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ABSTRAKT  

Diplomová práce pojednává o ultrazvukových měřeních.  Popisuje použitá zařízení a 

princip měření s ultrazvukovými kontrastními látkami. Součástí práce je měřicí 

program. 
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ABSTRACT 
Master’s thesis project describes ultrasound measurements. Describes a devices and 

measurement principe of ultrasound contrast agents. Part of this work is a measurement 

program. 
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ÚVOD 

K cílům diplomové práce s názvem Experimentální ultrazvuková měření pomocí 

LabVIEW patří teoretické popsání ultrazvuku, jeho charakteristika, způsob vzniku, 

šíření a jevů podílejících se na útlumu intenzity ultrazvuku.  

V teoretické části bude dále popsán princip kontrastních ultrazvukových 

přípravků. Podrobně bude rozepsána především látka SonoVue a její charakteristiky, 

způsoby použití a vliv na echogenitu ultrazvukem snímané oblasti. 

Stěžejním úkolem diplomové práce je návrh a realizace komplexního 

ultrazvukového měřicího systému, který bude obsahovat jak přístrojové měřicí 

prostředky, tak aplikaci, která bude prostřednictvím těchto hardwarových prostředků 

provádět měření s kontrastními látkami. Přístrojové vybavení zahrnuje měřicí kartu NI 

PCI 5102 a generátor NI PCI 5401. Obě karty od firmy National Instruments. Dále 

výkonový výstupní zesilovač ACQUITEK 325LA a vstupní zesilovač Panametrics 5670 

a několik párů ponorných měničů OLYMPUS. Pro realizaci programové aplikace je 

určeno prostředí LabVIEW rovněž od firmy National Instruments. Tento program musí 

umožňovat generování libovolného tvaru budicí sekvence o požadované frekvenci a 

amplitudě. Přijmout, zobrazit a uložit přijaté echo. Generování a přijímání signálu musí 

být synchronizované.  

Pro ověření funkčnosti bude pořízeno několik zkušebních měření na kontrastní 

látce. Tyto experimenty budou sloužit především k ověření funkcí navržené konfigurace 

a softwaru. Získaná data budou zpracována jednoduchým skriptem v prostředí 

MATLAB, který bude součástí práce. 
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1. ULTRAZVUK 

Ultrazvuk (dále rovněž uzv) je druh mechanických kmitů vázaných na hmotné 

prostředí. Podobně jako elektromagnetické vlnění se i mechanické vlnění dělí do 

kmitočtových pásem. Pro lidské ucho slyšitelné vlny se nalézají v rozsahu frekvencí od 

16Hz do 16KHz (20KHz). Pod tímto intervalem je infrazvuk, který má uplatnění 

především ve vojenství [15], nad ním je ultrazvuk. Ten má kmitočtový rozsah od 

16KHz do 1GHz. Pokud je kmitočet vyšší než 1GHz jedná se již o hyperzvuk. [16] 

Ultrazvuk se šíří hmotným prostředím pomocí oscilací částic, které jsou součástí 

prostředí. Při přenosu energie zpravidla nedochází k makroskopickým pohybům média. 

To je dáno tím, že částice prostředí kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Částice 

jsou navzájem vázány elastickými silami, pomocí kterých se vibrace přenáší z jedné na 

druhou. Tyto pružné síly však mají za následek pohlcování ultrazvukové energie a její 

přeměnu na teplo. Tento jev je znám jako útlum ultrazvukového vlnění. Rychlost šíření 

vln je dána vztahem 1. [16] 

 

]/[ sm
E

c 


                                                        (1) 

 

E je Youngův modul pružnosti v tahu, který charakterizuje dané prostředí a má 

jednotku:  [Pa], [N/m²], [kg.s²/m]. ϱ je hustota prostředí. [16] 

 Pro určení vzdálenosti a, která je mezi dvěma nehomogenitami prostředí, kde 

dochází k odrazu ech, se využívá elementární vztah (2), kde Δt je časový interval mezi 

vysláním impulzu a příjmem jeho echa. [16] 

 

][
2

1
mtca                                                           (2) 

 

Aby byla částice vybuzena ke kmitavému pohybu, je potřeba dodat jí určitou 

energii, respektive výkon. Ultrazvukové pole lze popsat jak akustickým výkonem N, tak 

intenzitou ultrazvuku I definovanou jako střední hodnotu energie, která projde za 

jednotku času jednotkou plochy orientovanou kolmo na směr šíření. [16] 

 

].[. 1 WsJSIN                                                  (3) 

]..[. 221   mWmsJcpI                                           (4) 

 

Kde p je akustický tlak [Pa]. 

 Rozhodující vliv na kvalitu šíření a odrazů akustických vln má veličina 

akustická impedance, která je definována podle vztahu (5). [16] 

 

].[. 11  msPaEcZ                                          (5) 
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V tabulce 1.1 jsou uvedeny hodnoty rychlosti šíření ultrazvuku, hustota a 

akustická impedance pro různé typy především biologických prostředí. [16] 

 

Tabulka 1.1: Rychlost uzv v prostředí, hustota a akustická impedance 

Médium Rychlost [m/s] ς  *kg/m³+ Ak. imp. [Pa.S/m] 

Vzduch 331 1,2 0,4.10³ 

Destilovaná voda 1530 1000 1,53.10⁶ 

Krev 1570 1060 1,53.10⁶ 

Kosti 2500 - 4700 1620 4-7,5.10⁶ 

Mozek 1540 1030 1,66.10⁶ 

Tuk  1450 920 1,33.10⁶ 

Ledviny 1560 1040 1,62.10⁶ 

Játra 1570 1060 1,66.10⁶ 

Svalovina 1590 1070 1,70.10⁶ 

 

 Postupující vlna vyvolává v prostředí akustický tlak p, který je s ostatními 

veličinami  uzv pole vázán vztahy (6) a (7). [16] 

 

][. PavZp                                                 (6) 

]..[ 221   mWmsJ
Z

p
I                                           (7) 

 

V praxi je často nutné srovnávat dvě hodnoty intenzity ultrazvukového pole. 

Například signál před průchodem prostředí a po jeho průchodu, kde se uplatňují jevy, 

které způsobují útlum signálu. Vzhledem k tomu, že ultrazvukový signál má vysokou 

dynamiku, je výhodné použít kompresi vyšších hodnot použitím nelineárního 

převodníku na hodnoty poměrné. Za tímto účelem se používá decibelové vyjádření 

hladiny intenzity iL (8) a hladiny tlaku  pL  (9). [16] 

][log.10
0

dB
I

I
Li                                                 (8) 

][log.20
0

dB
p

p
Lp                                               (9) 

 

Kde referenční hodnota intenzity je ].[10 212

0

 mWI   a hodnota tlaku je 

].[10.2 5

0 Pap  [16] 
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1.1 PRINCIP VZNIKU ULTRAZVUKOVÝCH VLN 

Zdrojem ultrazvuku jsou měniče, které využívají nepřímého piezoelektrického 

jevu. To znamená, že po přivedení elektrického pole na těleso měniče dojde 

k mechanické deformaci. 

Tenký uzv měnič vhodného tvaru má na obou protilehlých stranách napařeny 

elektrody, na které je v režimu generace připojen vysokofrekvenční impulsní signál. 

Vlivem nepřímého piezoelektrického jevu dojde k deformacím krystalu, které jsou 

akustickou vazbou přenášeny do prostředí. Pokud měnič pracuje v režimu přijímání 

signálu, uplatňuje se přímý piezoelektrický jev. Přijatá vlna vyvolá deformaci krystalu 

doprovázenou vznikem náboje, který je měřen.  

Rezonanční frekvence je zásadní parametr určující vlastnosti sondy. Její hodnotu 

určuje tloušťka měniče.  

1.2 FYZIKÁLNÍ MECHANISMY INTERAKCE ULTRAZVUKU 

S PROSTŘEDÍM 

Prostředí, ve kterém se uzv vlna šíří, ovlivňuje její modulaci. Modulované vlna 

je tak nositelem informace o primárním parametrickém poli. Tato modulace je 

ovlivněna řadou dějů a rozděluje se na několik principů. [16] 

 

1.2.1 ÚTLUM ULTRAZVUKOVÉ ENERGIE 

Uzv měnič, který je zdrojem vlnění, předává do okolního prostředí energii ve 

formě vibrací. Útlum je tak proces, při kterém je kmitavá energie přenášena na jiné 

formy energie. Těmito formami jsou především tepelná energie a vnitřní energie 

molekul. Přeměna mechanické energie na tepelnou je označována jako absorpce. Míra 

přenosu energie je ovlivněna řadou vnějších i vnitřních faktorů. Klíčová je především 

homogenita prostředí, frekvence vlnění, energie a tvar impulsu. Útlum jako takový je 

děj, který ze své podstaty působí negativně při akvizici echa. Nese však informaci o 

topologii a složení prostředí, kterým prochází. [16]  

Útlum intenzity xI  ultrazvukové energie při průchodu homogenním prostředím 

má obecně exponenciální charakter, který je popsán  rovnicí 10. 

