitočtem než 1 Ghz je označováno jako hyperzvuk.  V pásmu 16 kHz až 1 Ghz 
vnímá lidský organismus mechanické vlnění jako zvuk.[1]

Při  nejčastěji  používané  obrazové  metodě  je  sondou  vysílán  krátký  impuls 
ultrazvukové energie do sledovaného prostředí, který se na rozhraní různých vlnových odporů 
odráží a jako echo se vrací zpět na sondu. Doba běhu ultrazvukového impulsu je měřítkem 
vzdálenosti  rozhraní  od čela  sondy.  Přijatý  signál  je průchodem tkáněmi  zeslaben,  což je 
závislé na druhu a vlastnostech tkání a použité pracovní frekvenci ultrazvuku. Takto získané 
údaje jsou poté vyhodnocovány nebo přímo zobrazovány některým z principů zobrazení jako 
je A-mód, B-mód, TM-mód a další.
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1.4 Použítí ultrazvukových zobrazovacích systémů
1. Použití ultrazvukových zobrazovacích systémů v lékařství 

Signál o vysoké frekvenci (řádově MHz) je vysílán sondou, prochází lidským tělem a 
od vnitřních orgánů se odráží zpět, detektory je přijat a dále zpracován. Tak vzniká poměrně 
kvalitní  obraz  vnitřních  orgánů  na  obrazovce  počítače.  Používá  se  například  k 
sonografickému vyšetření jater, ultrazvuková kontrola plodu budoucí matky, atd. [4]

2. Užití ultrazvukových zobrazovacích systémů v ultrazvukové defektoskopii 
Funguje na stejném principu. Ultrazvuk se odráží od vady výrobku (dutina, příměs, 

atd.) a odražený signál je dále zpracován. Tímto způsobem lze zjistit polohu vady. [4]

3.  Užití  ultrazvukových  zobrazovacích  systémů  -  sonar  (SOund  Navigation  And 
Ranging)

Používá  se  při  průzkumu  mořského  dna  (viz  obr.  1.2).  Metoda  je  podobná 
ultrazvukové defektoskopii. Ultrazvuk dopadá na mořské dno a odráží se zpět. Na základě 
časového intervalu, který uplyne mezi vysláním signálu v čase t1  a jeho přijetím v čase t2,  a 
velikostí rychlosti  v šíření ultrazvuku ve vodě lze určit vzdálenost  l, kterou ultrazvuk urazil 
(tedy hloubku moře pod detektorem):

 

Získané  údaje  není  problém  zpracovat  pomocí  počítače  a  vykreslit  trojrozměrný  reliéf 
mořského dna. [4]

Poznámka: Na obr. 1.2 je  přijímač a  vysílač relativně daleko od sebe. Ve skutečnosti jsou 
výrazně  blíže  resp.  se  jedná  o  jediný  přístroj.  Proto  pak  měřená  vzdálenost  l skutečně 
odpovídá vzdálenosti, kterou ultrazvuk urazil.

Obr. 1.2 - Využití sonaru [4]

l=1
2

v t 2−t 1
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Sonografické vyšetření jater, ultrazvukové vyšetření budoucí matky či ultrazvuková 
defektoskopie fungují na tomtéž principu. Vždy se ultrazvuk odráží od nějaké překážky (játra, 
plod, vada materiálu, atd.) a na základě časového rozdílu mezi vysláním a přijetím signálu se 
určuje poloha „vady“ a její tvar. [4]

4. Užití vibrací ultrazvukového zobrazovacího sytému
Vypuzování  plynů  z  kapalin  a  roztavených  kovů,  skla,  atd.;  vytváření  suspenze, 

emulze (tuk ve vodě, apod.); čistění součástek (jemné mechanismy, čočky brýlí, apod.) [4]

5. Užití ultrazvukových zobrazovacích systémů v přírodě
Orientace netopýrů, povely pro psa, dorozumívání se delfínů, atd. [4]

1.5 Výhody a nevýhody uzv. zobrazovacího zařízení
Výhody ultrazvukového zobrazovacího systému [2]:

✔ Téměř žádné známé vedlejší efekty na rozdíl např. od rentgenu nebo tomografie

✔ Lze velmi dobře rozpoznat přechod mezi pevnou a měkkou tkání

✔ Tvoří „živé obrazy“

✔ Dobře patrné vnitřní struktury orgánů

✔ Není problém sehnat vybavení a zařízení jsou relativně malá a levná

Nevýhody ultrazvukového zobrazovacího systému [2]: 

✗ U pacientů s velkou nadváhou je problém s útlumem a odrazy zvuku

✗ Ultrazvuk prochází velmi špatně kostmi, např. scannování mozku je velmi omezené

✗ Problém pokud je mezi orgánem a sondou vzduch (velký rozdíl akustického odporu) 
Např. sledování slinivky je obtížné kvůli přítomnosti plynů v zažívacím ústrojí

✗ Obsluha ultrazvuku musí být zkušená,  pořízení kvalitních  obrázků a interpretace je 
náročná

13
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1.6 Fyzikální princip uzv. zobrazovacích systémů
Elektroakustický měnič vyšle do zobrazované tkáně krátký uzv. impuls (~ 1 s). Část 

energie tohoto impulsu se na tkáňových rozhraních odrazí. Velikost odrazu (echa) závisí na 
rozdílu akustických impedancí zobrazovaných tkání. Odražený signál je měničem zachycen, 
transformován, elektronicky zpracován a zobrazen na obrazovce. [2]

Kmitočtový rozsah zvukových vln (podélné vlnění, tlaková vlna):

< 16 Hz infrazvuk (mořský příboj, zvuky bouře)
16 Hz – 20 kHz slyšitelné pásmo
> 20 kHz ultrazvuk (netopýři, delfíni)

Frekvenční pásmo používané v medicíně: 2 MHz – 30 MHz

Rychlost šíření ultrazvuku:

Rychlost šíření ultrazvuku v měkkých tělních tkáních je přibližně stanovena na 1540 
m/s.  Jedná  se  o  ideální  model  tkáně,  proto  v  realitě  se  může  rychlost  lišit  a  tím vzniká 
rozostření sledovaných struktur. [3]

Odraz na rozhraní:

