
Uwaga: Ten materiał 

przeznaczony jest dla 

studentów do nauki przed 

egzaminem, natomiast nie 

powinien być wykorzystywany 

do pisania anonimowych 

donosów do prasy, jak to 

ostatnio miało miejsce. 





Ultrasonografia (USG) – metoda 

diagnostyczna polegająca na 

wysyłaniu fal ultradźwiękowych 

generowanych przez specjalne 

głowice w głąb badanych tkanek,  

a następnie rejestracji odbitych fal 

ultradźwiękowych.  



Zarejestrowane odbicia fal 

pozwalają zaprezentować 

strukturę tkanek, przez które 

przechodził zarejestrowany 

ultradźwięk. 



  

Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą 

diagnostyczną pozwalającą uzyskać obraz 

badanego obiektu.  

Bardzo popularna i tania. 



Metoda obrazowania USG ta oparta jest na falach 

ultradźwiękowych o długości ok. 1-2 mm  

i częstotliwościach od 2 do 16 MHz.  
 

Podstawą tej metody jest występowanie zjawiska echa na 

granicy dwóch struktur.  

 

Fala ultradźwiękowa odbita na granicy dwóch ośrodków  

o różnej impedancji akustycznej (iloczyn gęstości ośrodka  

i prędkości propagacji) jest źródłem informacji o kształcie 

danego narządu czy określonej przestrzeni wewnątrz ciała 

osoby badanej.  
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Ultrasonografia wykorzystuje 
zjawisko echa 

r2c2 



Impedancja akustyczna 

Do opisu pola akustycznego stosuje się najczęściej dwa 
parametry: ciśnienie fali p i prędkość akustyczną (cząstkową) 

oznaczoną symbolem  . 

Symbol c używany wcześnie oznacza prędkość rozchodzenia się 

fali, natomiast   to  prędkość drgań cząsteczek ośrodka. 

 Impedancja akustyczna zdefiniowana jest jako stosunek ciśnienia 

do prędkości akustycznej  
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Elementy zobrazowania ultrasonograficznego 

otrzymuje się gdy fala pada na granice ośrodków  

o różnej impedancji akustycznej 

Zarejestrowana wielkość echa zależy od tego, jaka część energii fali odbija się,  

a jaka przenika przez granice między różnymi tkankami.  

Miarą wielkości odbicia fali na granicy dwóch ośrodków o impedancjach 

akustycznych Z1 i Z2 jest współczynnik odbicia wyrażony wzorem  
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Właściwości powierzchni odbijającej wpływają na fazę fali odbitej: 

 Z1=Z2 oznacza R=0 – brak odbicia fali.  

 Z1>Z2 – faza fali odbitej jest zgodna z fazą fali padającej.  

 Z1<Z2 – faza fali odbitej różni się o  radianów od fazy fali padającej.  
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Ultrasonografia wykorzystuje 
zjawisko echa 

r2c2 



Fizyka badań USG: 



Fizyczne podstawy – fale akustyczne 

2-20 kHz : pasmo słyszalne 

 >20 kHz : ultradźwięki 
 

W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu ok. 2-50 MHz.  

 

Formalnie fale akustyczne opisuje równanie falowe, które w najprostszej formie, dla fali płaskiej 

rozchodzącej się wzdłuż osi x, ma postać: 

 

 

 

gdzie:  Φ – tzw. akustyczny potencjał prędkości, 

 c – prędkość propagacji fali w ośrodku wyrażana zależnością:  

 

 

gdzie: Bad – współczynnik adiabatyczny 

 ρ – gęstość ośrodka 

 

2

2
2

2

2

x
c

t 








r
adB

c 



Badanie ultrasonograficzne polega na wysłaniu w głąb 

ciała człowieka fali ultradźwiękowej, której propagacja 

opisana jest wzorem: 

)](sin[)](sin[),( zctkU
c
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gdzie: 

  U – amplituda drgań,  

   – pulsacja, 

  t – czas, 

  k – tzw. liczba falowa, 

  c – prędkość fali.  





Prędkość fali 





Dla Z1>>Z2 albo Z1<<Z2 zachodzi zjawisko 

odbicia całkowitego (idealny reflektor).  

 
W praktyce z takim zjawiskiem można się zetknąć na 

granicy dwóch ośrodków, takich jak woda  

i płyta metalowa, albo woda i powietrze.  

 

Z tego też powodu podczas badań 

ultrasonograficznych dąży się do wyeliminowania 

powietrza między głowicą (sondą) ultradźwiękową, 

ciałem pacjenta poprzez stosowanie specjalnego 

żelu akustycznego.  



