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Ultralyd – teknisk bakgrunn 

Asbjørn Støylen, 
Prtofessor, Dr. Med.  

ISB, NTNU 
http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/Basic_ultrasound 
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Pulsbølge generering i pizo-elektriske 
krystaller 

Bjørn Angelsen
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Lydhastighet: 

Material Velocity ( m/s)

Air 330
Water 1497
Fat 1440
Average soft tissue 1540
Blood 1570
Muscle 1500 - 1630
Bone 2700 - 4100
Metal 3000 - 6000
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Ultralyd egenskaper: 

•  Hørbar lyd: < 20 KHz 
– Brer seg som en sirkulær bølge 

•  For billeddiagnostisk bruk: > 1,5 MHz 
–  Kan fokuseres og retningsdirigeres (oppfører seg 

mer som lys) 
–  Lydhastighet i vev ca 1540 m/s 

•  Ved frekvens 3 MHz er bølgelengden: λ = c/f = ca 500 µ 
–  Refleksjon 
–  Spredning 
–  Absorbsjon 
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Refleksjon (Ekko) 

•  Reflekteres fra overflater som 
er grensesjikt mellom stoffer 
med vesentlig forkjellig 
lydhastighet 

•  (Eks Væske/celler) 
•  Ved stor hastighetsforskjell er 

refleksjonen total (vev/bein, 
Vev/luft 

•  Avstanden d til reflektor er gitt 
lydhastigheten og 
tidsintervallet: 

•  D = c * (t/2) 

Hans Torp
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Som regel reflekteres noe lyd, og noe slipper 
gjennom: 
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Bilder bygges opp av reflektert ultralyd 
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Pulslengde 
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Refleksjon vs spredning: 
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Dybdepenetrasjon 
•  Attenuasjon: Svekkelse av 

ultralydstrålen med dybde 
•  Refleksjon 
•  Spredning 
•  Absorbsjon: Energi 

absorberes og blir til varme 
–  Øker med økende 

vevstetthet 
–  Øker med økende 

frekvens 
–  Det vil si: Økt frekvens gir: 

•  Bedre oppløsning 
•  Dårligere prenetrasjon 

–  10 MHz 2 – 4 cm 
–  1,5 MHz ca 15 cm 

11 

Time gain compensation 
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Time gain compensation 
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Fokusering: 
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Dybdeoppløsning – bølgelengde 

Hans Torp
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Lateral oppløsning: 

•  Bølgelengde 
•  Aperture 
•  Fokaldybde 

Dybdeoppløsning alltid bedre enn lateraloppløsning 

Hans Torp
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Lateral oppløsning 
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Et bilde består av mange stråler 

18 

Tidsoppløsning: oppbygging av et 2-
dimensjonalt bilde skjer linje for linje: 
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Lateral oppløsning 
•  I realiteten er lateraloppløsningen langt dårligere enn det 

teoretisk beste: 
–  Linjetettheten avtar med dybden (linjene divergerer). Ideelt skulle 

linjene ligge side ved side på fokaldybden. 
–  Linjetettheten reduseres for bedre frame rate:. 
–  Interpolasjon glatter over redusert linjetetthet 

34 FPS                                56 FPS                                112 FPS 
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Billedkontroller 

•  Gain: forsterker hele signalet 
(rød kurve) 

•  Kompress: Gir en bratter 
brightness kurve 

•  Reject: Fjerner signal med lav 
amplitude 

•  Time gain compensation (TGC): 
•  Øker gain av signaler som 

kommer senere (fra større 
dybde) tilsvarende forventet 
gain. (Nå automatisert) 
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Effekter: 
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2. Harmonisk avbildning 

•  Baserer seg på at lydbølgen 
forandrer seg ved propagasjon 
(non lineær propagasjon) 

•  Lydbølgen kan analyseres som 
kombinasjon av harmoniske 
svingninger (Fourier analyse) 

•  Bilde kan bygges opp av en 
annen frekvenskomponent enn 
den som er utsendt (halve 
frekvensen = en oktav lavere 
tone) 

•  Gir bedre penetrasjon og mindre 
støy 
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2. Harmonisk avbildning 

Mindre kavitetsstøy 
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2. Harmonisk avbildning 