K odrazu  dochází  na  rozhraní  dvou akusticky různě  vodivých prostředí.  Odraz  na 
rozhraní ve vzdálenosti x od vysílače vyvolá dopad odražené vlny zpět na přijímač s časovým 
zpožděním t. [3]

kde c je rychlost šíření vlny v daném prostředí
t je časové zpoždění

Akustická impedance:

Je definována jako hustota látky násobená rychlostí zvuku v materiálu. [3]

kde c je rychlost šíření vlny v daném prostředí
ρ je hustota prostředí

x= c⋅t
2

Z=c⋅
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Akustické rozhraní:

Akustické rozhraní je rozhraní dvou materiálů přes které se šíří ultrazvuková vlna. Na 
tomto rozhraní nastává obecně lom, odraz a transformace. Na každém rozhraní dvou prostředí 
s různou vodivostí dochází k odrazu části energie. Množství odražené energie je tím větší, čím 
větší  je  rozdíl  akustických  impedancí  prostředí  tvořících  rozhraní.  Ke  snížení  zvukového 
odporu se nanáší mezi sondu a povrch těla gel (vzduch představuje velký odpor). [3]

Vlnová délka: 

Vlnová délka je vzdálenost dvou nejbližších bodů, které kmitají se stejnou fází. [3]

kde c je rychlost šíření vlny v daném prostředí
f  je frekvence

Obr. 1.3 - Vlnová délka [3]

= c
f
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1.7 Vyzařovací diagram sondy
Jedním z nejdůležitějších parametrů ultrazvukové sondy, kterým se sonda podílí na 

dosažení  prostorové rozlišovací  schopnosti  ultrazvukového zobrazovacího systému,  je tvar 
vyzařovacího  diagramu  (charakteristiky)  sondy.  Ultrazvukové  pole,  které  je  generováno 
měničem,  je  možno  z  obecného  pohledu  rozdělit  na  dvě  základní  oblasti:  tzv.  blízké  a 
vzdálené pole. Rozdělení pole na blízkou (Fresnelovu) a vzdálenou (Frauenhoferovu) oblast 
je dáno průběhem akustického tlaku v ose měniče. [2] 

1.7.1 Vzdálené pole (Frauenhoferova oblast)

Vzdálené pole začíná za posledním maximem akustického tlaku na ose zdroje, kde 
dochází  k  rovnoměrnému  poklesu.  Na  rozdíl  od  blízkého  pole  nezůstává  průřez 
ultrazvukového svazku konstantní, nýbrž dochází k jeho rozbíhání.

1.7.2 Blízké pole (Fresnelova oblast)

Podle  geometrie  měniče  si  lze  představit  několik  typů  vyzařovaných  vln.  V okolí 
bodového zdroje se šíří kulová vlna, v okolí deskového zdroje rovinná vlna. V blízkém poli 
vykazuje hladina intenzity celou řadu nehomogenit, rychlost částic sleduje akustický tlak s 
fázovým zpožděním o 90°. [1]

Obr. 1.4 - Rozdělení pole uzv měniče na blízkou a vzdálenou oblast [1] 
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1.8 Typy zobrazovacích módů
Do oboru ultrazvukové diagnostiky řadíme zobrazovací metody využívající rozdílnosti 

vlnových  odporů  (akustických  impedancí)  jednotlivých  tkání  a  metody  dopplerovské  pro 
sledování pohybujících se struktur nebo toku krve (CFM – color flow mapping). Při nejčastěji 
používané  obrazové  metodě  je  sondou  vysílán  krátký  impuls  ultrazvukové  energie  do 
sledovaného prostředí, který se na rozhraní různých vlnových odporů odráží a jako echo se 
vrací zpět na sondu.

Doba běhu ultrazvukového impulsu je měřítkem vzdálenosti rozhraní od čela sondy. 
Přijatý signál je průchodem tkáněmi zeslaben, což je závislé na druhu a vlastnostech tkání a 
použité pracovní frekvenci ultrazvuku. Takto získané údaje jsou poté vyhodnocovány nebo 
přímo zobrazovány některým z principů zobrazení jako je A-mód, B-mód, TM-mód a další.

Obr. 1.5 – Principy zobracovacích metod – A-mód, B-mód, TM-mód [5]

1.8.1 A- mód zobrazení

Jedná se o základní  systém zobrazování,  ze kterého byly  vyvinuty všechny ostatní 
systémy zobrazení. V pravém slova smyslu však ještě nepatří mezi 2D zobrazovací systémy. 
Jedná se o zobrazování grafu amplitudy signálu v závislosti na čase. Vysílač ultrazvukového 
signálu generuje impuls energie, která se šíří tkání. Na nehomogenitách tkáně se část energie 
odráží  a  vrací  se  zpět  k  sondě,  která  mezi  generovanými  impulsy  slouží  jako  detektor. 
Odražené  signály  vytváří  tzv.  akustická  echa,  která  svým  časovým  sledem  odpovídají 
prostorovému šíření ultrazvukového impulsu, tedy i odrazům ultrazvukové energie. Akustická 
echa následně převedeme ultrazvukovým přijímačem na elektrické impulsy, které zobrazíme 
na obrazovce osciloskopu. [1,5]

Obr. 1.6 – Zobrazení v A-módu [5]
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1.8.2 B- mód zobrazení

V současné době asi  nejrozšířenější  systém zobrazování,  někdy také nazýván jako 
ultrazvuková  tomografie.  Základním principem této  metody  je  zobrazení  řezu  snímaného 
objektu v rovině pohybu sondy.  V A-módu zobrazení  se  informace  prezentuje  výchylkou 
světelné  stopy  časové  základny  osciloskopu.  V  B-módu  nebudeme  provádět  modulaci 
výchylkovou, ale jasovou. Jas stopy je modulován velikostí signálu akustických ech ve směru 
hlavního paprsku ultrazvukového svazku. Musíme se postupně posouvat ve vhodném směru 
(např. rovnoběžně se směrem původního paprsku) s vyzařovaným paprskem, obdržíme poté 
dvourozměrný  obraz  tkáňových  rozhraní,  na  kterých  se  odráží  ultrazvukový  signál.  V 
podstatě se tedy jedná o postupné snímání a postupné vyhodnocování informace z primárního 
parametrického  pole.  Protože  má  vyzařovaný  ultrazvukový  svazek  úzký  „tužkový“  tvar, 
získáme informaci  o primárním parametrickém poli  v rovině,  která  je vytvořena postupně 
přesouvaným paprskem ultrazvukové energie. [1]