Część energii fali padającej przenika poza barierę 

granicy ośrodków o różnych impedancjach 

akustycznych i ta część może służyć do 

obrazowania struktur położonych głębiej 

Energię fali przechodzącej determinuje 

współczynnik przenikania wyrażony wzorem: 
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Kierunek fali przenikającej granicę dwóch 

ośrodków zmienia się zgodnie z prawem 

Snelliusa: 
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Odbicie ultradźwięków od obrazowanych 

narządów zachodzi, gdy długość fali jest mała  

w porównaniu z wymiarami odbijających obiektów.  

 

W przeciwnym razie ma miejsce zjawisko 

rozproszenia fali. 

 
Fale rozproszone rozchodzą się, w przybliżeniu, 

we wszystkich kierunkach z jednakową amplitudą.  

 

Obiekty o wymiarach małych, w porównaniu 

z długością fali zachowują się jak 

bezkierunkowe źródła fal rozproszonych 

dlatego ich zobrazowania są kiepskie. 



Zasada pomiaru 
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Ciało pacjenta 



Zjawiska odbicia i przechodzenia na granicy 

dwóch ośrodków 
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Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną, 

pozwalająca na uzyskanie w czasie rzeczywistym obrazu 

przekroju badanego obiektu.  



Schemat aparatury ultrasonograficznej 



Drgania w krysztale piezoelektrycznym 

Wytwarzanie ultradźwięków 

http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/Dydaktyka/aus/paus_2.pdf 



Zjawisko piezoelektryczności: 

 

− zjawisko piezoelektryczne:  

wytwarzanie potencjału  

elektrycznego przy mechanicznym  

oddziaływaniu na kryształ 

 

− odwrotne zjawisko piezoelektryczne:  

bezpośrednie przekształcenie  

potencjału elektrycznego  

w drgania mechaniczne 

Wytwarzanie ultradźwięków 

http://www.bostonpiezooptics.com/?D=6 



Wytwarzanie ultradźwięków 

wykorzystuje zjawisko piezoelektryczne 

odwrotne, a rejestracja – zjawisko 

piezoelektryczne proste.  

 

Dzięki odwracalności zjawiska 

piezoelektrycznego ta sama głowica 

ultradźwiękowa może spełniać 

naprzemiennie 

funkcje generatora fali penetrującej  

i rejestratora fali echa. 



Ponieważ zjawisko rezonansu 

poprawia sprawność 

transformacji energii 

elektrycznej 

w mechaniczną i vice-versa, 

kryształy piezoelektryczne są 

wycinane tak, aby stanowiły 

rezonatory mechaniczne. 



Budowa głowicy ultrasonograficznej 



Przykładowo, w krysztale 

tytanianu baru o prędkości 

propagacji ultradźwięków  

c = 4460 m/s fala mechaniczna 

o częstotliwości 3,5 MHz ma 

długość λ = 1,28 mm, a zatem 

pożądana długość rezonatora 

półfalowego wynosi 

0,64 mm. 



Płytka o takiej grubości wycięta 

poprzecznie do osi polarnej 

kryształu z naniesionymi 

elektrodami stanowi element 

czynny głowicy 

ultrasonograficznej. 



Stosunek energii fal nadawanej 

i odbieranej może dochodzić do 

100000 



  

Nieco szczegółów na temat 

budowy głowicy 

http://astrophysics.fic.uni.lodz.pl/medtech/pakiet9/pakiet9.html 



• dysk z materiału piezoelektrycznego o średnicy 1-2 cm (lub wiele elementów) 

• rolę elektrod pełnią metalizowane powierzchnie piezoelektryka 

• odgrywa jednocześnie role nadajnika i odbiornika 

• grubość równa połowie długości fali w tym materiale (piezoelektryku) przy częstotliwości, 

w której zaplanowano prace urządzenia => rezonans (największe zmiany grubości 

przetwornika) 

• za przetwornikiem: gruba warstwa materiału tłumiącego: umożliwia emitowanie bardzo 

krótkich impulsów, co polepsza zdolność rozdzielczą osiową całego systemu 

• przed przetwornikiem: warstwa dopasowująca (umożliwia dopasowanie i przekazanie fali 

do ciała pacjenta). 

