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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je rozšířit si základní informace o principu, využití a biomedicínských 

aplikací ultrazvuku v medicíně. Seznámit se nejen se základními fyzikálními principy, technikou, 

principem zobrazení, bezpečností, ale také laboratorními úlohami, které poslouží jako cenný průvodce 

a vodítko v praktických cvičeních. Cvičící se detailně seznámí s diagnostickým přístrojem Mindray M7. 

V laboratorních úlohách si prakticky vyzkouší ultrasonografické konvenční a dopplerovské zobrazení, 

testování sond, kvality zobrazení, měření struktur 3D abdominálního fantomu a numerická cvičení jako 

simulace ultrazvukového signálu nebo měření vzdálenosti piezoelektrickým měničem. Sada 

laboratorních úloh bude rovněž součástí interaktivní učebnice ultrasonografie. 
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Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to broaden the basic information about the principle, use and 

biomedical applications of ultrasound in medicine. To get acquainted not only with basic physical 

principles, technique, display principle, safety but also with laboratory tasks that will serve as a valuable 

guide and guide in practical exercises. Practitioners will get acquainted with the Mindray M7 diagnostic 

tool. In laboratory exercises, they will practice ultrasound imaging of the gallbladder, Doppler carotid 

artery, probe testing, and display quality, 3D abdominal phantom and numerical exercises such as 

ultrasound signal simulation or piezoelectric transducer measurements. A set of lab tasks will also be 

part of the interactive ultrasonography textbook. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka: Význam: 

ABD Břišní – abdominal 

ALARA As Low as Reasonably Achievable 

A-mode Ultrazvukové zobrazení využívající amplitudovou – amplitude modulaci 

B-mode Ultrazvukové zobrazení využívající jasovou – brightness modulaci 

CT Počítačová tomografie – Computed Tomography 

CW Zobrazení využívající kontinuální Dopplerovské vyšetření – Continuous Wave-

Doppler 

ESWL Rozbíjení kamenů rázovou vlnou – Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 

FFT Rychlá Fourierova transformace – Fast Fourier Transform 

GND Uzemnění – ground 

GUI Grafické prostředí – Graphical User Interface 

LAN Kabelové síťové rozhraní – Local Area Network 

MI Mechanický index – Mechanical Index 

M-mode Ultrazvukové zobrazení využívající k zobrazení časového – motion rozvoje  

ODS Ukazatel tepelného a mechanického indexu – Output Display Standards 

PW Zobrazení využívající pulzní Dopplerovské vyšetření Pulse Wave-Doppler 

PZT  Titanát zirkoničitanu olovnatého – piezoelektrický materiál 

RJ45 Sériový port ke komunikačnímu rozhraní 

TGC Hloubkové nastavení zisku - Time Gain Compensation 

TI Teplotní index – Thermal Index 

USB Univerzální datová sběrnice – Universal Serial Bus 

USG Ultrasonograf 

UZ Ultrazvuk 
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1. Úvod 

Ultrazvukové vyšetření je oproti ostatním diagnostickým metodám cenově dostupná a při 

dodržování ověřených postupů bezpečná metoda k zobrazování vnitřních struktur lidského těla. 

V klinické praxi se ultrazvukové přístroje používají již téměř padesát let. V celosvětovém měřítku se 

užití ultrazvuku neustále rychle rozšiřuje a vyvíjí. Mnoho zemí však nemá mnoho zkušených 

sonografistů, kteří jsou schopni provádět a vyhodnocovat odborná vyšetření. Vzhledem k nepřítomnosti 

ionizujícího záření je potřeba preferovat ultrazvuk všude tam, kde může poskytnout důležité a klinicky 

užitečné informace. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje 

základní fyzikální principy ultrazvuku včetně dopplerometrie a bezpečnosti s ultrazvukem spojenou. 

V teoretické části je uveden přehled nejčastěji objevujících se obrazových artefaktů, technické 

parametry a konstrukce ultrazvukového přístroje. Praktická část bakalářské práce obsahuje několik 

vzorových laboratorních protokolů, které mají sloužit jako vodítko při laboratorních cvičeních. 

Protokoly jsou koncipovány tak, aby si student procvičil široké využití ultrazvuku v biomedicíně, 

počínaje úvodním seznámením s přístrojem a jeho funkcemi, přes všechny zobrazovací módy včetně 

dopplerometrie, tak numerická a simulační cvičení. Student si taktéž vyzkouší testování sond a kvality 

zobrazení s využitím jednoduchých testovacích metod a fantomu. Cílem je vytvořit ucelenou sadu 

laboratorních úloh, které ulehčí teoretické i praktické studium ultrasonografie studentům nejen 

biomedicínských oborů. Své uplatnění jistě najde i v řadách studentů nelékařských i lékařských oborů. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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2. Úvod do fyziky ultrazvuku 

2.1 Ultrazvuk 

Ultrazvuk je mechanické vlnění o frekvenci vyšší než 20 kHz a je tedy pro lidské ucho dospělého 

člověka neslyšitelný. Vlnová délka je tedy menší, než vlnová délka slyšitelného zvuku. Výrazně se 

odráží od překážek a je méně pohlcován v kapalinách či pevných látkách. Ultrazvukové vlnění se šíří 

plynným, kapalným i pevným prostředím rozkmitáváním částic kolem své rovnovážné polohy. 