 

].[ 2

0

 mWeII x

x

                                                (10) 

 

Kde α je koeficient útlumu [dB/cm] a x je vzdálenost od zdroje vlnění. Hodnota 

koeficientu útlumu bývá vyjadřována poklesem intenzity v dB při průchodu jednoho cm 

vrstvy akustického prostředí. Míra útlumu je často vyjadřována prostřednictvím tzv. 

poloviční hloubky vniku. To je dráha, kterou urazí uzv vlnění v prostředí než hodnota 

intenzity poklesne na polovinu. Velikost útlumu je rovněž závislá na kmitočtu vlnění. 

Tabulka 1.2 uvádí příklady pro některá prostředí a kmitočty. 

  Empiricky bylo ověřeno, že velikost koeficientu útlumu není ovlivněna 

intenzitou ultrazvuku do hodnoty 200W/cm² [16] 
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Tabulka 1.2: Poloviční hloubka vniku pro vybraná prostředí [16] 

Tkáň 
Poloviční hloubka vniku v cm při frekvenci v MHz 

1 2 5 10 

Krev 17,00 8,50 3,00 2,00 

Tuk 5,00 2,50 1,00 - 

Sval 1,50 0,75 0,30 0,15 

Voda 1 360,00 340,00 54,00 3,40 

 

1.2.2 ODRAZ A LOM ULTRAZVUKOVÝCH VLN 

Uzv vlna se šíří přímočaře, pokud lze prostředí považovat za homogenní. 

Dopadne-li vlnění na přechod mezi dvěma prostředími, které mají rozdílné akustické 

impedance, část projde a část se odrazí zpět. Pokud se vlna nešíří kolmo na směr 

povrchu rozhraní, dojde i k lomu svazku. Aby mohlo dojít k odrazu a lomu, musí být 

překážka větší než je vlnová délka uzv vlnění. Při řádově stejných rozměrech překážky 

a vlnění, se kromě odrazu a lomu projeví i difrakce. [16] 

 

 

Obrázek 1.1: Odraz a lom 

Na obrázku 1.1 je vidět, jak se dělí přicházející svazek na rozhraní dvou 

akustických impedancí. Odražená vlna svírá s kolmicí povrchu stejně velký úhel jako 

příchozí svazek. Vlna, jež projde, respektuje Snellův zákon a láme se pod úhlem t . 

Snellův zákon je reprezentován rovnicí 11. 
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sin

sin
2,1

2

1  n
c

c
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i




                                               (11) 

 

Kde 1c  a 2c  jsou rychlosti šíření ultrazvuku pro dané prostředí. A 2,1n  je index lomu pro 

daný přechod dvou prostředí. [16] 

 Poměr amplitudy odraženého echa k amplitudě echa před dopadem na rozhraní 

je označován jako amplitudový reflexní koeficient ar . Pro případ dopadu uzv svazku ve 

směru normály je vyjádřen vztahem 12. [16] 

 

[%]100.
21

21

ZZ

ZZ
ra




                                                (12) 

 

 Vztah udává v procentech, jaká část energie se odrazí. 1Z  a 2Z  jsou akustické 

impedance rozdílných prostředí. [16] 

 

1.2.3 ROZPTYL ULTRAZVUKU 

Rozptyl je jev, který je vázaný na drobné částice obsažené v akustickém 

prostředí. Aby došlo k disperzi (rozptylu), musí být částice srovnatelné s vlnovou 

délkou uzv vlny. Tyto elementy absorbují část energie a generují vlnění jako bodový 

zdroj. Disperzní vlnění se šíří ve sférických vlnoplochách, tak, jak je naznačeno na 

obrázku 1.2. 

 

 

Obrázek 1.2: Disperze 

 

Mechanismus rozptylu je nazýván jako Rayleighův rozptyl. Disperzi na malých 

strukturách ovlivňuje řada faktorů, mezi které je řazena především změna akustické 

impedance na rozhraní, velikost částic a frekvence vlnění. Velikost rozptylu rapidně 

narůstá se zvyšující se frekvencí. Amplituda rozptýlené vlny je přímo úměrná kvadrátu 

kmitočtu. 



17 

 

2. KONTRASTNÍ ZOBRAZOVÁNÍ 

2.1 ÚVOD KE KONTRASTNÍM LÁTKÁM 

Obecným principem všech kontrastních látek je zvýšení obrazové modulace, 

čímž zároveň dosáhneme zlepšení poměru signál – šum. V případě ultrasonografických 

kontrastních látek dochází ke vzniku kontrastu tak, že v oblasti s kontrastní látkou 

dochází vlivem dopadajících ultrazvukových vln k rezonanci mikrobublinek, čímž se 

výrazně zvyšuje odrazivost. S rostoucí koncentrací sice dochází ke zvyšování kontrastu, 

zároveň se však zvyšuje i útlum, což způsobuje problémy.    Jak z názvu preparátu 

vyplývá, dochází ke zvyšování kontrastu mezi oblastmi s rozdílnou koncentrací této 

látky. Největší uplatnění mají tyto kontrastní látky v echokardiografii při vyšetření 

pravého srdce a také při dopplerovské vaskulární sonografii. 

První pokusy s používáním kontrastních látek se prováděly až od roku 1968. 

Jednalo se především o mikrobublinky vzduchu. Jejich nevýhodou byla krátká životnost 

díky rychlému vstřebávání vzduchu v kapilárách. Pokusy se dělaly také na peroxidu 

vodíku nebo kontrastních látkách na bázi jodu. Hlavním problémem však stále zůstávala 

stabilita bublinek. Komerční vývoj začal v 80. letech 20. století, kdy jsou zaznamenány 

první úspěšné pokusy se stabilní kontrastní látkou. V současné době se používá zhruba 

6 druhů preparátů, které se dělí do třech generací. Hlavní rozdíly mezi preparáty jsou 

v druhu media, které je uvnitř mikrobublin a použitým stabilizátorem. 

Do první generace jsou řazeny Albunex a Infoson. Vzduchem plněné bublinky 

s obalem na bázi lidského albuminu, což je protein, který se běžně vyskytuje v krevní 

plazmě, tkáňovém a mozkomíšním moku. Tyto látky jsou však snadno zničitelné 

ultrazvukovým vlněním.  

Druhá generace zahrnuje především látky Optison, SonoVue a SonoGen a díky 

své malé velikosti se vyznačují vysokou pronikavostí.  

Echogen  je kontrastní látka třetí generace z fluorouhlíkové koloidní emulze. Její 

výhodou je dlouhá životnost a používá se ke zvýraznění endokardu, především v levé 

komoře. [6] 

Mimo použití těchto látek ke zvýšení kontrastu při zobrazení, mají kontrastní 

látky rovněž potenciál k transportu léčiv. Ta mohou být přítomna jak na povrchu, tak i 

vně struktury, kdy se látka uvolní po rozpuštění obalu, nebo po jeho cílené destrukci 

ultrazvukem. 

2.2 CHARAKTERISTIKA SONOVUE 

SonoVue je kontrastní látka druhé generace. Jako u ostatních 

ultrasonografických kontrastních látek se jedná o sférickou strukturu naplněnou plynem. 

Liší se složením obalu a použitým plynem. Obal SonoVue je jednovrstvá fosfolipidová 

membrána. Díky tomu, že je tato membrána z jedné strany hydrofobní a z druhé 

hydrofilní, utvoří sférickou strukturu navenek přirozeně hydrofilní. Tato vlastnost 

propůjčuje bublinkám jejich charakteristické vlastnosti – pružnost a stabilitu.  Uvnitř 
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mikrobublin je inertní plyn sulfuris hexafluorid, který organismus po čase vstřebá a 

vyloučí v plicích. [7] 

 

 

Obrázek 2.1: SonoVue pod mikroskopem [9] 

 

Nejširší použití této látky je při morfologických zobrazeních levého srdce a při 

dopplerovských vyšetřeních tkáňové perfuze. Důvod používání SonoVue je zlepšení 

odrazových vlastností těch oblastí, kde se tato látka nachází. Dosažené zesílení má 

hodnotu až 30dB. Hodnota akustického tlaku použitého při buzení má dvě omezení. Při 

příliš slabém akustickém tlaku jsou mikrobubliny statické a odrážejí budicí vlnu 

podobně jako okolí. Po překročení jisté prahové hodnoty začínají mikrobubliny 

oscilovat na svých rezonančních frekvencích. Dalším klíčovým parametrem, který má 

vliv na kontrast je koncentrace.  Optimální hodnota je  510.1 MB/ml a  maximální 
510.6,3 MB/ml. U vyšších hodnot se již začíná negativně projevovat útlum. Pokud je 

koncentrace nižší než maximální hodnota, platí proporcionalita a kontrast je přímo 