Obr. 1.7 – Zobrazení v B-módu [5]

1.8.3 TM- mód zobrazení

Jedná se o zobrazení časovým rozvojem (time motion). Obraz vzniká oscilografickým 
znázorněním pohybu tkání, od jejichž rozhraní je odražena ultrazvuková energie.  Většinou 
zachycujeme pohyb jedné tkáně vůči  druhé (referenční)  pomocí  paměťového osciloskopu. 
Jedná se tedy o zobrazení polohy (axiální – vzhledem k sondě) v závislosti na čase. [1]

Obr. 1.8 – Zobrazení v TM-módu [5]
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2.  Ultrazvukový zobrazovací systém

Obr. 2.1 – Typický ultrazvukový zobrazovací přístroj pro diagnostiku [3]

Základní části ultrazvukového diagnostického přístroje:  [3]

● Vyšetřovací sonda obsahující elektroakustické měniče
● Generátor elektrických budících impulzů
● Elektronické rozvody pro zpracování zachyceného signálu
● Zobrazovací jednotka
● Záznamová jednotka 

Funkční bloky ultrazvukového zobrazovacího přístroje: [3]

● Vysílač - syntéza a vyslání ultrazvukového pulsu
● Přijímač -  příjem odraženého signálu, dekódování amplitudy a fáze signálu
● Předzpracování signálu -  DGC (Depth Gain Compensation) – korekce útlumu signálu 

způsobeného průchodem tkání,  filtrace,  demodulace,  úprava dynamického rozsahu, 
dopplerovská analýza signálu

● Konverze snímků -  úprava snímků do standardního datového formátu
● Post-processing  obrazu  -   optimalizace  obrazu  pro  zobrazení,  doplnění  textových 

informací do obrazu 
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2.1 Ultrazvukové zdroje
Pro  generování  ultrazvukových  vln  v  medicíně  se  v  současnosti  používají 

piezoelektrické  měniče.  Nebylo  tomu tak  vždy.  Historicky nejstarší  používané  generátory 
byly mechanické v  podobě  píšťal  a  sirén.  Nevýhodou  byla  nízká  průměrná  dosažitelná 
frekvence  pohybující  se  kolem 40  kHz.  Větší  praktické  využití  měly  měniče  využívající 
magnetostrikční jev. Podstatou tohoto jevu je mechanická  deformace magnetostrikční látky v 
magnetickém poli. Jako magnetostrikční látky jsou vhodné feromagnetické materiály (nikl, 
kobalt) a tzv. ferity. [6]

V magnetickém poli jsou tyto materiály rozkmitány na frekvenci podle vztahu [6]

kde E je modul pružnosti

       n je řád kmitu, tj. pořadové číslo vyšších harmonických kmitočtů

       L je délka materiálu

      ρ  je hustota    

Ze  vztahu  fk  plyne  frekvenční  omezení  magnetostrikčních  generátorů.  Používaný 
rozsah 16-100 kHz. Lze dosáhnout i vyšších frekvencí,  ale jen za cenu prudkého poklesu 
intenzity. V lékařství se využívají tam, kde je potřeba nízkých frekvencí a vysokého výkonu. 
Při  lékařských aplikacích  jsou však využívány především frekvence  převyšující  800 kHz, 
které  lze  generovat  pouze  piezoelektrickými  měniči.  Podstatou  piezoelektrického  jevu  je 
deformace materiálu, přeskupení jeho iontů a vytvoření elektrických dipólových momentů. 
Měniče využívají nepřímého piezoelektrického jevu, což je obrácený přímý jev. Na vhodný 
materiál se přivede napětí a vlivem deformace dojde ke vzniku vlnění. Pokud kmitá měnič v 
podélném směru, lze pro frekvenci psát [6]

      

kde E ′′  je modul pružnosti odpovídající typu a orientaci vzorku

        L je délka materiálu

       ρ  je hustota

   
Jako piezoelektrické materiály lze použít anizotropní krystaly (křemen, turmalín), 

umělá polykrystalická feroelektrika (titaničitan barnatý, niobáty) a další. [6]

ρ
E

L
fL

′′
=

2
1

f k=
n

2L  E
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2.2 Hodnotící parametry uzv. zobrazovacího systému

2.2.1 Prostorová rozlišovací schopnost ultrazvuku

Prostorovou rozlišovací schopností se rozumí nejmenší možná vzdálenost mezi dvěma 
body,  při  níž  jsou  tyto  zobrazeny  jako  dvě  od  sebe  odlišitelné  struktury.  Rozeznáváme 
následující rozlišovací schopnosti (viz. obr. 2.2):

Obr. 2.2 – Schéma znázorňující jednotlivé druhy rozlišení v uzv. zobrazení [6]
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Axiální rozlišení

Nachází se ve směru šíření ultrazvukového vlnění (v ose sondy),  tedy mezi dvěma 
body  ležícími  v  jedné  linii  v  různé  hloubce.  Tato  rozlišovací  schopnost  je  nejlepší. 
Nejpřesnější  měření  jsou  tedy  prováděna  v  liniích  orientovaných  paralelně  s  šířením 
ultrazvuku od sondy.

Axiální  rozlišení závisí  na frekvenci sondy (tj.  na vysílané vlnové délce),  na délce 
pulzu vysílaného sondou a na rozpětí frekvencí v něm obsažených (frekvenční pásmo pulzu). 
[6]

Laterální (azimutální) rozlišení

Je rozlišení mezi dvěma body uloženými laterálně vedle sebe ve stejné hloubce. Tato 
rozlišovací  schopnost klesá se vzdáleností  od sondy,  protože jednotlivé svazky od sebe v 
hloubce postupně divergují. Navíc se body uložené daleko od sondy jeví jakoby rozmazané a 
roztažené do stran, neboť jejich velikost zde má šíři ultrazvukového svazku.