Przetworniki 







Osiowa zdolność rozdzielcza:   Poprzeczna zdolność rozdzielcza: 

 

Zdolność rozdzielcza 

Znacznie gorsza od osiowej (ok. 10λ) 

Można poprawiać stosując ogniskowanie wiązki 

Zależy od długości impulsu 



Głowica wieloelementowa 





Ruch 

głowicy 

przy 

zbieraniu 

obrazu 



Struktura czasowa i przestrzenna 

impulsu ultradźwiękowego 



W zależności od kształtu pola obrazowania 

stosowane są głowice: 

• liniowe – przeznaczone do badań 

narządów powierzchniowych (sutków, 

tarczycy, ślinianek, stawów biodrowych i 

kolanowych, węzłów chłonnych...), 

• konweksowe – przeznaczone do badań 

narządów powierzchniowych i 

wewnętrznych; dzięki wypukłemu ształtowi 

czoła wiązka mająca kształt wachlarza 

lepiej omija narządy wewnętrzne, 



• sektorowe – o wąskiej wiązce, 

przeznaczone do badań narządów 

wewnętrznych jamy brzusznej i miednicy 

małej, 

• endowaginalne – przeznaczone 

ginekologicznych, 

• endokawitarne – przeznaczone do badań 

położniczych, serca płodu, 

ginekologicznych i urologicznych. 



Stosując niższe częstotliwości (2-5 MHz, np. podczas 

badania jamy brzusznej) otrzymuje się obrazy struktur 

głębiej położonych, uzyskując niższe rozdzielczości. 

 

 Natomiast korzystając z częstotliwości wyższych  

(7.5-16 MHz, np. badanie przezpochwowe, 

przezciemiączkowe, diagnostyka węzłów chłonnych, 

naczyń żylnych oraz tętniczych) można uzyskać obrazy 

dokładniejsze, ale tylko struktur płyciej położonych.  



Wiązka ultradźwiękowa  
Obszar, w którym rozchodzi się fala 

ultradźwiękowa, w polu bliskim ma zazwyczaj 
kształt cylindra (dla okrągłych przetworników) 

przechodzącego w stożek. 

W polu dalekim wiązka staje się rozbieżna. 

 Granica między obu obszarami przebiega  
w przybliżonej odległości od przetwornika  
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gdzie d jest średnicą przetwornika,  oznacza długość fali.  



Schemat blokowy ultrasonografu 



• Douglass Howry, University of Colorado w Denver,  badania od 1948. 

 

•  Wild i Reid, A-mode endo-vaginal i endo-rectal - 1955.  

 

•  Douglass Howry,  William Roderic Bliss i Gerald J Posakony, Immersion tank 

ultrasound system, pierwszy dwu-wymiarowy  B-mode ( PPI -plan position indication 

mode)  Somascope, skan złożony okrężny -  LIFE Magazine® in 1954.   

 



Współczesna 

aparatura USG 

wygląda 

zupełnie inaczej! 



Głowica wysyłająca i odbierająca fale  

Klawiatura do sterowania  

Blok wizualizacji  

Elektronika 

wytwarzająca impulsy 

i wzmacniająca 

odbierane echo  



Typowy aparat USG zawiera: 
 

a. system elektronicznie wytwarzający  

impulsy zamieniane potem na 

sygnały ultradźwiękowe   

i interpretujący ich echa 

 

b. sondę wysyłającą i odbierającą 

sygnały ultradźwiękowe 

 

c. ekran do prezentacji obrazu 

 

d. klawiaturę do sterowania pracą 

 

e. ekran konwersacji z lekarzem 

 

f. w badaniach przydatny jest 

specjalny żel 

 

Dziewczyna niestety  

nie wchodzi w skład 

wyposażenia ... 
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http://intersono.md/img/page_img/top/ultrasonography.jpg 



Szczególnie dużo uwagi 

przywiązuje się w tej aparaturze 

do wygody operowania 

obrazem przez lekarza 



Dostępne są także aparaty przenośne 



Professor Ian Donald …….seemed a rather crazy experiment at the time. 

But Ian Donald was no backroom boffin, but a full-blown flamboyant consultant 

at the sharp edge of one of medicine's most acute specialities - a colourful 

character …..  

  The Lancet, 7 June 1958 , 

 „Investigation of Abdominal Masses by Pulsed Ultrasound”  

Niemniej docenić trzeba genialną intuicje tych, 

którzy jako pierwsi wpadli na pomysł USG 



W obrazowaniu 

USG współcześnie 

bardzo ważną rolę 

odgrywa komputer 

 

Obraz USG 

wnętrza serca: 

oryginalny (góra) 

oraz po obróbce 

komputerowej (dół) 



Dzięki obróbce komputerowej obrazy USG 

mogą wyglądać bardzo różnie 



Obraz ultrasonograficzny typowo jest 

mało czytelny i trudny do interpretacji 



Przykłady obrazów USG skóry wykonanych różnymi 

aparatami i przy różnych ustawieniach ich parametrów 

(wielkość względna obrazów jest zachowana). 