úměrný koncentraci.[11]  

Z obrázku 2.1 je vidět, že bubliny nemají stejný geometrický průměr. Ten se 

pohybuje v intervalu 1-10µm a je nepřímo úměrný právě rezonančním frekvencím 

v intervalu 1 – 10MHz. [7] 

Pokud by akustický tlak překročil další prahovou hodnotu, dochází k destrukci 

bublin. [7] Velikost Akustického tlaku, kdy dochází k nevratnému poškození struktury 

bublinek a úniku plynu, má hodnotu 1MPa [11]. 
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Obrázek 2.2: Harmonické sloţky odraţeného signálu [7] 

Spektrum odezvy obsahuje kromě rezonanční frekvence také další takzvané 

harmonické složky, které mají další význam pro diagnostiku, viz obrázek 2.2, kde je 

kromě druhé harmonické dobře patrná takzvaná sub harmonická a ultra harmonická 

složka signálu. Zvláštní vlastností mikrobublin jsou nelineární asymetrické oscilace. Jak 

ukazuje obrázek 2.3, komprese je menší než expanze. [7] 

 

 

Obrázek 2.3: Asymetrická oscilace [7] 

Přípravek se dodává ve formě prášku a 5ml fyziologického roztoku. Vzniklá 

suspenze se aplikuje intravenózně před vyšetřením v dávce 2ml nebo 2,4ml podle typu 

vyšetření. [8] 
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3. MĚŘICÍ ŘETĚZEC 

Měřicím řetězcem je myšlen soubor přístrojových a programových prostředků pro 

realizaci komplexního systému na měření s kontrastními látkami. 

Blokové schéma znázorněné na obrázku 3.1 ukazuje jednak uspořádání přístrojů 

v laboratoři, tak směr signálového toku v měřicí smyčce. Pracoviště se skládá ze dvou 

větví. První z nich je vysílací oddíl, ve kterém je signál z generátorové karty NI PCI 

5401 zesílen vysokofrekvenčním výkonovým zesilovačem  ACQUITEK 325LA tak, 

aby byl schopen ponorné ultrazvukové měniče vybudit dostatečnou energií. Druhá větev 

rovněž používá stejné typy měničů, které jsou ovšem v tomto případě používány jako 

přijímače signálu. Oba měniče jsou umístěny proti sobě nebo kolmo na sebe v nádobě 

s vodou, ve které může být případně rozpuštěna kontrastní látka. Podobných uspořádání 

je celá řada.  

Kvůli útlumu mechanické vlny v prostředí je nutné před vyhodnocením signál 

patřičně zesílit. Proto je do řetězce včleněn předzesilovač OLYMPUS 5670, který byl 

navržen pro ultrazvuková měření. Za tímto širokopásmovým zesilovačem je zařazena 

měřicí karta NI PCI 5201, která tvoří spolu s generátorem a aplikací, vytvořenou 

v LabView, komplexní systém ke generování, akvizici a zpracování ultrazvukových 

signálů. Měřicí karta pracuje s nevyšší vzorkovací frekvencí 20MS/s.  

Důležitým komponentem hardwarové části měření jsou signálové vodiče. S těmi 

je ovšem spojen problém kapacitních impedancí, které se projevují především na 

vysokokmitočtových signálech typu obdélník nebo impuls. Tento problém se dá 

částečně eliminovat použitím kratších kabelů, ale to v některých případech není možné. 

Další součástí měření jsou generátor Agilent 33220A a digitální osciloskop. Tyto 

přístroje nejsou na obrázku 3.1 znázorněny, protože slouží pouze jako referenční, 

k ověření správného fungování karet. 
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Obrázek 3.1: Měřicí řetězec pracoviště 

 

3.1 GENERÁTOROVÁ KARTA NI PCI 5401 

Funkční generátor NI PCI 5401 je PCI karta použitelná na  běžných osobních 

počítačích, které pracují na platformách Windows 2000/NT/XP a vyšších. Výhodou 

tohoto provedení generátoru je velká flexibilita použití. V kombinaci se softwarovými 

instrumenty jako je LabView nebo LabWindows CVI lze s kartou vytvářet pokročilé 

aplikace. Jako běžné generátory je i generátorová karta jednokanálová. K základním 

funkcím patří generování standardních signálů, mezi které se řadí sinus, pila, trojúhelník 

a obdélník. Tyto signály je možné dále zesilovat a fázově posouvat. Kromě standardních 

signálů nabízí NI PCI 5401 i možnost generování vlastní uživatelské sekvence. Karta 

operuje s FIFO pamětí, která umožňuje uložení sekvence, která má explicitní délku 

16384 vzorků.  



22 

 

 

Obrázek 3.2: Generátor NI PCI 5401 [1] 

Karta dovoluje softwarovou volbu výstupní impedance a to v rozsahu hodnot 50 

a 75Ω, což také ovlivňuje i hodnotu výstupního napětí. Výstup označený SNYC 

poskytuje možnost synchronizace pomocí 16MHz sinusového signálu, který je 

programově využitelný jako taktovací zdroj. Tabulka 3.1 popisuje parametry a 

vlastnosti generátoru.[2] 

Tabulka 3.1: Parametry generátoru NI PCI 5401 [1] 

Parametr Hodnota 

Počet kanálů 1 

Rozlišení 12 bitů 

Přenosová rychlost 610 S/s - 40 MS/s 

Frekvence 9,31mHz - 16MHz (obdélník)  

Výstupní napětí ±5V a ± 10V 

Výstupní impedance 50Ω a 75Ω 

Vnitřní paměť 16KB 
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3.2 MĚŘICÍ KARTA NI PCI 5102 

 

Obrázek 3.3: Měřicí karta NI-PCI 5102 [2] 

NI PCI 5102 je 8mi bitový digitalizér se dvěma analogovými vstupy, který 

pracuje s kmitočty až 15MHz. Rozsah měřitelných napětí je od ±50mV do ±5V, ale 

softwarovou volbou impedance lze dosáhnout toho, že je možné měřit napětí až ±50V. 

Tato karta má vlastní vnitřní flash paměť, která obsáhne až 663000 vzorků. Hodnoty 

z digitálně analogového převodníku jsou v reálném čase přenášeny do paměti počítače. 

Do paměti se vejde až 16 milionů vzorků. V tabulce 3.2 jsou uvedeny hodnoty 

nejdůležitějších parametrů.[2] 

 

Tabulka 3.2: Parametry NI PCI 5102 [2] 

Parametr Hodnota 

Počet kanálů 2 

Vzorkovací frekvence 20MS/s 

Šířka pásma 15MHz 

Paměť převodníku 663kS - 16MS 

Rozlišení 8 bitů 

Vstupní napětí ±50mV - ±5V 
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3.3 ULTRAZVUKOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ZESILOVAČ 5670 

 

Obrázek 3.4: Zesilovač Panametrics 5670 [3] 

OLYMPUS (Panametrics) 5670 je širokopásmový zesilovač, který je navržen 

především pro práci se signály z ultrazvukových měničů. Nachází uplatnění v technické 

praxi při detekci vad v materiálech, měření tloušťky materiálů, měření útlumu a 

rychlosti šíření vlny. Mimo to se tyto zesilovače používají například v seismologii při 

zesilování signálů ze senzorů mechanického vlnění geologického podloží. Pracovní 

kmitočtové pásmo sahá od 500Hz až po více než 40MHz. Pro rozsah hodnot 0,05 - 

10MHz odpovídá hodnota zesílení 40dB. Další parametry jsou popsány v tabulce 3.3. 

Zesilovač je rovněž vybaven přepěťovou ochranou. [3] 
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Tabulka 3.3: Parametry zesilovače Panametrics 5670 [3] 

Parametr Hodnota 

Zesílení 40dB  

Šářka pásma (-3dB) 50kHz - 10MHz 

Vstupní šum 15µV p-p 

Vstupní odpor 15KΩ 

Vstupní kapacita cca. 80pf 

Přepěťová ochrana 300V 

Výstupní impedance 50Ω 

Maximální délka výst. kabelu 15m 

 

3.4 VÝSTUPNÍ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ ACQUITEK 325LA 

 

 

Obrázek 3.5: Vysokofrekvenční výkonový zesilovač ACQUITEK 235LA [4] 

Jedná se o tvrdý vysokofrekvenční zdroj třídy A určený pro ultrazvukové měniče 

jak v průmyslu, tak ve výzkumu. Své uplatnění najde ale i v komunikačních 

technologiích. 325LA je schopen dosáhnout výstupního výkonu 25 wattů. V celém 

rozsahu od 250KHz do 150MHz je lineární a výstupní signál nevykazuje žádné 

zkreslení. Bez poškození snese zesilovač vstupní signál s výkonem až +13dBm (1V 

RMS). [4] 
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Tabulka 3.4: Parametry vysokofrekvenčního zesilovače ACQUITEK 325LA [4] 

Parametr Hodnota 

Frekvenční rozsah 250Khz - 150MHz 

Výstupní výkon 25W 

Zesílení 50dB 

Vstupní a výstupní Impedance 50Ω 

Pracovní teplota 0 - 40°C 

 

3.5 ULTRAZVUKOVÉ MĚNIČE OLYMPUS 

Měniče od firmy OLYMPUS jsou přijímače i vysílače ultrazvukových vln. 