Laterální rozlišení závisí kromě frekvence sondy také na fokusaci svazku. Nastavení 
fokálních zón může významným způsobem zlepšit  laterální  rozlišení.  Laterální  rozlišovací 
schopnost je dále ovlivňována velikostí apertury měniče, velikostí frekvenčního pásma pulzu 
a velikostí a počtem vedlejších energetických svazků. [6]

Transverzální (elevační) rozlišení

Transverzální  rozlišení  je  schopnost  odlišit  od  sebe  dvě  roviny  ležící  nad  či  pod 
zobrazovanou  tomografickou  rovinou.  Ultrazvukové  přístroje  pořizují  jednorozměrné 
tomografické obrazy. Ultrazvukový svazek má však trojrozměrný tvar. Tloušťka ultrazvukové 
roviny se pohybuje od několika mm až po centimetrové  hodnoty.  Výsledný obraz vzniká 
sumací odrazů z celé tloušťky roviny.

Nedostatečná elevační rozlišovací schopnost je zdrojem některých artefaktů,  kdy se 
struktury silně odrážející ultrazvuk mohou objevit v obraze, aniž jimi tomografický řez přímo 
prochází.  Elevační  rozlišovací  schopnost  závisí  na  frekvenci  sondy  a  na  vedlejších 
energetických svazcích generovaných měničem. Podobně jako laterální rozlišovací schopnost 
i elevační rozlišení klesá se vzdáleností od měniče. [6]
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2.2.2 Limitní dosažitelná prostorová rozlišovací schopnost

Uvažujeme  následující  experimentální  uspořádání.  Do  vyzařovacího  diagramu  uzv 
sondy  je  umístěna  nehomogenita  prostředí  přesně  ohraničeného  tvaru  mnohem  menší 
velikosti nežli je šířka vyzařovacího diagramu, viz obr. 2.3 a). Zobrazovací systém takový 
předmět  zobrazí  buď  jako  plošku  zkrácenou  na  předem  stanovený  rozměr  s  jasem 
odpovídajícím velikosti  detekovaného echa.  Vzdálíme-  li  od sebe  dva předměty  právě  na 
šířku vyzařovacího diagramu, nebudou vůbec ultrazvukovým  systémem zobrazeny, viz obr. 
2.3 b). [1]

V posledním uspořádání, viz obr. 2.3 c), použijeme tři předměty vzdálené od sebe tak, 
aby zasahovaly všechny vyzařovací diagram. Zobrazovací systém je od sebe vůbec nerozezná, 
zobrazí je geometricky stejnou ploškou jako v případě a), jas plošky však bude větší (odrazí 
se více ultrazvukové energie). Je tedy zřejmé, že šířka vyzařovacího diagramu určuje limitní 
dosažitelnou  stranovou  geometrickou  rozlišovací  schopnost.  K  ozřejmění  hloubkově 
prostorové rozlišovací schopnosti si představujeme experimentální uspořádání obdobné obr. 
2.3 a), ve kterém zaměníme předmět za předmět „bodový“. [1]

Obr. 2.3 - Definice stranové prostorové rozlišovací schopnosti, maximální rozlišení a) právě 
nerozliší b) nerozliší [1]

Vysílaný ultrazvukový impulz má konečnou dobu trvání vzhledem k omezené šířce 
přenášeného  pásma,  jeho  tvar  není  pravoúhlý,  viz  dále  s  velmi  dobrou  aproximací  lze 
předpokládat,  že  odražený  impulz  ultrazvukové  energie  bude  mít  „kapkovitý“,  rotačně 
symetrický  tvar,  viz  obr.  2.4.  Bude  vytvářet  tzv.  vzorkovací  objem,  který  je  stranově 
ohraničen vyzařovací charakteristikou a hloubkově délkou svého trvání. Jestliže tedy budou 
dva bodové předměty ležet v ose vyzařovacího svazku za sebou ve vzdálenosti kratší nežli je 
délka kapkového tvaru vzorkovacího impulzu, nebudou od sebe ultrazvukovým zobrazovacím 
systémem rozlišeny. [1]
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Obr. 2.4 - Model tzv. vzorkovacího objemu a definice jeho geometrické velikosti [1]

Je evidentní, že vzorkovací objem definuje u ultrazvukových zobrazovacích systémů 
geometrické rozměry elementární informační buňky. Jistě je také zřejmé, že se jeho velikost 
mění v závislosti na vzdálenosti od čela ultrazvukové sondy, vzhledem k divergenci jejího 
nefokusovaného vyzařovacího diagramu. Stranová prostorová rozlišovací schopnost se tedy 
mění s hloubkou uložení sledovaného tkáňového rozhraní. Z inženýrského hlediska je vlastní 
vzorkovací objem definován různým způsobem, viz obr. 2.4 b). [1]

Limitní hodnota hloubkového rozlišení je dána nejmenší možnou délkou doby trvání 
ultrazvukového  impulzu.  Ta  je  však  omezena  pracovním  kmitočtem  (vlnovou  délkou) 
ultrazvukové vlny. Typická hodnota dosahovaná u kvalitních přístrojů je 2 – 4 mm.

Špičková zařízení pro kardiologickou  diagnostiku, která pracují s kmitočty 2 – 10 
MHz, dosahující při 2 MHz hloubkové rozlišení cca 1,5 mm, při 10 MHz několik desetin 
milimetru. Se zvyšováním kmitočtu (růstem hloubkové rozlišovací schopnosti) však prudce 
stoupá útlum ultrazvukové energie, viz dříve, klesá hloubka uložení tkáňových rozhraní, která 
lze systémem zobrazit. [1]

Vzhledem k tomu,  že šířka vyzařovacího diagramu je dáno poměrem D/λ je nutné 
volit  vždy  kompromis  mezi  stranovou  a  hloubkovou  rozlišovací  schopností  a  maximální 
hloubkou uložení zobrazovacích tkáňových rozhraní.

V  klinické  praxi  se  tedy  volí  pracovní  frekvence  a  průměr  ultrazvukové  sondy 
(měniče) jako kompromis pro daný obor aplikace a diagnózu: f = 1 – 10 MHz (30 MHz), D = 
1 – 25 mm (30 mm). Šíře vysílaných impulzů bývá 0,2 – 2 μs, opakovací frekvence impulsů 
je závislá na požadované hloubce sledování a volí se 300 kHz – 1,5 kHz (3 kHz). Střední 
ultrazvukový výkon bývá 0,3 – 21 mW, což odpovídá špičkové hodnotě intenzity 1,4 – 95 
W.cm-2.. [1]

2.3 RF UZV signál
Lékařské  ultrazvukové  tomografické  systémy  jsou  založeny  na  principu  vyslání 

ultrazvukového impulzu do tkáně a následnému příjmu ech od tkáně odražených. Výsledný 
obraz je složen z jednotlivých odražených ech (pulzy jsou vysílány v různých směrech – jsou 
lineárně nebo sektorově vychýlené). Tato echa jsou jednorozměrná (A-mód). 