Przykładowy obraz USG macicy z ulokowanym płodem 



USG pęcherzyka żółciowego  

 

  



Prawidłowy 

pęcherzyk 

żółciowy  

w przekroju 

podżebrowym  

 

  



Powiększony obraz p.ż. - widoczne 

fałdy spiralne w szyi pęcherzyka   

  



Prawidłowy pęcherzyk żółciowy  

w przekroju bocznym  

 

  



Zróżnicowanie kontrastu zdjęć zdrowych pęcherzyków 

żółciowych uwidocznionych z  różnych perspektyw  



Interpretując obrazy USG trzeba założyć, że znana jest 

płaszczyzna obrazowania i badanych narząd. Inaczej 

można błędnie zinterpretować obraz.  

Oba powyższe obrazy przypominają bardzo obrazy pęcherzyka żółciowego, 

podczas gdy po lewej stronie pokazany jest obraz nadgarstka, a po prawej obraz 

macicy z zagnieżdżoną ciążą! 



Kontrast pomiędzy badanym obiektem 

(pęcherzykiem żółciowym) a tłem (tkankami 

wątroby) nie zawsze jest dobrze zachowany 

W takich przypadkach trzeba na drodze 

obliczeniowej rekonstruować kontury słabo 

widocznego narządu 



Energia fal ultradźwiękowych ulega 

zmniejszeniu podczas propagacji  

w tkankach.  

 

Spadek energii zależny jest głównie od 

przewodności cieplnej, tarcia wewnętrznego, 

lepkości ośrodka, dyspersji prędkości oraz 

nieliniowej propagacji fal dla większych 

natężeń.  

 

Zjawiska te powodują utratę części energii 

fali i osłabiają echo dochodzące od 

narządów głębiej położonych. 



W ośrodku jednorodnym spadek ciśnienia p(z)  

w funkcji głębokości wyrażony jest wzorem  

zepzp  0)(

gdzie  

   – stała proporcjonalności, 

  p0 – ciśnienie początkowe  

Na tłumienie fali składają się mechanizmy związane z absorpcją fali a  

i jej rozproszeniem r  

ra  

Zjawiska relaksacyjne w strukturach białkowych są głównym czynnikiem absorpcji fal 

ultradźwiękowych w tkankach. Niestacjonarny charakter drgań biologicznych 

makrocząsteczek ulega zmianom pod wpływem rozchodzących się fal 

ultradźwiękowych – i to się wiąże z pochłanianiem energii fali. 



   Natężenie fali maleje wskutek jej tłumienia w 

   ośrodku propagacji. 

 

   Źródłem strat jest lepkość, tarcie wewnętrzne, 

   przewodność cieplna, rozproszenia, procesy  

   molekularne, dyspersja prędkości, nieliniowe 

   efekty propagacyjne dla większych natężeń  

   pola. 

Spadek ciśnienia w funkcji wzrostu zasięgu opisuje zależność: 

 

 

 

gdzie: α – współczynnik tłumienia (absorpcji)  

 p0 – ciśnienie początkowe 

Tłumienie fali 

  x

aa epxp  
0

Zmiana widma impulsu po przejściu przez 3cm i 

6cm tkanki 





Mechanizm absorpcji 

ultradźwięków w tkankach 

Dla małych częstotliwości ultradźwiękowych, 
przemiany energii wewnątrz cząsteczkowych, 

przebiegają w czasie znacznie krótszym od jednego 
okresu fali, dlatego zmiany energii cząstki są 

niezauważalne.  

Niewielkie osłabienie energii, wiąże się  
z nieodwracalnym przepływem ciepła między 

obszarami o różnym ciśnieniu.  

Dla częstotliwości mniejszych niż odwrotność czasu 
relaksacji związanego z przewodnictwem cieplnym, 
absorpcja „termiczna” może odgrywać istotną rolę. 

 Tracona moc zamienia się w ciepło, co do pewnego 
stopnia wyjaśnia efekty biologiczne wywołane 

promieniowaniem ultradźwiękowym.  



Mechanizm absorpcji ultradźwięków 

w tkankach – cd. 

Dla dużych częstotliwości, zmiany ciśnienia są na 
tyle szybkie, że w czasie jednego okresu fali nie 

następuje pełna wymiana między różnymi formami 
energii i również można zaniedbać dyssypację energii. 