V praxi se používají různé aplikace z oblasti defektoskopie a při měření vlastností 

klasických kovových profilů jako je trubka, tyč, nebo plech. [5].  

Příklad používaných měničů je na obrázku 3.6 a jejich katalogové parametry jsou 

uvedeny v tabulce 3.5. Všechny zmiňované měniče jsou ponorné. Oproti klasickým 

mají tyto měniče sníženou citlivost na šum, jejich chlazení je velmi účinné a probíhá 

samovolně v prostředí, kde pracují. 

 

 

Obrázek 3.6: Měniče 
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Jejich velké uplatnění je v průmyslu při detekci malý poruch v materiálech. 

Podle typu materiálu a předpokládaných nehomogenit se používají tři mutace: 

fokusovaný, nefokusovaný a cylindrický. 

 

 

Tabulka 3.5: Parametry měničů 

Označení 
Fr. 

[MHz] 
Fr. Rozsash 

[MHz] Ohnisko [mm] Rozsah oh. [mm] 
Impedance 

*Ω+ 

V 308 5 3,75 - 5,25 73,6 63,8 - 86,3 50 

V 323 2,25 1,46 - 2,84 - - 200 

V 305 2,25 1,39 - 2,86 75 - 100 

V 321 7,5 6,08 - 10,18 - - 50 

C 382 3,5 2,06 - 5,5 - - 50 

 

 Prostředí, kde se šíří ultrazvuková vlna, dělíme na blízké a vzdálené pole. 

Blízké pole měniče o průměru D aproximujeme válcem, vzdálené pole vymezené 

posledním maximem akustického tlaku či intenzity v ose měniče aproximujeme 

kuželem, tak jak je patrné z obrázku 3.7. [14] 

 

 

Obrázek 3.7: Blízké a vzdálené pole [13] 

Pro účely měření a zobrazení se používá výhradně vzdálené pole. Velikost 

blízkého pole lze spočítat pomocí vztahu 13, kde D je průměr měniče, f je pracovní 

frekvence a c je rychlost šíření ultrazvuku v daném prostředí. 
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 Velice důležitým hodnotícím parametrem sond je jejich vyzařovací 

charakteristika. Její volbou lze přizpůsobit měnič dané aplikaci. Tento parametr je 

určující k prostorové rozlišovací schopnosti. Tvar směrových charakteristik kruhových 

měničů je odvislý od poměru průměru měniče D k jeho tloušťce λ. Ze vztahu (14) je 

patrná závislost vyzařovacího úhlu hlavního laloku ϑ  na průměru a tloušťce krystalu. 

[16] 

D


 22,1sin                                                        (14) 

 

 Obrázek 3.8 ilustruje různé směrové charakteristiky a jejich vyzařovací úhly podle 

toho, jak je dán poměr D ku λ. Vznik a tvar postranních laloků vyzařovacího diagramu 

je ovlivněn především zvoleným způsobem zatlumení měniče v samotné sondě a 

kvalitou kaustické vazby na okolní prostředí 

 

Obrázek 3.8: Směrové charakteristiky[16] 

 

Ponorné měniče od firmy OLYMPUS (Panametrics) byly vyvinuty tak, že 

nejvhodnější budicí impuls je negativní špičkový impuls. Přestože měniče pracují 

v kapalině, která funguje jako chladící médium, je nutné dodržovat jistá omezení. 

Budicí napětí by nemělo přesahovat hodnotu  2V na 1µm tloušťky krystalu měniče. 

Síla krystalu není v dokumentaci uvedena, a tak je nutné při ochraně zařízení dbát 

jiného omezení, kterým je maximální výkon.  Hodnota maximálního výkonu by neměla 

přesáhnout  totP  = 125mW.  Podle rovnice 15 se vypočítá doba trvání impulzu. [13]  

  

                               
)cos(2 rms

tot
c
U

ZP
t  = [s/s]                                                 (15) 
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 Výsledná hodnota udává periodu impulzu během cyklu, který trvá 1000 ms.  Z  je 

impedance měniče, totP maximální výkon, rmsU 2  efektivní hodnota napětí a α fázový 

úhel. Samotná perioda impulsu není jediným určujícím faktorem. Je nutné brát v úvahu 

i počet cyklů N. [13] 

 

][
r

c

f

ft
N                                                                (16) 

Kde f je pracovní frekvence měniče, ct  doba trvání impulzu a rf  opakovací 

frekvence.[13] 

 V tabulce 3.6 jsou uvedeny bezpečnostní hodnoty pro ponorné měniče 

OLYMPUS. Maximální délky impulsů a počty opakování jsou vypočítány ze vzorce 15 

a 16. Hodnota maximálního výkonu je 125mW, fázový úhel všech měničů je 45° a 

opakovací perioda 1s. [13]  

 

Tabulka 3.6: Vybrané hodnoty délky impulsu a počtu opakování 

Upp[V] Urms[V] 
V 308 (50Ω) V 323 (200Ω) V 305 (100Ω) V 321 (50Ω) C 382 (50Ω) 

tc [s/s] N [-] tc [s/s] N [-] tc [s/s] N [-] tc [s/s] N [-] tc [s/s] N [-] 

10,00 3,54 0,9521 4760424 3,8083 8568763 1,9042 4284381 3,8083 28562542 3,8083 13329186 

20,00 7,07 0,2380 1190106 0,9521 2142191 0,4760 1071095 0,9521 7140635 0,9521 3332297 

50,00 17,68 0,0381 190417 0,1523 342751 0,0762 171375 0,1523 1142502 0,1523 533167 

100,00 35,35 0,0095 47604 0,0381 85688 0,0190 42844 0,0381 285625 0,0381 133292 

150,00 53,03 0,0042 21157 0,0169 38083 0,0085 19042 0,0169 126945 0,0169 59241 

200,00 70,70 0,0024 11901 0,0095 21422 0,0048 10711 0,0095 71406 0,0095 33323 

250,00 88,38 0,0015 7617 0,0061 13710 0,0030 6855 0,0061 45700 0,0061 21327 

300,00 106,05 0,0011 5289 0,0042 9521 0,0021 4760 0,0042 31736 0,0042 14810 

350,00 123,73 0,0008 3886 0,0031 6995 0,0016 3497 0,0031 23316 0,0031 10881 

                                   

 

3.6 SYNCHRONIZACE 

Ultrazvuková měření často využívají transformaci prostorové informace na 

časovou či naopak. Proto je nezbytné mít měření spjaté s nějakou reálnou událostí 

v čase, tak, aby bylo možné vyhodnotit přijatý signál z hlediska doby jeho trvání. Aby 

bylo měření validní, je tedy potřeba zahájit načítání dat v přesně specifikovaném 

okamžiku a měření synchronizovat. 

  Generování a akvizice signálu sice probíhá současně v jedné aplikaci i 

programové smyčce, hardwarové pochody obou karet se ale neřídí taktovací frekvencí 

udávanou programem.   
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 Další možností je využít externího zdroje referenčního hodinového 

signálu, který lze nalézt například u modernějších typů generátorů. NI-PCI 5401 je 

k tomuto účelu osazena BNC konektorem s označením PLL IN (obrázek 3.9). Oproti 

tomu na NI-PCI 5102 lze nalézt konektor označený zkratkou TRIG, který je označen na 

obrázku 3.10.  

 

Obrázek 3.9: Konektory generátoru NI PCI-5401 

 

Obrázek 3.10: Konektory měřicí karty NI-PCI 5102 

Generátor sice má zdroj vlastní synchronizace, ta ale není podporován ze strany 

ovladačů měřicí karty a je v této konfiguraci rovněž nepoužitelná. 

