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Formålet med denne forelesningen: 

-      lære grunnprinsippene ved ultralydavbildning. 

-  de mest vanlige ultralyd artefakter 

        

        kursbok:  kapittel 1, side 14-23  

 

 

 

 



     

iSCAN image optimization is a one-button push that 

automatically adjusts multiple parameters to quickly 

achieve optimal image quality in 2D, color and Doppler 

exams. 

  



Longitudinale bølger: masseelementene beveger seg langs 

Bølgeretningen. Trykkbølger - akustiske bølger 
 
(Ødegaard S, Gilja OH, Matre K. Innføring i abdominal ultrasonografi,  

Fagbokforlaget 2009). 

Bølgelære 



     

Egenskaper til ultralydbølger (longitudinale bølger med frekvens 

over 20 000 Hz, 20 kHz). 

 

 

1. Kan ledes i stråler 

 

2. Følger de samme lover som lys mht refleksjon og brytning 

 

3. Reflekteres av relativt små objekter 

 

4. Dårlig gjennomgang i gassfylte medier 

 

 



     

Refleksjonskoeffisient =  [(Z2 - Z1)/(Z2 + Z1)]
2 

Refleksjon 

 

 

 



     

Akustisk impedans 

Akustisk impedans (Z) = mediets tetthet x ultralydhastighet 

 

Ultralydhastighet i biologisk materiale i m/s: 

Blod              1570 

Lever            1547-1585 

Nyre             1560 

Myokard       1540 

Fett               1440-1476 

Bein              2700-4100 

 

For praktiske formål: 

Akustisk impedans = mediets tetthet x konstant (1540 m/s) 

 



     

Refleksjonskoeffisient =  [(Z2 - Z1)/(Z2 + Z1)]
2 

Refleksjon 



     

SENDER/ MOTTAKER 

 

D   

t = 2D/c 

Puls-ekko metoden 

 



     

Refleksjon hvor grenseflaten ikke står  

 vinkelrett på ultralydstrålen 



     

Display metoder 

 



Swept gain (TGC – time gain compensation) 



     

Avbøyning av  

stråleretning 

med phased 

array 



     

Kan ikke brukes på hjertet (hos voksne) 

Probetyper, (A) lineær, (B) kurvilineær, (C) sektor 



     

Biologiske grenseoverganger er irregulære! 



     



     

Ultralydstråle i vann, fast fokus med linse 



     

Dynamisk fokusering, mottatt puls 



krystallrekke 1-6 

6 

1 

F1 F2 F3 

Multiple fokus 



     

Axial og lateral oppløsning 



     

Klinisk eksempel 3 

 



     



     



     

Artefakter 1. Reverberasjon, etterklang 



     

Artefakter 2. Sidestråler (sidelober)  



     

Speilingsartefakt 

Artefakter 3. Speiling  



     

Second Harmonic Imaging 



     

         Kvalitetsfaktorer for et ultralydbilde 

 

Faktor                                            Forbedres ved  

 

oppløsning                                - høy ultralydfrekvens 

                                                  - dynamisk fokusering 

 

penetrasjon                               - lav ultralydfrekvens            

                                                  - høy ultralyd intensitet 

 

dynamisk område                     - mange gråtoner 

                                                  - lavt støynivå  

 

undertrykking av artefakt         - små sidelober  

                                                  - harmonisk avbildning 

 

billedfrekvens                           - redusere dybde og utsnitt  