 Dla pewnych częstotliwości, występuje natomiast 
interferencja fal ultradźwiękowych z energią przemian 

wewnątrz-cząsteczkowych, co prowadzi do 
przechodzenia energii zmagazynowanej w cząstce do 

fali i z powrotem wywołując procesy relaksacyjne. 

 Procesy relaksacyjne osiągają lokalne maksimum dla 
różnych częstotliwości, co prowadzi do szerokiego 

widma zjawisk relaksacyjnych.  



Tłumienie fali  
Tłumienie fali - zmniejszenie się amplitudy ciśnienia 
(mocy, natężenia) fali, w wyniku nieodwracalnej straty 
energii fali - zamiana energii mechanicznej na ciepło - 

w czasie rozchodzenia się fali w ośrodku. 

Tłumienia fal ultradźwiękowych w tkankach wyrażamy 
w decybelach [dB].  

Tłumienie w tkankach miękkich rośnie liniowo  
z głębokością badania i (w przybliżeniu)  

z częstotliwością.  

Średnie tłumienie w tkankach miękkich równe  
0,7 [dB/cm][MHz] odpowiada tłumieniu  

0,22 [dB] na jedną długość fali.  

W pewnych płynach, np. w powietrzu i wodzie, gdzie 
absorpcja zależy głównie od lepkości, tłumienie rośnie 

z kwadratem częstotliwości. 



Tkanki miękkie mają bardzo zbliżone 

wartości impedancji akustycznych.  

 

Dlatego jedynie niewielka część energii 

padającej fali jest odbita na granicy między 

dwoma różnymi tkankami miękkimi.  

 

Stąd wartość współczynnika odbicia R jest 

bliska zeru, a ślad przenikanych tkanek 

prawie się nie pojawia na ultrasonogramie.  



W sytuacji gdy wielkość obiektów staje się porównywalna z długością fali 

dochodzi do rozproszenia fali. Cząsteczki takie (prawie punkty) 

odpromieniowują fale we wszystkich kierunkach. Gdy jest ich wiele wytwarzają 

skomplikowane pole interferencyjne, szczęśliwie, ze względu na mizerność 

amplitud, zwykle niegroźne dla ech od większych obiektów, aczkolwiek 

wprowadzające charakterystyczną "chropowatość" obrazów tkanek. 

 

Mimo, iż rozproszenie rośnie z czwartą potęgą częstotliwości, 

jego wpływ jest pomijalny nawet dla częstotliwości kilkunastu MHz 

(udział rozproszenia w całkowitym tłumieniu to kilka procent) 

Rozproszenie fali 



Tłumienie w tkankach miękkich związane z absorpcją rośnie prawie liniowo z 

częstotliwością. 

 

 

 

gdzie: α1 – zmierzony współczynnik absorpcji dla częstotliwości f1  

 f  – częstotliwość, dla której obliczamy wsp. tłumienia 

 n – wykładnik potęgi (zazwyczaj 1 – 1,2) 

 

Niewielkie osłabienie energii związane jest z nieodwracalnym przepływem ciepła między 

obszarami o różnym ciśnieniu. Dla częstotliwości mniejszych niż odwrotność czasu 

relaksacji, związanego z przewodnictwem cieplnym, absorpcja „termiczna” może 

odgrywać istotną rolę. 

Absorpcja fali 

n

f

f










1

1



Wielkość sygnału echa zależy też od tego, czy obiekt 

odbijający falę jest dokładnie na osi wiązki – czy z boku 



Sposoby prezentacji wyniku 

badania USG 



  

To, co się widzi, bardzo mocno 

zależy od metody prezentacji 



Prezentacja A (Amplitude)  

 

najprostszy rodzaj prezentacji, polega na wyświetleniu wartości 

chwilowych odbieranego sygnału USG w funkcji czasu.  

Do uzyskania obrazów w 

prezentacji A wystarczy 

głowica USG z pojedyn-

czym kryształem piezo-

elektrycznym, nadająca 

impuls pobudzający i 

odbierająca powstające w 

ośrodku badanym echa. 

Badanie takie stosowane 

jest w okulistyce. 



Sposoby przedstawiania ech ultradźwiękowych na 

ekranie monitora - prezentacja A 

Przy prezentacji A czas odkładany jest na 

poziomej podstawie czasu, której wychylenia  

w pionie jest proporcjonalne do amplitudy ech 

odbitych od różnych struktur.  

Z pomiaru czasu, jaki upływa między powrotem 

kolejnych ech, wyznaczamy wymiary narządów. 