Mnohem výhodnější se jeví varianta přímého propojení měřicích karet uvnitř 

počítače, kdy není potřeba žádný zdroj taktovacího signálu. Tento způsob využívá 

propojení karet RTSI kabelem, jehož konektor a patice jsou znázorněny na obrázku 

3.11.  RTSI (Real-Time System Integration ) je standard pro vysokorychlostní přenos 

signálů mezi zařízeními od National Instruments [10]. 
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Obrázek 3.11: Patice a konektor  RTSI [19] 

 

 

Jde o plochý kabel s 34 vodiči. Standard využívá pouze 7 vodičů RTSI0 až  

RTSI6. Ke komunikaci mezi kartami slouží komparační signál TTL, kdy je 

vyhodnocována hodnota výstupního napětí, proudu a doby trvání nástupné hrany 

výstupního signálu na generátoru a pokud jsou tyto hodnoty shodné s nastavenými, 

karta vyšle synchronizační impuls, po jehož přijetí je spuštěna akvizice na přijímací 

kartě. Pokud je v celé délce generovaného signálu nulová hodnota, nedojde k vyslání 

TLL a akvizice se nespustí.  Frekvence TLL signálu je proto dána frekvencí, s jakou 

generátor vysílá nenulový signál z bufferu, což je 0Hz -1MHz.  
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4. APLIKACE PRO MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ 

KONTRASTNÍCH LÁTEK  

Měřicí karta NI PCI 5102 a generátorová karta NI PCI 5401 tvoří spolu 

s programem vytvořeným v prostředí LabView ucelený laboratorní systém pro 

generování a akvizici ultrazvukových signálů. Vytvořený virtuální přístroj obsluhující 

obě karty se skládá ze dvou částí. Zdrojový kód je vytvořen v části block diagram a 

uživatelské rozhraní ve front panel. Pro správnou funkci musí program obsahovat 

několik důležitých funkcí. Ultrazvuková měření vyžadují používání mnohem 

rozmanitějších funkcí než sinus, obdélník, pila, nebo impuls. Systém dokáže 

vygenerovat prakticky libovolný signál. Klíčem k tomu je generování tzv. users 

sequence. Délka sekvence je 16384 vzorků a lze ji vytvořit například v prostředí 

MATLAB nebo Waveform Editor. Sekvence je z textového souboru načtena 

programem a uložena do bufferu karty, ze kterého je již jako budicí signál vysílána přes 

D/A převodník do periferie. Pro následné zpracování echa je možnost přijatý signál 

uložit do textového souboru, který obsahuje získané hodnoty. Aby nedošlo 

k nekontrolovanému ukládání objemných dat, je možné nastavit počet budicích cyklů. 

V Knihovně sekvencí je uloženo několik zkušebních signálů. Například modulované 

sinusové signály o různých frekvencích a fázích, jednotkové obdélníkové impulsy a 

také pseudonáhodná posloupnost binárních čísel, která slouží jako substituce bílého 

šumu.  

4.1 UŢIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Program je možné ovládat bez znalosti zdrojového kódu. Ovládání je 

jednoduché, zcela intuitivní a částečně vychází z uspořádání měřicího řetězce 

popsaného v kapitole 3. Virtuální přístroj je rozdělen na část generátorovou a přijímací. 

Po spuštění aplikace v LabView jsou již všechny ovládací prvky nastaveny tak, že ji lze 

hned použít. Aby byl program přehledný, nezahrnuje uživatelské rozhraní veškeré 

ovládací prvky. Například nastavení formátu výstupního textového souboru, adresace 

karet nebo výběr synchronizační linky je nutno realizovat v kódu.  
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Obrázek 4.1: Uţivatelské rozhraní 

Na obrázku 4.1 je znázorněn front panel virtuálního přístroje, kde v jeho levé 

horní části je panel 1, který slouží k nastavování parametrů budicího signálu ještě před 

tím, než je nahrán do bufferu. Panel obsahuje záložky Users a Standart. V záložce 

Standart je možné vybírat funkce z nabídky a určovat jejich frekvenci. Jedná se zejména 

o funkce sinus, obdélník, trojúhelník, vzestupnou a sestupnou rampu a šum.  Oproti 

tomu záložka Users umožňuje nahrávat do bufferu libovolný signál o maximální délce 

16384 vzorků. K výběru signálu slouží nabídka Path, kde je možné vepsat cestu 

k souboru, nebo použít ikonu složky pro zobrazení výběru z adresáře. Vybraný signál je 

zobrazen na grafu 2. Obrázek 4.2 ilustruje některé typy budicích signálů. Repeat of 

určuje počet period. Period [ms] zavádí zpoždění do cyklu. Regulátor Frekvence[Hz] 

udává kmitočet, s jakým se uvolňuje buffer. Maximální hodnota je 1000Hz. Vzhledem k 

délce bufferu (16384) je maximální dosažitelná frekvence výstupního signálu 16MHz. 

Reálně však jde o 8MHz obdélníkového signálu.  
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Vztah 17 udává poměr výstupní frekvence karty Vystf
ku frekvenci měniče Mf  

vynásobený celkovým počtem vzorků na výstupu VystN
. Výsledkem je perioda signálu, 

který bude na výstupu svou frekvencí odpovídat rezonanční frekvenci měniče.  Perioda 

je dána počtem vzorků. Pomocí rovnice 17 se dají vytvořit veškeré budicí signály od 

impulsů až po modulované harmonické signály.  

V oddílu 3 jsou tlačítka, která řídí běh celého programu. Po spuštění aplikace se 

tlačítkem Start uvede do chodu generování. Tlačítko Update aktualizuje nastavení ještě 

před dokončením cyklu. Tlačítko Stop ukončí program. Oddíl 4 je určen k operacím se 

signálem na výstupu karty. Stejně jako v oddílu 1 mohou být tyto hodnoty nastaveny, 
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pouze pokud neprobíhá generování. To znamená, že nemohou probíhat změny za běhu 

programu. Tato skutečnost je omezující a mimo jiné to znamená, že nelze používat více 

druhů budicích signálů v rámci jednoho spuštění karty. 

 

 

Obrázek 4.2: Příklady budicích signálů 

 

Oddíl 5 již patří přijímací části frontpanelu. Do textovéo pole Note může být 

vepsána poznámka, která se vztahuje k měření. Zaškrtávacím polem WTF (write to file) 

se aktivuje zápis naměřených dat do souboru LVM (The LabVIEW Measurement)[12]. 

V názvu tohoto souboru je uveden typ budicího signálu, poznámka Note, datum a čas 

měření. Kromě tohoto souboru vzniká ještě konfigurační soubor s příponou LVV pro 

offline analýzu, který obsahuje informaci o názvu výstupního souboru, hodnotě zesílení, 

periody, vzorkovací frekvence a délce budicí sekvence. LVV představuje automaticky 

generovaný protokol o měření. Oba soubory mají stejný název a liší se pouze příponou. 

Pomocí Sample rate [S/s] se nastavuje vzorkovací frekvence. Defaultně je nastavena 

maximální hodnota 20MHz. Ref. Position [%] určuje, která část z načtené délky vzorku 

Rec.length[S] bude referenční.  

 Měřicí karta NI-PCI 5102 je vybavena dvěma analogovými vstupy a je tedy 

možno získávat data duálně. Dvoukanálové měření se spouští zaškrtnutím volby Dual 

CH. Regulátory CH1 a CH2 je nastavován v panelu 6 vertikální rozsah měření. Karta je 

8mi bitová s maximálním rozsahem vstupních hodnot ± 5V, což dává při nejvyšším 

udaném rozsahu (10V) hodnotu rozlišení  0,039V.  Vzhledem k vysoké dynamice 

ultrazvukového echa je nutno dbát na správné nastavení, aby nedošlo k potlačení složek 

signálu s nízkou amplitudou.  

Nastavení a spuštění synchronizace se provádí v oddíle 6. Triggr holdof [s] 

udává dobu, kterou čeká karta na obdržení TLL signálu. Tato doba závisí na typu 

signálu. U pravoúhlých signálů se obecně lépe detekuje náběžná hrana, a proto dochází 

k rychlejšímu vyslání TLL signálu.  
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Přijatý signál je zobrazen v grafu 8 a pomocí panelu 9 lze do grafu umístit 

kurzor a odečítat jak časové, tak napěťové hodnoty. 

 

4.2 ALGORITMUS 

Princip a konfigurace ultrazvukových měření s kontrastními látkami vyžaduje 

sério-paralelní běh procedur v programu. Paralelní procesy jsou dva a odpovídají 

generátorové a měřicí části. Sériové procedury jsou jednotlivé části paralelních větví. 

Některé z nich mohou probíhat v cyklu. Jde především o procedury, které se starají 

přímo o vstup a výstup ze zařízení. Pro paralelní programování je zásadní 

synchronizace, která v tomto případě probíhá hardwarově pomocí RTSI. 