Rozkmitané částice přenesou svou energii a hybnost sousedícím částicím, čímž dojde k šíření kmitu [1]. 

2.2 Šíření mechanického vlnění 

Šíření ultrazvukového vlnění rozdělujeme na podélné (longitudinální) a příčné (transversální). 

Podélné vlnění kdy částice prostředí kmitají ve směru šíření vlny, se může šířit v kapalinách, plynech 

a pevných látkách, nejčastěji však měkkých tkáních a tekutinách lidského těla. Příčné vlnění se šíří 

pouze v pevných látkách, tedy v kostech kdy částice prostředí kmitají ve směru kolmém na směr šíření 

vlnění [1]. Vzhledem k vlastnostem lidského těla je bodem našeho zájmu především vlnění podélné. 

 

Obr.  1 a) Šíření podélného (longitudinálního) vlnění, b) šíření příčného (transversálního) vlnění. Převzato z: [1] 

Mechanické vlnění a tedy i ultrazvuk lze popsat několika základními veličinami jako například 

frekvencí nebo periodou, maximální výchylkou, neboli amplitudou, okamžitou výchylkou, vlnovou 

délkou a rychlosti šíření vlnění. Na Obr.  2 vidíme graficky znázorněny základní popisující veličiny. 

 

Obr.  2 Základní veličiny popisující mechanické vlnění. T – perioda, f – frekvence kmitání, v – rychlost šíření, λ – vlnová 

délka, A – amplituda, Am – okamžitá výchylka. 
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2.3 Vlnová délka 

Vlnová délka ultrazvukové vlny je vzdálenost, do níž dojde vlnění za periodu T, jinými slovy 

vzdálenost dvou nejbližších částic kmitajících se stejnou fází. Čím vyšší je frekvence kmitání, což je 

počet kmitů vykonaných částicí za jednotku času, tím kratší je vlnová délka. Perioda T a frekvence f 

spolu souvisí vztahem T = 1/f. Z tohoto vyplývá, že vlnovou délku vypočteme poměrem rychlosti šíření 

ultrazvuku a jeho frekvence, nebo vynásobením rychlosti šíření a periody: 

 λ = 𝑣𝑇 =
𝑣

𝑓
 (1)  

λ [m] – vlnová délka UZ vlny,  

v [m∙s−1] – rychlost šíření UZ,  

f [Hz] – frekvence UZ vlnění, 

T – perioda. 

2.4 Rychlost šíření 

Ultrazvuk se v homogenním prostředí šíří konstantní rychlostí. Rychlost šíření (tzv. fázová 

rychlost) ultrazvukové vlny je závislá na teplotě a vlastnostech prostředí, kterým se šíří. Vlastnostmi 

ovlivňujícími rychlost šíření je pružnost a hustota prostředí. V kapalinách a plynech je dána vzorcem:  

 𝑣 = √
𝐾

𝜌
 

(2)  

v [m∙s−1] – rychlost šíření UZ v daném prostředí,  

K [Pa] – modul objemové pružnosti prostředí, 

ρ [kg∙m−3] – hustota prostředí. 

Hustota je měřítkem hmotnosti materiálu pro daný objem (10 cm oceli je těžší, než 10 cm dřeva). 

Pružnost udává, jak dobře materiál odolává při jeho stlačení. Obecně platí, že vysoká hustota sice snižuje 

rychlost šíření, avšak pružnost (elasticita) je u hustší látky vyšší a proto je rychlost šíření v pevných 

látkách (např. kostech) nejrychlejší. Opačně je to u plynů (vzduchu), kdy je hustota a pružnost nízká 

čímž se v tomto prostředí ultrazvuk šíří nejpomaleji [14]. Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační. 

Tab.  1 Srovnání rychlosti šíření prostředím, hustoty a akustické impedance. Převzato a upraveno: [22] [1] 

Tkáň Rychlost [m · s−1] Hustota [g · cm−3]  Akustická impedance [kg/(sec ∙ m2] x106 

Kost 3360 1.9 7.75 

Krev 1575 1.055 1.66 

Játra 1590 1.06 1.69 

Sval 1580 1.065 1.68 

Mozek 1550 1.03 1.6 

Voda 1480 1 1.48 

Vzduch 340 0.0013 0.0005 

 



 

5 

 

2.5 Vlnová rovnice a postupná harmonická vlna 

Vlnová funkce odpovídající obecnému vlnění na přímce splňuje tzv. jednorozměrnou vlnovou 

rovnici. Řešením vlnové rovnice (3) je postupná harmonická vlna (6), která se šíří po ose x. 

 
𝜕2𝑌(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
= 𝑣2

𝜕2𝑌(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
 

(3)  

 Y (x, t) – okamžitá výchylka. 

Průběh akustické výchylky lze lineárně rozložit pomocí Fourierovy transformace na více 

harmonických složek popsanými funkcemi sin a cos. 