 Nazwa prezentacji A pochodzi od angielskiego 

słowa Amplitude. 





Zasada pomiaru odległości  

przy prezentacja A 

 

  



Brak możliwości odróżniania szczegółów 

zbyt blisko leżących obiektów 



Przy krótszym impulsie (czyli przy wyższej 

częstotliwości) rozdzielczość się  polepsza 



System do 

prezentacji 

A 





Sposoby przedstawiania ech ultradźwiękowych na 

ekranie monitora - prezentacja B 

Prezentacja B jest to dwuwymiarowe 

obrazowanie narządów w skali szarości.  

Amplituda ech, odbieranych z kierunku 

rozchodzenia się wiązki ultradźwiękowej, 

zamieniana jest na zmienną jasność świecenia 

plamek na monitorze.  

Jaskrawość świecenia plamki jest proporcjonalna 

do wielkości echa.  

Nazwa prezentacji B pochodzi od angielskiego 

słowa Brightness  





polega na wizualizacji 

dwuwymiarowego przekroju, 

w której wartość chwilowa 

odbieranego sygnału modu-

luje jaskrawość (brightness) 

kolejnych punktów obrazu. 

Może być wykorzystana do 

badania narządów nieru-

chomych, np. narządów jamy 

brzusznej, szyi, głowy. 

Prezentacja B (Brightness) 



Ten sam obiekt (pęcherzyk żółciowy) może bardzo różnie 

wyglądać na obrazach B uzyskanych przy różnych 

kierunkach skanowania przez głowicę ultradźwiękową 



Kilka przykładowych obrazów USG wraz z objaśnieniami 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Sposoby przedstawiania ech ultradźwiękowych na 

ekranie monitora - prezentacja M 

Prezentacja M to sposób przedstawiania ech odbitych 
od ruchomych narządów na ekranie monitora.  

W prezentacji M (ang: motion) podstawa czasu lampy 
oscyloskopowej jest rozjaśniana w miejscach 

pojawiania się ech ultradźwiękowych.  

Echom od ruchomych narządów odpowiadają na 
podstawie czasu poruszające się rozjaśnione plamki, 

pozostawiające ślad na ekranie.  

Położenie echa rejestruje się wzdłuż osi pionowej 
monitora, natomiast czas na osi poziomej.  

Prędkość przesuwu podstawy jest tak dobrana, aby 
można było obserwować zmienność ruchu badanego 

narządu w czasie od jednego do kilku cykli pracy serca.  







polega na odsłuchu echa z tego samego kierunku w kolejnych 

chwilach czasowych. Echa wyświetlane są tak, jak w prezentacji B, to 

znaczy wartość chwilowa sygnału moduluje jaskrawość 

wyświetlanych punktów, kolejne linie wyświetlane są obok siebie, 

pionowo. Prezentacja ta najczęściej służy do wizualizacji ruchu serca. 

Prezentacja M (Motion) dawniej TM (Time Motion) 





polega na odbiorze fali 

USG, rozproszonej na 

będących w ruchu 

obiektach. W zależności 

od kierunku ruchu 

obiektów względem 

wiązki USG i kierunku 

propagacji fali następuje 

dopplerowskie przesu-

nięcie częstotliwości fali 

nadawanej i odebranej. 

Prezentacja ta służy 

m.in. do diagnozowania 

przewężeń w naczyniach 

krwionośnych. 

Prezentacja D (Doppler) 



Polega na odbiorze fali USG, rozproszonej na będących w ruchu krwinkach.  

W zależności od kierunku ruchu krwinek względem wiązki USG i kierunku propagacji fali 

następuje dopplerowskie przesunięcie częstotliwości fali nadawanej i odebranej. 

Badanie przepływu krwi przy 

pomocy prezentacji typu Doppler 



Blood circulation presentation  



Tworzenie profilu prędkości przepływu 

za pomocą USG z efektem Dopplera  



Badanie USG pozwala wykorzystać efekt Dopplera 

do ujawnienia ruchu  wewnątrz obrazu  

(głównie do wizualizacji przepływu krwi) 



Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa 



Prezentacja CFM (Color Flow Mapping)  

polega na wpisaniu w obraz czarno–biały 

typu B w wybranym przez operatora 

sektorze barwnego zobrazowania 

przepływów pomierzonych techniką 

korelacyjną. 

 

 Prezentacja CFA (Color Flow 

Angiography)  

polega na identyfikacji przepływu, 

przypisaniu barwy obszarom, w których 

zidentyfikowany został przepływ i 

wkomponowaniu ich w czarno-biały obraz B. 