 

 

Obrázek 4.3: Blokové schéma programu 

 

4.2.1 GENEROVÁNÍ 

V dolní polovině blokového diagramu na obrázku 4.3 je ilustrována větev 

generování signálu, která sestává z pěti hlavních částí. Jako první jsou spuštěny procesy 

Ukončení předchozí relace a Inicializace, které adresují zařízení a ukončí 

případné, vlivem chyby neuzavřené, relace. Posléze resetují zařízení. Následuje 

Synchronizace, kde vzniká TLL signál závislý na průběhu budicího signálu, který je 

vytvořen a spuštěn v následujících procedurách Uložení signálu do bufferu a Spuštění 

relace. Celý řetězec generování uzavírá Ukončení a Deaktivace karty, kde je ukončena 

relace. Vstupem do této větve je textový soubor s budicím signálem. 
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4.2.2 MĚŘENÍ 

Měřicí větev obsahuje čtyři procesy. Podobně jako v druhé větvi i zde je potřeba 

na začátku adresovat a resetovat kartu. Toto zajišťují procesy Inicializace a 

Konfigurace, po kterých následuje proces Synchronizace (Trigger), který v daný 

okamžik spustí akvizici pomocí Zobrazení  a Ukládání. Stejně jako v předchozím 

případě je potřeba na konec celou relaci zastavit a deaktivovat kartu. Výstupem z této 

větve je LVM soubor, který obsahuje data z obou kanálů a konfigurační soubor LVV. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

Veškeré experimenty prováděné s kontrastní látkou nebo bez ní probíhají v 

upravené plastové nádobě. Vzhledem k tomu, že při experimentech je používána 

kontrastní látka SonoVue, která je poměrně nákladná, bylo nutné vybrat nádobu co 

nejmenších rozměrů, tak, aby bylo dosaženo patřičné koncentrace kontrastní látky s co 

nejnižším objemem. Protichůdným požadavkem je však potřeba potlačit nežádoucí 

odrazy od stěn nádoby. Rozměry a umístění měničů musí být takové, aby dráha mezi 

nimi byla vždy kratší, než dráha odražených ech od stěn, nebo jiných předmětů a 

zároveň musí umožnit použití fokusovaných sond s pevným ohniskem. Odrazy se sice 

projeví, ale při zpracování jsou snadno identifikovatelné a lze použít pouze část signálu, 

která má informační hodnotu. Pro dokonalé potlačení odražených ech je možné použít 

speciální akustické absorpční desky, které zamezují tomuto nežádoucímu jevu. Použitá 

nádoba má rozměry dna 20x29 cm s výškou 27cm a poskytuje tak kompromis mezi 

oběma kladenými požadavky. 

Měření vlastností kontrastní látky je možné provádět ve dvou variantách 

uspořádání měničů. Jde o kolmou a přímou konfiguraci. Přímé uspořádání je vhodné 

pro měření útlumu a kolmé pro měření rozptýleného uzv vlnění. 

 

 

Obrázek 5.1: Přímé měření 

Jednou z variant měření je přímé uspořádání měničů a zájmové oblasti, tak jak je 

to uvedeno na obrázku 5.1. Jedná se o pohled shora. V tomto případě jsou měniče přímo 

fixovány ke stěně nádoby pomocí příruby tak, že kabel je vně nádoby. Příruba i závit 
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měniče jsou po obou stranách opatřeny gumovým těsněním, aby nedošlo k úniku a 

zatečení vody do měniče, kde může být napětí přesahující 300V.  

Kontrastní látka může být ve vodě rozptýlena přímo, nebo ji lze od okolí 

izolovat a voda slouží pouze jako vazebné akustické prostředí. K oddělení kontrastní 

látky je výhodné použít latexový prezervativ, který vykazuje poměrně dobré akustické 

vlastnosti. Při odděleném použití lze dosáhnout vyšších koncentrací kontrastu, ovšem za 

cenu zvýšeného útlumu vlivem odrazu a rozptylu, který vzniká na stěnách prezervativu 

a v koncentrované suspenzi. Pokud jsou použity fokusované měniče, je nutné umístit 

preparát do fokální zóny, která u použitých sond činí cca. 75mm. Měniče jsou tak od 

sebe vzdáleny 15cm. 

 

 

Obrázek 5.2: Kolmé měření 

Obrázek 5.2 ilustruje konfiguraci kolmého měření. Jedná se opět o půdorysné 

zobrazení. Vysílací sonda je do nádoby zavedena pomocí laboratorních fixatérů tak, 

aby, pokud se jedná o fokusovanou sondu, byla v patřičné vzdálenosti od ohniska 

přijímače.  

5.1 VÝKONOVÉ SPEKTRUM 

Přijatý signál je často vhodné posoudit z kvalitativního hlediska. Vzhledem 

k charakteru měření, opakovanou akvizicí uzv echa z oblasti, kde nedochází k pohybu 

akustického média, je možné provézt výpočet, respektive odhad výkonového spektra. 

Výkonové spektrum udává rozložení výkonu signálu na kmitočtové ose. [18] Metoda 

odhadu výkonového spektra pomocí periodogramu  patří mezi klasické postupy 

výpočtu, pro které je typické, že pracují s daty náhodných procesu. To znamená, že jde 

o naměřená data, jejichž průběh nelze dopředu predikovat, a tak metoda nevytváří žádný 
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model vzniku signálu. [17] Následující měření ukazuje rozdíl mezi opakovaným 

měřením s následným odhadem výkonového spektra pro každý signál zvlášť a měřením 

jednorázovým. 

 

 

Obrázek 5.3: Základní postup výpočtu periodogramu 

Na obrázku 5.3 je uvedeno blokové schéma při odhadu výkonového spektra 

pomocí periodogramu. Přesto, že opakovaná měření probíhají na témže vzorku, lze je 

považovat za náhodná zejména proto, že jsou zatížena jistou úrovní šumu a také proto, 

že elementy suspenze podléhají jevu Brownova pohybu. Tím pádem je každé měření 

unikátní. Grafy v obrázku 5.4 obsahují čtyři dílčí naměřené signály získané opakovanou 

akvizicí na kontrastní látce. Měření bylo provedeno v kolmé konfiguraci s výstupní 

frekvencí bufferu 1MHz. Jako signál byly použity dvě periody funkce sinus. Ze vzorce 

17 byla pro pracovní frekvenci budicího měniče 2,25MHz stanovena perioda signálu na 

8 vzorků. Přijímací měnič měl rezonanční frekvenci 5MHz.  

Budicí signál je vynesen v modré barvě a odezva v červené. Je zjevné, že se 

skutečně jedná o stochastické signály ovlivněné náhodnými jevy v kontrastní látce. 

Jednotlivé průběhy se od sebe zásadně liší, přesto, že byly pořízeny za stejných 

podmínek s odstupem jedné sekundy. Jak je vidět, jednotlivá echa se od sebe liší jak 

průběhem, tak amplitudou. 
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Obrázek 5.4: Dílčí odezvy 

 

 Jednotlivá měření jsou váhována vhodným oknem, následovaná diskrétní Fourierovou 

transformací, která převede signál z časové oblasti do frekvenční. Poté dojde již 

k výpočtu výkonu pomocí kvadrátu původního spektra. Takto získaná individuální 

spektra jsou sečtena a vydělena počtem měření.  Pokud je požadavek na hladší signál, je 

možné ještě provést konvoluci s oknem, jak je to uvedeno ve schématu. [17] 
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Obrázek 5.5: Spektra dílčích signálů 

 

Odhad je proveden dle vztahu 18 [17], kde )(wiF  jsou spektra dílčích signálů, 

která je možno vidět na obrázku 5.5. Tato jednotlivá spektra jsou umocněna na druhou, 

sečtena a vydělena počtem opakování N.  

Obrázek 5.6 ukazuje příklad měření výkonového spektra. Graf byl získán 

výpočtem vzorce 18 v prostředí Matlab a váhovací okno bylo aplikováno Hammingovo 

okno. Hodnoty pochází z téhož měření jako u grafů na obrázku 5.5, jde však o 

kumulované zobrazení, kde průběh signálu i spektrum jsou zprůměrovány počtem 

opakování. Opakované měření přináší jednoznačně lepší výsledek při odhadu 

výkonového spektra, než jednorázová akvizice. 
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Obrázek 5.6: Přímé měření na kontrastní látce 

 

V horní části obrázku je patrný graf průběhu jednoho cyklu. Modře je opět 

znázorněn budicí signál a červeně echo, které má patřičné zpoždění, které odpovídá 

vzdálenosti měničů, jež jsou od sebe, vzhledem k jejich ohniskům, vzdáleny a = 15cm. 

Při předpokládané konstantní rychlosti šíření ultrazvuku ve vodě je c = 1530m/s. 
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t                                                                  (19) 

 

Podle rovnice 19 vychází t  rovno 98µs, což odpovídá hodnotě, kterou je 

možné odečíst z horního grafu. Ve spodní části je graf samotného výkonového spektra. 