Ultrazvukové pole je generováno sondou v režimu vysílání a proniká do tkáně, kde 
dochází k interakci. Sonda se poté „přepne“ do režimu přijmu a detekuje příchozí akustický 
signál,  který  se  následně  v  piezoelektrickém  měniči  přemění  na  elektrický  signál  –  tzv. 
radiofrekvenční (RF) signál. RF signál je tedy nezpracovaný signál na výstupu ultrazvukové 
sondy. Tento signál se pro přímé zobrazení nehodí a je nutno jej dále zpracovat. V lékařské 
diagnostice se většinou převádí víceméně standardizovaným postupem na výsledný B-mód 
zobrazení. [7]
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Obr. 2.5 – Vznik B-mód zobrazení [7]

Obr. 2.6 – Postup zpracování RF signálu [7]
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Detekce  obálky –  v  ultrasonografii  chceme  obvykle  ze  získaného RF signálu  extrahovat 
pomalé  změny  v  jeho  amplitudě.  Toho  se  dosahuje  různými  demodulačními  technikami. 
Obálku RF signálu lze například získat pomocí vztahu:

kde HT je operátor Hilbertovy transformace. Výsledek použití Hilbertovy transformace je na 
obrázku 2.6. [7]

Obr. 2.7 - a) RF signál, b) obálka RF signálu detekovaná Hilbertovou transformací, c)  
obálka po logaritmické kompresi dynamiky [7]

Redukce dat – každý naměřený jednorozměrný RF signál obsahuje velké množství vzorků, 
které lze dále využít. Pro účely zobrazení je jich však velmi mnoho a je nutno provést jejich 
redukci. Nejjednodušším a také nejčastěji používaným způsobem je prostá decimace signálu. 
Je totiž výpočetně nejméně náročná a při porovnání s jinými postupy nejsou ve výsledném 
obrazu  podstatné  rozdíly.  Mezi  jiné  používané  metody  patří  například  výpočet  střední 
hodnoty z N vzorků, výběr mediánu nebo výběr maxima. [7]

Komprese dynamiky – RF signál má velký dynamický rozsah (z rozkmitu je patrný velký 
rozdíl mezi minimální a maximalní hodnotou). Tato hodnota se pohybuje v rozmezí od 100 
dB do 130 dB. Pro účely zobrazení se nejčastěji používá logaritmické komprese dynamiky – 
viz. obr. 2.7. [7]

At = X ℜ
2 t HT {X ℜt }

2
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Konverze zobrazení – nevýhodou sektorového obrazu je to, že na začátku každého A-scanu 
je velká hustota vzorků. S rostoucí vzdáleností potom počet vzorků klesá. Při rekonstrukci 
obrazu je potřeba  provést  interpolaci.  Nejčastěji  používaná  je  bilineární  interpolace.  Mezi 
další patří například metoda nejbližšího souseda nebo interpolace splajny. [7]
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3.  Ultrazvukový tomograf GE Vingmed
Školní  laboratoř  je  vybavena  lékařským ultrazvukovým tomografem GE VingMed 

System FiVe, který ve „výzkumném módu“ umožňuje akvizici radiofrekvenčních (RF) dat. 
Přístroj je vybaven dvěma lineárními kardiologickými sondami 2,5 MHz a 3,5 MHz, které 
umožňují  pokrýt  frekvenční  pásmo  od  1,7  MHz  do  5  MHz.  Takto  vybavené  pracoviště 
umožňuje  měření  na  druhé  harmonické,  měření  dopplerovských  dat,  mapování  extrémě 
pomalých  nízkoenergetických  průtoků,  barevné  mapování  pohybu  tkáně,  vysokorychlostní 
mód, a další.

obr. 3.1. - Lékařský ultrazvukový tomograf GE VingMed System FiVe
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Axiální rozlišení použitých ultrazvukových sond

Axiální rozlišení sondy je omezeno délkou vysílaného impulzu L. Pokud jsou vyslány 
dva pulzy se vzdáledností D<L/2, tak se nám nepodaří bez použití speciálních metod rozlišit 
jejich echa. Axiální rozlišení sondy je tedy L/2. Nejkratší možná délka impulzu L, který může 
sonda vyslat je:

L = 1/B * c
kde B je šířka pásma

c je rychlost šíření zvuku

I bez znalosti přesných dat můžeme pro teoretický výpočet předpokládat šířku pásma 
rovnu 70% až 80% střední frekvence sondy a rychlost šíření zvuku v lidské tkáni 1540 m/s. 
Teoreticky odhadovaná horní mez axiálního rozlišení je:

axiální rozlišení = c/(F*0,8)/2 = 1540/(2,5*106*0,8)/2 = 0,38 mm

pro lineární kardiologickou sondu FPA 2,5 MHz a 0,275 mm pro sondu FPA 3,5 MHz. Takto 
vypočtené rozlišení je však pouze teoretické. Reálně se nikdy nepodaří s tímto typem sondy 
realizovat impulz s méně než dvěma periodami.

Laterální rozlišení použitých ultrazvukových sond

Laterální rozlišení sondy je omezeno šířkou uzv. paprsku (theta), která je dána podílem 
vlnové délky (lambda) a apertury (A):

theta = lamda/A

Pro stanovení laterálního rozlišení v určité hloubce platí vztah:

laterální rozlišení = hloubka * sin theta

Pro obě sondy, které máme k dispozici je celková apertura 18,53 x 13 mm. Sonda FPA 2,5 
MHz je se 64 měniči a sonda FPA 3,5 MHz s 96 měniči.

Obr. 3.2 – Kardiologická ultrazvuková sonda
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4.  Měření PSF
Měřením 3D impulzní charakteristiky (PSF) konvenčního ultrazvukového systému se 

určuje kontrast a celková kvalita obrazu, která je dána vlastnostmi měřeného zobrazovacího 
systému  a  vlivem tkáně,  kterou  ultrazvukový  impulz  prochází.  PSF  se  tedy  používá  pro 
vyhodnocení kvality měřeného ultrazvukového zobrazovacího systému.