Przykładowe 

obrazy USG  



Zapis 2D oznacza obraz 

dwuwymiarowy powszechnie 

oglądany w badaniach USG – 

obraz odwzorowany na 

płaszczyźnie. Wiązka USG 

„omiata” wachlarzem oglądany 

obiekt dlatego oglądamy jego 

kolejne przekroje. 



Badanie USG 3D jest rekonstrukcją 

trójwymiarową kolejnych przekrojów z 

badania 2D.  

Jest to możliwe dla całkowicie 

nieruchomych obiektów.  

 

Lekarz przesuwa głowicę, a komputer 

rejestruje i następnie składa kolejne 

obrazy i dopiero po pewnym czasie 

buduje pojedynczy obraz 

trójwymiarowy. 



Obrazowanie 4D jest 

prawdziwym obrazowaniem 

trójwymiarowym. Jednocześnie 

rejestrowany jest obraz z wielu 

„wachlarzy” ultradźwięków. 

Otrzymywany jest 

trójwymiarowy obraz w czasie 

rzeczywistym, co oznacza, że 

można badać także obiekty 

ruchome 



Ze względu na opinię  

o całkowitej nieszkodliwości 

badania USG używa się go 

często do śledzenia rozwoju 

płodu 



Oryginalne obrazy USG macicy z płodem 

oraz obraz po obróbce komputerowej 



Wracając do tematu:  

Elementy nowoczesnej aparatury  

do obrazowania USG 

• Formowanie wiązki 

• S/N 

• Miniaturyzacja 

• Przetwarzanie 

sygnałów/obrazów 

• System analizy obrazu  

• Szerokie pasmo 

• 1.25D - 1.75D Arrays 

• Cel  >> 2D Array 

• Nowe technologie 

Przetwornik Elektronika 
Techniki 

komputerowe 



1 nadaje / 16 odbiera 



Obrazowa
nie 
harmonicz
ne 



Komputerowe kontrastowanie 

obrazów USG pozwala na 

wyeksponowanie użytecznej 

informacji  



Wybrane problemy związane 

z ultrasonografią 



Rewerberacje 

 

  



Echo od dna powraca po przebyciu drogi 2d. 

Część energii echa odbija się od 

powierzchni głowicy i ponownie 

wypromieniowana jest do ośrodka, odbija 

się od dna i jako drugie echo powraca do 

głowicy (droga 4d).  

 

Zjawisko powtarza się do całkowitego 

wytłumienia odbijającej się fali i zaniknięcia 

ech. Niewielka zmiana nachylenia głowicy 

powoduje zmianę w obrazie, aż do 

całkowitego zaniku ech wielokrotnych. 



Obraz ultrasonograficzny bywa 

zakłócony przez tzw. ziarno 

Ziarno - (ang. specles) niejednorodna 
struktura obrazu ultrasonograficznego, 

powstająca w wyniku lokalnych interferencji fal 
odbitych w ośrodku.  

Ziarno przypomina losowo rozłożone czarne  
i szare punkty na jasnym podłożu obrazu.  

Zależy od niejednorodności ośrodka oraz 
wielkości impulsów sondujących ośrodek. 



Wielokrotne odbicia od obiektów 

położonych poza osią promieniowania 

wiązki ultradźwiękowej. 

  

Echo 1 od obiektu A powraca do głowicy po 

przebyciu drogi 2d1. Ponieważ fala pada 

skośnie na obiekt, więc część jej odbija się 

pod kątem i trafia w obiekt B, ponownie 

odbija się skośnie i jako echo 2 powraca do 

głowicy. Ta część energii fali przebywa 

drogę d1+d2+d3,(dłuższą od drogi 2d1). 

  

 

 

  

 

  

W buforze pamięci obrazowej echo te zostanie 

umieszczone na tej samej linii obrazowej, co 

echo 2, ale głębiej.  

 

Odległość między echem rzeczywistym  

i artefaktem jest równa  

(d2+d3-d1)/2.  



Ultrasonografia  

w zastosowaniach  specjalnych 



Zasada pomiaru powierzchni 

narządu S=S2-S1  

 

  



Zasada pomiaru objętości narządu  
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Sposób rejestracji wewnątrz-tętniczego obrazu USG 



Elastografia ścianki 
naczynia 



Schemat układu pomiarowego 



Obrazuje to zależność: 



Analiza obrazów uzyskanych w czasie rejestracji wewnątrz-

tętniczego  USG 



Środki kontrastowe w USG  
Ostatnia dekada XX wieku to okres stosowania 

ultrasonograficznych środków kontrastujących (UŚK), 

bezpiecznych i skutecznych substancji poprawiających 

jakość rejestrowanych obrazów USG.  