Osa y nese informaci o útlumu v decibelech a na vodorovné ose je frekvence. Název 

grafu je shodný se jménem výstupního souboru a nese informace o použitém signálu, 

poznámku, datum a čas měření 

 

5.2 SROVNÁNÍ PŘIJÍMACÍCH MĚNIČŮ  

Úkolem tohoto experimentu je přibližně porovnat průběhy a spektra přijatých 

signálů pro dvě různé přijímací sondy s hodnotami v katalogu. Obě sondy jsou 

fokusované na 7,5cm a liší se od sebe pouze pracovní frekvencí. 

Jako vysílací měnič byl zařazen V305 (2,25MHz). Na přijímací straně byly  

V308 (5MHz)  a V305 (2,25MHz). Jako signál k buzení byla vždy použita sekvence 

harmonického signálu na kmitočtu 2,25MHz s délkou dvou period. Sekvence byla 
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opakována stokrát. Měniče byly uspořádány do přímého postavení a nebyla použita 

kontrastní látka. 

 

 

Obrázek 5.7: Přijímací měnič 2,25MHz 

Na obrázku 5.7 je možné vidět průběh a spektrum signálu, který byl přijat 

měničem V305. 

Tabulka 5.1 obsahuje katalogové hodnoty rozsahů kmitočtů měničů. Tento 

rozsah udává pokles intenzity přijatého echa na polovinu jeho maximální hodnoty. To 

odpovídá zesílení -6,021 dB.  Získané spektrum koresponduje s údaji o frekvenčním 

rozsahu z katalogového listu. (příloha V305)   

 

Tabulka 5.1: Rozsahy měničů 

Označení F [MHz] -6dB [MHz] 

V305 2,25 1,39 - 2,86 

V308 5 3,75 - 5,25 
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Obrázek 5.8: Přijímací měnič 5MHz 

 

Na obrázku 5.8 je průběh a spektrum signálu přijatého měničem V308 na 

frekvenci 5MHz. Je patrné, že se malý překryv frekvenčních charakteristik vysílací i 

přijímací sondy projeví nízkými hodnotami ve spektru přijatého signálu. Nejvyšší 

hodnota (-12dB) leží přibližně na frekvenci 2,25MHz. To odpovídá poklesu na čtvrtinu 

oproti hodnotě 0dB. Získané hodnoty odpovídají těm katalogovým. 

  

5.1 SROVNÁNÍ KOLMÉ A PŘÍMÉ KONFIGURACE 

Přímé měření je určeno především na experimenty, kde je vyhodnocován signál, 

který projde kontrastní látkou. U kolmé konfigurace jde o echo získané z rozptýleného 

svazku na strukturách suspenze. Následující měření ilustruje rozdíly mezi získanými 

signály a jejich spektry pro oba typy konfigurace. 
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Obrázek 5.9: Přímá konfigurace 

Graf na obrázku 5.9 ukazuje průběh echa a jeho spektrum při buzení dvěma 

periodami sinu. Jako přijímač byl použit měnič s frekvencí 5MHz. Do fokální zóny 

mezi sondy bylo aplikováno 2ml SonoVue se 100ml fyziologického roztoku a měření 

proběhlo desetkrát s následným průměrováním. Na průběhu je dobře vidět že, signál je 

poměrně hladký bez rušivého vlivu šumu, má vysokou dynamiku i amplitudu. Ve 

spektru je jasně patrná především první harmonická složka, avšak uplatňují se i nižší 

frekvenční pásma. 

 

 

Obrázek 5.10: Kolmá konfigurace 
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Úroveň signálu z grafu 5.10 je podstatně nižší než v předchozím případě. Tento 

signál byl získán v kolmém uspořádání. Je zřejmé, že se zde ve vysoké míře uplatnil 

šum i přes zachování stejných podmínek jako v případě přímé konfigurace. Přes 

nevýhody spojené s velkým šumem a nízkou úrovní signálu, má toto uspořádání výhodu 

v potlačení první harmonické složky na úkor druhé.  

5.2 FREKVENČNÍ ZÁVISLOST VÝKONU NA BUDICÍM NAPĚTÍ 

Výstupní zesilovač ACQUITEK 325LA poskytuje pevné zesílení 50dB, což na 

jeho výstupu, při maximálním přivedeném napětí 1V, dává hodnotu až 316 V. Vyvstává 

tedy požadavek na optimální hodnotu napětí, které bude přivedeno na svorky sondy. 

Jedním z omezujících parametrů je již zmíněné konečné zesílení, důležitější však je dbát 

na omezení týkající se možného poškození a omezení funkce mikrobublin vlivem 

nadlimitního akustického tlaku. Na spodní hranici napěťového rozsahu lze očekávat 

limity dané nízkou úrovní signálu, kde se bude rušivě uplatňovat šum a rovněž elementy 

mikrobublin nebudou dostatečně vybuzeny a celá suspenze bude mít na signál spíše 

tlumící účinek. Zvláště pak při kolmém uspořádání. 

 

 

Obrázek 5.11: Napěťová charakteristika – Metoda maxima 

Měření bylo provedeno na kontrastní látce, která byla oddělena od přenosového 

média latexovou membránou v konfiguraci kolmého měření. Do prezervativu bylo 

aplikováno 100ml fyziologického roztoku a 2ml připravené kontrastní látky.  Jako 

budicí sonda byla použita V 305 a přijímačem byla V 308. Signálem byly dvě periody 

sinu s výstupním nastavením generátoru na pracovní frekvenci měniče 2,25MHz. 

Napětí bylo voleno od 3V do 316V. Na obrázku 5.11 je vynesena změna amplitudy 

výkonu na harmonických frekvencích v závislosti na budicím napětí. Modrá křivka je 

pro první harmonickou frekvenci, zelená je pro druhou a červená představuje jejich 

rozdíl. Červený graf ukazuje míru přenosu výkonu z první harmonické na druhou. Levý 
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graf je pro budicí signál dvou period sinus o frekvenci vysílací sondy. Pravý graf se liší 

pouze použitým budicím signálem, kterým byl záporný sinus. Tyto grafy byly 

zhotoveny metodou maxima. Pro srovnání obrázek 5.12 ilustruje stejnou charakteristiku 

pořízenou metodou průměru. Metoda průměru počítá průměrnou hodnotu zesílení ze 

spektra z oblasti kolem vrcholku harmonické frekvence. Tato oblast tvoří 60 vzorků 

spektra. Metoda maxima vrátí nejvyšší hodnotu z intervalu. Tyto dvě metody najdou 

uplatnění především v případech nízké úrovně signálu, nebo u měření s malým počtem 

opakování, neboť získaná spektra nejsou hladká a odečíst hodnotu vizuálně je obtížné. 

 

 

Obrázek 5.12: Napěťová charakteristika – Metoda průměru 

Z obou charakteristik lze uvažovat změnu amplitudy za lineární funkci a to od 

0V do 100V, kde dochází k nasycení a od hodnoty cca 200V k poklesu. To potvrzují 

obě metody i oba typy signálů. Jako nejvhodnější se tedy jeví napětí mezi 50 a 100V a 

to s ohledem na daný účel a konfiguraci měření. 

5.3 DEGRADACE MIKROBUBLIN SONOVUE  

Membrána mikrobublin je tvořena jednou vrstvou fosfolipidu. Podobná, avšak 

dvojitá vrstva fosfolipidů tvoří membránu buněk. Tato látka se v lidském těle vyskytuje 

běžně a není pro něj nijak toxická. [11] 

Mikrobublina může zaniknout buď mechanicky, nebo metabolicky. Mechanická 

destrukce ultrazvukovou vlnou nastává při akustickém tlaku, který přesáhne hodnotu 

1MPa. Působením metabolických dějů v těle dojde po určité době k rozpuštění 

struktury, která tak ztrácí svoje funkce a je vyloučena z těla. Po připravení suspenze 

z práškového preparátu pomocí přiloženého roztoku má SonoVue životnost cca 6 hodin. 

Tato hodnota je však pouze orientační a výrazně ji ovlivňuje teplota a chemické složení 

obklopujícího prostředí. [6] Pro účely laboratorních experimentů by suspenze měla být 

ředěna fyziologickým roztokem, který nepůsobí agresivně.  
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Úkolem následujícího experimentu je porovnat vliv technicky dosažitelných 

faktorů, které se podílejí na degradaci přípravku a omezování jeho funkčnosti. Jde o vliv 

několikanásobného buzení s maximálním dosažitelným napětím. A vliv uplynutí 

životnosti připravené suspenze. 