4.1 Výroba měřícího fantomu

Měřena byla malá ocelová kulička o velikosti srovnatelné s vlnovou délkou ultrazvuku 
λ,  která byla   zalitá  želatinou v bezodrazové nádobě.  Vlastní  bezodrazovou nádobou byla 
krychle  lepená  z  plexiskla,  vypolstrovaná  kobercem  s  vysokým  vláknem.  Želatina  byla 
vyrobena  ve  dvou vrstvách.  Nejprve  se  zalilo  dno nádoby cca  4-5  cm želatiny,  která  se 
nechala do druhého dne řádně ztuhnout a vychladit.  Po dokonalém ztuhnutí bylo želatinou 
zalito zbylých cca 8 cm nádoby. Želatina se nechala pomalu tuhnout (díky spodní vychlazené 
vrstvě  tuhla  rychleji  ve  spodní  části).  V  okamžiku  částečného  ztuhnutí  byla  do  nádoby 
umístěna kovová kulička a želatina se opět nechala do druhého dne řádně vytuhnout,  aby 
nedošlo k nechtěnému pohybu kuličky.  Před vlastním měřením byla poslední část  nádoby 
zalita vodou, ve které se poté pohybovala sonda.

obr. 4.1. - Náčrt fantomu pro měření PSF

Takto zhotovený fantom byl  umístěn do speciálního 3D měřícího systému, pomocí 
kterého se pohybovalo sondou v transverzálním směru s krokem 0,1 mm při prvním měření a 
0,2 mm při druhém měření.
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obr. 4.2. - Fantom umístěný ve 3D měřícím systému

4.2 Vlastní měření

Pro vlastní měření byla vybrána kardiologická lineární sonda FPA 3.5 MHz. Vlastní 
měření probíhalo v prvním případě na frekvenci 5 MHz a ve druhém případě na frekvenci 3,3 
MHz. První měření bylo vyhodnoceno jako nevyhovující, jelikož data se nepodařilo zpracovat 
(kulička nebyla na snímcích příliš zřetelná – vlivem příliš hrubé struktury želatiny splývala s 
okolím). Proto se dále budeme zabývat pouze druhým měřením.

Měření bylo provedeno ve třech různých hloubkách, které byly od sebe posunuty o 1 
cm. V každé hloubce byly změřeny tři různé pozice – viz. obrázek 4.3. Pomocí speciálního 
3D měřícího systému (obrázek 4.2) bylo se sondou polohováno v tranzverzálním směru s 
krokem 0,2 mm. V každém případě bylo naměřeno cca 96 snímků. U každé polohy kuličky 
bylo navíc ve středové poloze provedeno měření na všech dostupných frekvencích – 5 MHz, 
4 MHz, 3.3 MHz, 2.7 MHz a 2.2 MHz (druhá harmonická). Všechna data byla ukládána z 
přístroje VingMed System FiVe jako prostá RF data. Setříděná naměřená data jsou přiložena 
na DVD k této práci.
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obr. 4.3. - Rozložení měřených poloh vzhledem k pozici středu kuličky

obr. 4.4. - Příklad naměřeného snímku (B scan) – střed polohy kuličky pozice 1
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4.3 Zpracování naměřených dat

Naměřená data byla z tomografu VingMed System FiVe uložena k dalšímu zpracování 
ve formě *.clp a *.prv souborů. Vzhledem k tomu, že z ultrazvukového systému lze ukládat 
najednou pouze 24 snímku (systém je automaticky čísluje od 1 do 24), bylo nutno nejprve 
ručně setřídit a očíslovat od 1 do 96 (96 měření na jednu pozici kuličky). Takto upravené a 
setříděné soubory jsou dále zpracovatelné v programu Matlab.

Hodnotícím kritériem tvaru impulsní  charakteristiky PSF je FWHM (Full  Width at 
Half Maximum). Toto kritérium je rovněž označováno jako koeficient prostorového rozlišení, 
s rozměrem mm. Čím větší je hodnota FWHM, tím je prostorové rozlišení nižší. Pro určení 
FWHM  byla  použita  aproximace  Gaussovou  funkcí.  Tato  aproximace  ignoruje  postranní 
laloky – viz. obr. 4.5. 

  
a) b) c)

obr. 4.5. - Příklad aproximace Gaussovou křivkou v laterálním, axiálním a tranzverzálním 
směru [8]

Aproximace označuje přibližnou hodnotu čísla nebo nahrazení čísla vhodným číslem 
blízkým. Hledá se nejmenší chyba mezi změřenými hodnotami a aproximovanou funkcí. [8]

Aproximace byla provedena pomocí vzorce pro Gaussovskou křivku, která je dána vzorcem:

kde a je amplituda, b je poloha středu, σ souvisí s šířkou vrcholu a n je počet vrcholů. [8]

Ve výpočtu programem matlab byla pro Gaussovu aproximaci použita funkce fit.m.

MSE= 1
N ∑

i=1

N

x i− f x i
2

y=∑
i=1

n

ai⋅e
[− x−bi

 i 
2]
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obr. 4.6. - Příklad nákresu Gaussových křivek pro laterální, axiální a tranzverzální směry [8]

Dle obrázku 4.6 je patrné, že nejhorší prostorové rozlišení je v tranzverzálním směru, 
což je dané tloušťkou tomografické vrstvy.  Prostorové rozlišení  je ovlivnitelné  především 
nastavením  přístroje  –  použitou  frekvencí  a  fokusací  ultrazvukového  svazku.  Ve  většině 
praktických případů se prostorové rozlišení lékařských ultrazvukových tomografů stanovuje 
pouze pomocí axiálního a laterálního směru.

Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6
Axiální rozlišení 3,00 2,84 2,92 3,50 3,42 2,74
Laterální rozlišení 5,64 4,73 6,36 5,05 4,95 4,75

Tab. 4.1 - Naměřené hodnoty FWHM v mm pro axiální a laterální rozlišení [8]
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5.  Měření LSF

5.1 Výroba měřícího fantomu
Měřen byl silonový vlasec o průměru srovnatelném s vlnovou délkou ultrazvuku  λ, 

který  byl  napnut  na  dřevěném  rámu  ponořeném  do  bezodrazové  nádoby.  Vlastní 
bezodrazovou  nádobou  bylo  skleněné  akvárium  vypolstrované  speciální  bezodrazovou 
gumou. Celá nádoba se následně naplnila vodou a cca 8 cm pod hladinu se umístil dřevěný 
rám s napnutým silonovým vlascem.