Choć badania USG z zastosowaniem 

ultrasonograficznych środków kontrastujących (UŚK) 

traktowane są jako nowa gałąź ultrasonografii, to 

narodziny ultrasonograficznych środków 

kontrastujących datują się na koniec lat 60-tych XX w.  

Za pionierów uważani są Gramiak i Shah, którzy jako 

pierwsi uzyskali bardziej dokładny obraz krwi, podając 

do niej roztwór soli fizjologicznej  

z pęcherzykami powietrza.  



Podsumowanie  

Cechy ultrasonografii: 



Elastografia 



Jest to technika ultradźwiękowa, 

która pozwala nie tylko 

obrazować narządy, ale 

sprawdzać ich elastyczność.  



 

Zasada działania elastografu: 
  

 

Wynaleziona i opatentowana przez firmę SuperSonic technologia 

ShearWave™ pozwala na uzyskiwanie w tkankach fal poprzecznych o 

stosunkowo niskiej prędkości propagacji i energii wystarczającej do 

zmierzenia przemieszczeń elementów tkankowych.  

 



Fale tego typu zawsze towarzyszą strefie 

ogniskowania wiązki ultradźwiękowej, jednak w 

tradycyjnych systemach są one zbyt słabe, aby 

nadawały się do praktycznego wykorzystania bez 

znacznego wzrostu temperatury głowicy oraz 

wielokrotnego przekroczenia bezpiecznych dla 

pacjenta wartości energii insonacji.  



Istota technologii ShearWave™ polega na 

bardzo szybkim (z prędkością 

ponaddźwiękową) przemieszczaniu strefy 

ogniskowania w głąb tkanki i uzyskiwaniu na 

tej drodze stożkowatej fali interferencyjnej o 

stosunkowo wysokiej amplitudzie (MACH 

CONE), podobnej do zjawiska 

akustycznego, towarzyszącego przelotowi 

samolotu ponaddźwiękowego.  



Przemieszczenia tkanek 

spowodowane przez tę falę są 

mierzalne przy jednoczesnym 

zachowaniu norm 

bezpieczeństwa pacjenta  

i zaniedbywalnym wzroście 

temperatury głowicy.  



Tak finezyjna technologia nie 

znalazłaby jednak zastosowania 

w tradycyjnym aparacie 

ultrasonograficznym, dla 

którego częstość odświeżania 

obrazu (Frame Rate) w 

normalnych warunkach 

obrazowania zawiera się w 

granicach kilkudziesięciu 

obrazów na sekundę  



W celu zaobserwowania 

efektów fali poprzecznej 

konieczne jest znaczne 

zwiększenie szybkości działania 

aparatu i uzyskanie Frame Rate 

co najmniej rzędu 5.000 Hz.  



Innowacyjna technologia 

Ultrafast™ Imaging, 

wykorzystująca nowatorski tryb 

emisji fali ultradźwiękowej i 

przenosząca większość czynności 

związanych z uzyskiwaniem obrazu 

na oprogramowanie, pozwala na 

zwiększenie FrameRate nawet do 

20 tysięcy obrazów na sekundę (!).  



Umożliwia to obserwację 

oscylacji tkanek pod wpływem 

fal poprzecznych i tworzenie 

precyzyjnych (z rozdzielczością 

do 1 mm) map elastyczności 

tkanki, kodowanych kolorem, 

wyświetlanych równolegle z 

tradycyjnym obrazem B-mode.  



Ponadto, funkcja Q-box 

pozwala na miejscowy, 

obiektywny pomiar 

elastyczności w wybranym 

rejonie zainteresowania  



Dotychczas stosowane w obrazowaniu 

ultradźwiękowym metody odwołujące się do różnic 

w elastyczności tkanek to tzw.  

elastografia statyczna,  

polegająca na pomiarze odkształcenia tkanek w 

polu widzenia głowicy przy zastosowaniu ucisku 

mechanicznego.  





Elastografia dynamiczna – nowy wymiar 

diagnostyki onkologicznej  

Elastografia dynamiczna – propagacja fali poprzecznej (fantom doświadczalny)  



Elastografia dynamiczna – mapa kolorowa obiektu 

sztywniejszego (fantom doświadczalny)  



Przykłady obrazów elastograficznych (u góry) 

W dolnej części obrazu tryb B  



Przyszłość będzie należała do 

urządzeń zminiaturyzowanych 