 

Obrázek 5.13: Rozptýlený signál z nezatíţených mikrobublin 

 

Obrázek 5.13 uvádí referenční průběh a spektrum rozptýleného signálu. Měření 

probíhalo na 2ml  kontrastní látky izolované od prostředí v kolmé konfiguraci při 

stonásobném opakování s budicím měničem V305 a přijímacím V308. Teplota okolí a 

vody, kde došlo k měření, byla 21,3°C. Budicím signálem byly opět dvě periody funkce 

sinus na frekvenci 2,25MHz s 269V, což splňuje požadavky na bezpečné buzení dle 

tabulky 3.6. Pro uvedené napětí je přípustný obdélníkový impuls s dobou trvání 2,1ms. 

Dvě periody sinu odpovídají době trvání 1µs. 
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5.3.1 VLIV VELKÉHO POČTU OPAKOVANÉHO MĚŘENÍ 

 

Obrázek 5.14: Rozptýlený signál po 400 násobném zatíţení 

Graf na obrázku 5.14 popisuje průběh a spektrum měření. Akvizice probíhala za 

stejných podmínek jako v předchozím případě, pouze s tím rozdílem, že kontrastní látka 

byla předtím zatížena 400 násobným buzením. 

 Kvůli vyššímu počtu opakování je výsledné spektrum hladší a průběh signálu 

podobný jako v předchozím případě. 

 

Tabulka 5.2: Hodnoty zesílení po opakované zátěţi 

Opakování U[V] Uout[V] 
Průměr Maximum 

I. Harm. II. Harm. I. Harm. II. Harm. 

100 0,85 268,79 -28,2700 -46,1000 -26,3600 -42,2700 

200 0,85 268,79 -27,4100 -42,5300 -26,5300 -41,5300 

300 0,85 268,79 -28,1200 -43,4500 -24,9900 -42,6900 

400 0,85 268,79 -28,7000 -43,5000 -25,2200 -41,7600 

 

V tabulce 5.2 jsou uvedeny hodnoty zesílení rozptýleného svazku pro referenční 

měření při sto opakováních a hodnoty při vícenásobném opakování. Jedná se o hodnoty 

získané ze spektra a jde o maximum harmonické frekvence a průměr v okolí vrcholku 

maxima. Změřené hodnoty jsou po opětovném zatěžování srovnatelné s referenčním 

měřením. Opakované zatěžování tak nemá vliv na kvalitu přenosu signálu 

mikrobublinkami. 
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5.3.2 ROZPOUŠTĚNÍ MIKROBUBLIN  

Jak již bylo uvedeno, aktivovaný přípravek podléhá degradaci a po přibližně 6ti 

hodinách již nedokáže zvyšovat echogenitu látky, ve které je rozpuštěn. Následující 

měření má tento předpoklad potvrdit. 

 

 

Obrázek 5.15: Odezva rozpuštěných mikrobublin 

 

Odezva a její spektrum vyobrazené na grafu 5.15 byly pořízeny po 18ti hodinách 

od aktivace SonoVue. Porovnání obrázků 5.13 a 5.15 jasně ukazuje, že odezva ve 

druhém případě má podstatně horší signálovou modulaci a ze spektra je patrné, že se 

prakticky vytratila druhá harmonická. Tabulka 5.3 umožňuje kvantitativní porovnání 

referenčního echa a echa bez funkčních struktur SonoVue. 

 

Tabulka 5.3: Hodnoty zesílení po rozpuštění SonoVue 

Opakování U[V] Uout[V] 
Průměr Maximum 

I. Harm. II. Harm. I. Harm. II. Harm. 

100 0,90 284,60 -28,2700 -46,1000 -26,3600 -42,2700 

500 0,85 268,79 -38,4300 -49,7600 -32,6100 -49,7600 

600 0,85 268,79 -38,3300 -53,5200 -31,7100 -51,8300 

700 0,85 268,79 -38,3200 -53,5600 -31,7100 -51,8200 

 

 

Z tabulky 5.3 je možné porovnat hodnoty zesílení pro referenční měření po sto 

opakováních a další tři měření, které jsou pořízeny s časovým odstupem 18ti hodin od 

referenčního.  
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Je možné konstatovat, že na první harmonické je rozdíl až 10dB a na druhé 

přibližně 7dB. Výsledek je prokazatelný a ukazuje, že kontrastní látka má omezenou 

dobu životnosti a po jejím uplynutí již nedokáže pozitivně ovlivňovat úroveň 

rozptýleného signálu. 
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6. ZÁVĚR 

Teoretická část závěrečné práce je věnována popisu používaných fyzikálních 

jevů, technického vybavení laboratoře včetně specifikace a principu zlepšování 

signálové modulace prostřednictvím kontrastní ultrazvukové látky SonoVue. Část 

věnovaná fyzikálním aspektům vzniku a šíření ultrazvuku popisuje mimo jiné 

mechanismy interakce ultrazvuku s prostředím, kde se vlna šíří. Jedná se o jevy, které se 

uplatňují i v experimentech s kontrastní látkou a ovlivňují tak její echogenitu.  

V následující kapitole jsou obecně popsány kontrastní látky užívané 

v ultrasonografii, přičemž důraz je kladen na charakteristiku kontrastní látky druhé 

generace SonoVue. 

Další část je věnovaná návrhu technické realizace a samotné zapojení měřicího 

řetězce včetně výběru vhodné nádoby pro realizaci experimentů. Veškeré přístroje byly 

popsány z hlediska technické specifikace tak, aby bylo zřejmé, zda dovedou 

požadované úkoly splnit a aby vytvořená aplikace mohla tyto atributy využít k co 

nevyšší efektivitě systému i měření. Parametry přístrojů hrají i důležitou roli pro 

bezpečný provoz jak pro osoby v bezprostředním okolí, tak pro přístroje samotné. To se 

týká zejména uzv měničů OLYMPUS, které se mohou při výkonech nad 125mW 

nenávratně poškodit. Proto byla vytvořena tabulka přípustných hodnot po budicí 

signály, pomocí níž lze ověřit bezpečné hodnoty. 

Vzhledem k možnostem měřicí a generátorové karty, byla pro synchronizaci 

zvolena technologie TTL s použitím RTSI kabelu. Kabel byl vyroben z běžně 

dostupných součástí a propojuje karty uvnitř počítače. Bez synchronizace by měření 

bylo obtížné a méně reprezentativní. 

V části, která je věnována vytvořené aplikaci, je popsán výhradně program, 

který slouží k měření.  Jedná se o virtuální přístroj realizovaný v LabVIEW. Lze volit 

parametry generátoru i měřicí katy. Je možné použít libovolnou budicí sekvenci 

z knihovny signálů, ale i standardní signály, jejichž tvar je v programu zobrazen ještě 

před buzením. V části určené pro akvizici je možné nastavovat rozsah. Karta pracuje 

s 8mi bitovým rozlišením a je nutné dbát vhodného nastavení rozsahu vzhledem k velké 

dynamice echa. Signál může být ukládán do souboru s datovým formátem LVM. 

Zároveň se signálovým souborem vzniká protokol o měření, který byl vyvinut pro tuto 

aplikaci a obsahuje hodnoty nejdůležitějších nastavení, které jsou používány při analýze 

signálů ve skriptu v MATLABu.  

Poslední kapitola je orientována na testování aplikace a ověření funkčnosti 

jednotlivých částí řetězce měření, včetně SonoVue.  Na veškerá naměřená data byl 

aplikován jednoduchý skript s odhadem výkonového spektra, který kvalitativně hodnotí 

přijatý signál. 

 Pomocí algoritmu odhadu výkonového spektra byla určena závislost zesílení 

rozptýleného vlnění na velikosti budicího napětí. Z tohoto experimentu vyplynulo, že 

charakteristika je v rozsahu měřených hodnot nelineární. Za lineární ji lze považovat 

v rozsahu 50 až 100V pro daný budicí puls.  
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Další z měření ukázalo rozdíl mezi kolmou a přímou konfigurací měření. Kolmé 

měření je vhodné pro měření rozptýleného vlnění, kdežto přímé je spíše pro měření 

charakteru vlnění prošlého přes dané prostředí. 

 Experiment orientovaný na porovnání přijímacích měničů prokázal, že 

spektrum přijatého echa je ovlivněno kmitočtovým pásmem přijímacího měniče. 

Spektrum echa je širší než pracovní pásmo měniče, a tak dochází v některých částech 

spektra ke zkreslení. Před měřením je potřeba zvážit, která sonda je pro daný 

experiment nejvhodnější.  

Poslední měření prokázalo, že aktivované SonoVue má omezenou dobu 

životnosti. Signál získaný měřením na rozpuštěných strukturách SonoVue vykazuje na 

první harmonické až od 10dB a na druhé o 7dB nižší úroveň než v případě řádně 

použitého kontrastu. Tento experiment rovněž potvrzuje jednoznačně pozitivní vliv na 

echogenitu v oblasti aplikace látky. 
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