Mindre reverberasjonsstøy 
Tykkere ekko 
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3D ekko 
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Stitching av flere hjerteslag 
•  Et 3D volum krever 

langt flere linjer. 
•  Ved samme 

linjetetthet:  
–  64 linjer pr 2D sektor 
–  4096 linjer pr volum 

•  For 3D: 
–  Redusere linjetetthet 
–  Redusere volum rate 
–  ”Stitche” flere 

hjerteslag 
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Doppler ultralyd: 

http://folk.ntnu.no/stoylen/strainrate/Basic_Doppler_ultrasound
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Doppler effekten: 

•  Frekvens (tonehøyde) endres med hastighet til lydkilde eller 
observatør: 

fD = f0 * v / c 
•  For reflektert ultralyd: fD = 2f0 * v / c  
•  Avhengig av vinkel mellom lydstrålen og bevegelsesretning:  

fD = 2f0 * v * cos (α) / c  

C.A. Doppler 1843
D Buys-Ballot 1846
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Doppler vs. B-mode 

•  Doppler 
– Parallelt med 

bevegelsesretning 
– Lav frekvens 
– Lang pulslengde 

•  B-mode 
– Vinkelrett på 

struktur 
– Høy frekvens 
– Kort pulslengde 
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Spektralanalyse: 



08.04.19

6

31 

Pulset Doppler: 

•  Måler i et lite 
volum (en 
akvisisjon pr. 
puls) 

•  Definert dybde 
(time gating) 

•  Dybden 
bestemmer 
puls-
repetisjons-
frekvens (PRF) 

Mitral flow            Lungeveneflow 
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Pulset Doppler - aliasing: 

•  Øvre grense for 
hastighet – Nykvist 
grense 

•  Avhengig av puls 
repetisjonsfrekvens ( i 
praksis dybde) 

•  Over Nykvist grensen 
umulig å avgjøre 
retningen på hastighet 

•  (Velocity ambiguity) Aortainsuffisiens i LVOT 
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Nykvist effekten - aliasing: 

1 rot / 8 samples 
1 rot / 4 samples 

1 rot / 2 samples 1 rot / 1,5 samples 
(2 rot / 3 samples) 
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Kontinuerlig Doppler 

•  Kontinuerlig utsending 
av stråle 

•  Sampler alle ekkoer 
langs strålen 
(kontinuerlig akvisisjon) 

•  Ingen begrensing på 
hastighet 

•  Kan ikke avgjøre hvilken 
dybde ekkoet kommer 
fra 

•  (Range ambiguity) 
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Sammenheng hastighet - trykk 

•  Den forenklede Bernoulli ligningen: 

•  P = 4v2 
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HPRF (high pulse repetition frequency) 
Sender ny puls før ekkoet av forrige er tilbake 

Delvis range ambiguity  
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Fargedoppler 

•  Fargen viser retningen 
–  Rødt mot proben 
–  Blått fra proben 
–  Grønt eller mosaikk 

ved høy varians - 
aliasing 
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Vevsdoppler 
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Høypassfiltrering 
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Høypassfiltrering 
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Høypassfiltrering 
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Ingen filtrering 
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Ingen filtrering, lav gain 
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Doppler flow og vevsdoppler 
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Lavpass filtrering 

46 

Gain 
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Doppler: vinkelfeil: 
•  fD = 2f0 * v * cos (α) / c 
•  Jo større vinkel mellom hastighet og ultralydstråle, jo verre 

underestimering av hastigheten. 
–  vinkel   cos α 
–  0°   0 
–  5 °   0,99 
–  10 °   0,98 
–  15 °   0,97 
–  20 °   0,94 
–  30 °   0,87 
–  45 °   0,71 

•  Verre hvis det brukes til å beregne trykk (4v2) 
•  Vinkelkorreksjon: Skal ikke brukes, i praksis umulig å anslå vinkel 

mellom jet og lydstråle. Bruk tid på å finne høyeste signal 
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Speckle tracking: 
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The speckle pattern follows the 
myocardial motion 
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Tracking: 
• Motion: 

• Displacement 
• Velocity 

• Deformation: 
• Strain 
• Strain rate 
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