Obr. 5.1. - Náčrt fantomu pro měření LSF

Takto zhotovený fantom byl  umístěn do speciálního 3D měřícího systému, pomocí 
kterého se pohybovalo sondou.
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Obr. 5.2. - Fantom umístěný ve 3D měřícím systému

5.2 Vlastní měření
Vlastní  měření  bylo  provedeno  kardiologickou  lineární  sondou  FPA  2.5  MHz  a 

kardiologickou lineární sondou FPA 3.5 MHz. Měření probíhalo na pracovní frekvenci 2,5 
MHz v případě sondy FPA 2.5 MHz a na frekvenci 3,5 MHz v případě sondy FPA 3.5 MHz. 
Obě  sady  měření  probíhaly  za  stejných  podmínek,  aby  bylo  možno  výsledky  navzájem 
porovnat.

Měření bylo provedeno ve třech různých hloubkách, které byly od sebe posunuty o 2 
cm – viz. obrázek 5.3 a). Pomocí speciálního 3D měřícího systému (viz. obrázek 5.2) bylo se 
sondou polohováno v tranzverzálním směru s krokem 1 mm. V každé hloubce bylo naměřeno 
36 snímků. Dále bylo sondou FPA 3.5 MHz naměřeno 6 snímků ve dvou hloubkách. Měřeno 
bylo  kolmo na silonový vlasec (střed silonového vlasce)  – viz.  obrázek 5.3 b).  Tato data 
budou sloužit k porovnání s předchozím měřením kuličky (měření PSF). Setříděná naměřená 
data jsou přiložena na DVD k této práci.
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Obr. 5.3. - Rozložení poloh jednotlivých měření

obr. 5.4. - Příklad naměřeného snímku – měření LSF sondou FPA 2.5 MHz, hloubka 5 cm
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5.3 Zpracování měření
Naměřená data byla z tomografu VingMed System FiVe uložena k dalšímu zpracování 

ve formě *.clp a *.prv souborů. Tak, jako v případě měření PSF byla naměřená data setříděna 
a  seřazena  k  dalšímu  zpracování.  Veškeré  zpracování  získaných  dat  bylo  provedeno  v 
programovém prostředí Matlab. Nejprve jsme stanovili pro každou sadu měření (pro každou 
hloubku) oblast zájmu. Oblast zájmu je nutno stanovit z důvodů vyloučení nechtěných odrazů 
od stěn nádoby a dalších nechtěných artefaktů v obrazu (částice prachu, apod.) - viz. obr. 5.5.

Obr. 5.5 - Výběr zájmové oblasti

Následně  byl  ve  stanovené  oblasti  zájmu  vybrán  řádek  s  největší  intenzitou  jasu 
(nejsvětlejší  řádek).  Tento  řádek  byl  společně  s  řádky nacházejícími  se  pod  a  nad  tímto 
vybraným řádkem přiřazen do matice. Vzhledem k tomu, že každá sada měření obsahuje 36 
snímků, bylo do této matice úmístěno celkem 108 řádků. Snímky a tedy i řádky jsou řazeny 
tak, aby nejsvětlejší sada řádků byla uprostřed vytvářené matice – viz. obrázek 5.6. Z této 
matice byl následně vybrán prostřední sloupec a symetricky dva krajní sloupce, které byly 
použity pro výpočet hodnotícího parametru FWHM. Před vlastním výpočtem FWHM byla 
získaná data aproximována Gaussovou křivkou – viz. obrázky 5.7, 5.8.
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Obr. 5.6 – Rekonstruovaný obraz, čarami jsou naznačeny pozice výpočtů

Obr. 5.7 – Aproximace Gaussovou křivkou pro střed rekonstruovaného obrazu
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Obr. 5.8 – Aproximace Gaussovou křivkou na levé a pravé straně rek. obrazu

Tato rekonstrukce byla provedena pro všechna měření LSF a byly získány následující 
hodnoty FWHM pro tranzverzální rozlišení:

Použitá sonda, hloubka měření vlevo uprostřed vpravo
FPA 2.5 MHz, hloubka 5 cm 14,973 17,754 14,923
FPA 2.5 MHz, hloubka 7 cm 18,133 19,819 17,033
FPA 2.5 MHz, hloubka 9 cm 16,761 21,122 18,327
FPA 3.5 MHz, hloubka 4 cm 10,563 13,784 11,684
FPA 3.5 MHz, hloubka 6 cm 12,408 16,834 14,768
FPA 3.5 MHz, hloubka 8 cm 16,679 21,876 17,614

Tab. 5.1 - Naměřené hodnoty FWHM v mm pro tranzverzální rozlišení

40



Měření vlastností ultrazvukového zobrazovacího systému__________________________ 

Je  patrné,  že  hodnota  FWHM  a  tím  i  prostorová  rozlišovací  schopnost  v 
tranzverzálním směru je se vzrůstající hloubkou horší. To je způsobeno zaostřením (fokusací) 
ultrazvukového měřícího systému do fixního bodu – v případě měření se sondou FPA 2.5 
MHz do hloubky 5 cm a v případě měření sondou FPA 3.5 MHz do hloubky 4 cm.

U profilů  levé  a  pravé  strany skenu (rekonsruovaného obrazu  –  viz.  obr.  5.8)  lze 
hodnotit mimo jiné i symetrii průběhu.

Podobně byla zpracována i série měření kolmých na silonový vlasec – viz. obrázek 5.3 
c). U této série měření byly vypočteny hodnoty axiálního a laterálního rozlišení použité sondy 
– FPA 3.5 MHz.

Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6
Axiální rozlišení 2,469 2,386 2,871 2,943 2,392 3,399
Laterální rozlišení 5,884 5,314 4,301 7,027 3,922 4,422

Tab. 5.2 - Naměřené hodnoty FWHM v mm pro axiální a laterální rozlišení

Obr. 5.9 – Příklad naměřeného snímku pro první polohu měření LSF „kolmo“
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Obr. 5.10 – Příklad aproximace Gaussovou funkcí pro laterální rozlišení
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6.  Srovnání metod PSF a LSF
Jednou z otázek, které vyplynou při čtení této práce, může být otázka, zda jsou metody 

měření  prostorové  rozlišovací  schopnosti  ultrazvukového  zobrazovacího  systému  pomocí 
měření PSF a LSF ekvivalentní. Na tuto otázku se pokusíme odpovědět pomocí jednoduchého 
statistického testu,  kde porovnáme výsledky obou metod.  Jako vhodný test  pro porovnání 
dvou metod měření se jeví Wilcoxův test párových hodnot:

Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6
Axiální rozlišení LSF 2,469 2,386 2,871 2,943 2,392 3,399
Axiální rozlišení PSF 3,00 2,84 2,92 3,50 3,42 2,74

Tab. 6.1 – Získané hodnoty pro axiální rozlišení sondy FPA 3.5 MHz

Určíme rozdíly a přiřadíme jim pořadí:

i LSF PSF di P+ P-
1 2,469 3,00 -0,531 3
2 2,386 2,84 -0,454 2
3 2,871 2,92 -0,049 1
4 2,943 3,50 -0,557 4
5 2,392 3,42 -1,028 6
6 3,399 2,74 0,654 5

Hodnota testovacího kritéria  je T = 5. Z tabulek pro n = 6 a  α = 0,05 dostaneme 
hodnotu T α  = 0. Protože T > T α nemáme důvod zamítnout nulovou hypotézu a tvrdíme, že 
metody  měření  axiálního  rozlišení  pomocí  PSF  a  LSF  jsou  ekvivalentní  na  hladině 
významnosti 5%.

Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6
Laterální roz. LSF 5,884 5,314 4,301 7,027 3,922 4,422
Laterální roz. PSF 5,64 4,73 6,36 5,05 4,95 4,75

Tab. 6.2 – Získané hodnoty pro laterální rozlišení sondy FPA 3.5 MHz
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Určíme rozdíly a přiřadíme jim pořadí:

i LSF PSF di P+ P-
1 5,884 5,64 0,244 1
2 5,314 4,73 0,584 3
3 4,301 6,36 -2,059 6
4 7,027 5,05 1,977 5
5 3,922 4,95 -1,028 4
6 4,422 4,75 -0,328 2

Hodnota testovacího kritéria  je T = 9. Z tabulek pro n = 6 a α = 0,05 dostaneme 
hodnotu T α  = 0. Protože T > T α nemáme důvod zamítnout nulovou hypotézu a tvrdíme, že 
metody měření  laterálního rozlišení  pomocí PSF a LSF jsou ekvivalentní  na hladině 
významnosti 5%.

Námi naměřený vzorek dat je velmi malý – prakticky minimální pro užití Wilcoxova 
testu.  Lze tedy stanovit  pouze ekvivalent  metod na hladině významnosti  5%. Pro hladinu 
významnosti 1% se tento test nedá použít – neuvádí se tabulková hodnota T α  . Pro přesnější 
stanovení ekvivalence těchto metod by bylo vhodné použít větší vzorek dat.
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7.  Závěr
V  této  diplomové  práci  jsme  se  zabývali  měřením  vlastností  ultrazvukového 

zobrazovacího  systému.  Zaměřili  jsme  se  na  návrh  metod  měření  parametrů  prostorové 
rozlišovací schopnosti a to pomocí odezvy na jednotkový impulz (PSF) a pomocí odezvy na 
čarový  zdroj  (LSF).  Všechna  měření  byla  prováděna  na  ultrazvukovém  diagnostickém 
přístroji GE VingMed System FiVe, který umožňuje přímou akvizici radiofrekvenčních (RF) 
dat, která jsou pro další zpracování vhodnější.

Při  realizaci  zadání  diplomové  práce  jsme  navrhli  a  sestrojili  fantomy pro  měření 
odezvy  na  jednotkový  impulz  (PSF)  a  odezvy  na  čarový  zdroj  (LSF).  Na  zhotovených 
fantomech bylo realizováno několik sad měření. Veškerá získaná data byla dále zpracovávána 
v programovém prostředí Matlab. Pro stanovení prostorové rozlišovací schopnosti v axiálním, 
laterálním i transverzálním směru rozlišení jsme použili aproximaci pomocí Gaussovi křivky. 
Zjistili jsme, že na hladině významnosti 5% jsou měření prostorové rozlišovací schopnosti v 
axiálním  a  laterálním  směru  rozlišení  pro  metody  PSF  a  LSF  ekvivalentní.  Vypočtené 
hodnoty  platí  pro  uvedené  nastavení  přístroje,  jelikož  výsledky  jsou  závislé  na  použité 
frekvenci a fokusaci ultrazvukového svazku.

Vzhledem  k  rozdílné  konstruci  měřících  fantomů  lze  jednoznačně  doporučit  pro 
zběžné hodnocení prostorové rozlišovací schopnosti měření pomocí odezvy na čarový zdroj 
(LSF). Fantom pro toto měření je daleko jednodušší na konstrukci a na rozdíl od fantomu pro 
měření pomocí PSF nepodléhá zkáze. Každý uživatel ultrazvukového diagnostického přístroje 
si  tak  může  velmi  lehce  pomocí  silonového  vlasce  zkontrolovat  prostorovou  rozlišovací 
schopnost používané sondy.
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10. Přílohy

10.1 Snímky série měření LSF
Pro získání  přehledu o prováděných měřeních  uvádíme  sérii  získaných snímků při 

měření sondou FPA 2.5 MHz, hloubka 5 cm.
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10.2 Adresářová struktura přiloženého DVD
Přílohou této diplomové práce je DVD se soubory naměřených dat a s elektronickou 

verzí diplomové práce (texty, m-fily) s následujícím uspořádáním adresářů:

Data - LSF – data získaná metodou měření pomocí LSF
PSF – data získaná metodou měření pomocí PSF

Foto – fotografická dokumentace tvorby fantomů

M_Files – soubor m-filů používaných v této práci pro výpočty

Obrazky – ukázky snímků jednotlivých měření a ukázky výstupů z Matlabu

Texty – tato práce v .pdf
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