 𝑌 = 𝑌𝑚cos (𝜔𝑡) (4)  

Protože každý jeden bod akustické výchylky se rozkmitává s určitým zpožděním, musí se toto 

zpoždění do rovnice zapsat (pokud vlnění postupuje opačným směrem, tedy vlevo od zdroje bude 

v závorce znaménko +). Úhlová frekvence neboli úhlový kmitočet ω je dán vztahem ω = 2πf = 2π/T. 

 𝑌 = 𝑌𝑚cos (𝜔𝑡 ± τ) (5)  

τ – fázový posuv (rozdíl) bodu ve vzdálenosti x od zdroje 

Po upravení a dosazení dostáváme rovnici postupné harmonické vlny, která je důležitým 

řešením vlnové rovnice: 

 𝑌(𝑥, 𝑡) = 𝑌𝑚 cos
2π

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
) = 𝑌𝑚 cos 2π (

𝑡

𝑇
−

𝑥

λ
) 

(6)  

Y (x, t) – okamžitá výchylka,  

Ym – maximální amplituda,  

t – čas, 

T – perioda, 

x – poloha (vzdálenost od zdroje Z), 

λ [m] – vlnová délka. 

Rovnice platí pro příčné i podélné harmonické vlnění v homogenním prostředí. Předpokládáme, 

že při šíření vlnění nedochází ke ztrátě energie (útlumu amplitudy vlny) a můžeme zanedbat viskozitu. 

Tato rovnice postupné harmonické vlny představuje vztah pro okamžitou výchylku bodu, který 

leží ve vzdálenosti x od zdroje vlnění v časovém okamžiku t [32]. 
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2.6 Interference vlnění 

Interference vlnění znamená skládání dvou a více vlnění z různých zdrojů. Každé vlnění se chová 

a šíří nezávisle na ostatním vlnění, jakoby se šířilo samo. Jednotlivé vlny se setkají, překrývají 

a následně rozcházejí bez vzájemného vlivu. Tomuto jevu říkáme princip nezávislosti šíření vlnění 

(interference vlnění). V místě překryvu má však amplituda různou velikost, kdy se vlny buď vzájemně 

zesílí (konstruktivní interference), nebo vzájemně ruší (destruktivní interference).  

Reálně interferenci a princip nezávislosti šíření vlnění můžeme pozorovat při hodu dvou kamenů 

do vody. Kameny se stanou zdrojem vlnění a rozkmitají vodní hladinu v místě dopadu. „Vlny šířící se 

v kruhových vlnoplochách se navzájem prostoupí, projdou jedna druhou a pokračují tak, jakoby se 

nesetkaly“ [6]. 

 

Obr.  3 Rozkmitaná vodní hladina po dopadu dvou kamenů. Převzato: [42] 

Při skládání vlnění se uplatňuje princip superpozice. Určení výsledného vlnění je však obecně 

značně složitý proces, jelikož skládaná vlnění mohou mít různou vlnovou délku, amplitudu, směr šíření 

a fázi. Z tohoto důvodu si pro příklad budeme skládat pouze 2 vlnění o stejné amplitudě, vlnové délce, 

směru šíření podle osy x a rychlosti šíření v prostředí.  

 

Obr.  4 Graf okamžitých výchylek a interference dvou vln Z1 a Z2. Převzato: [6] 
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Na Obr.  4 vidíme graf okamžitých výchylek vlnění Z1 (označeno modrou barvou), Z2 (označeno 

zelenou barvou) a výsledného interferovaného vlnění (označeno červenou barvou). 

 𝑍1 = 𝑍𝑚cos2π (
𝑡

𝑇
−

𝑥1

λ
) 

(7)  

Z1 – okamžitá výchylka vlny 1,  

Zm – maximální amplituda,  

t – čas, 

T – perioda, 

x – poloha vlny 1, 

λ [m] – vlnová délka. 

 𝑍2 = 𝑍𝑚cos2π (
𝑡

𝑇
−

𝑥2

λ
) 

(8)  

Z2 – okamžitá výchylka vlny 2,  

Zm – maximální amplituda,  

x – poloha vlny 2. 

O výsledcích výsledného vlnění rozhoduje fázový rozdíl:  

 ∆φ = 2π (
𝑡

𝑇
−

𝑥1

λ
) − 2π (

𝑡

𝑇
−

𝑥2

λ
) =

2π

λ
(𝑥2 − 𝑥1) =

2π

λ
𝑑 

(9)  

∆φ – fázový rozdíl (posun) vlnění,  

d – vzdálenost dvou bodů, v nichž mají obě vlnění stejnou fázi (dráhový rozdíl). 

 

Obr.  5 Vzájemné ovlivnění dvou vln v totožném akustickém prostředí: a) konstruktivní interference (interferenční 

maximum) – vlny ve stejné fázi amplituda výsledné vlny je zesílena b) destruktivní interference (interferenční minimum) – 

vlny v opačné fázi amplitudy se vzájemně vyruší. Převzato: [14]  
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2.7 Vlnoplocha 

Ultrazvukový akustický signál se v homogenním izotropním prostředí šíří od zdroje ve formě 

kruhových vlnoploch, které závisí na rozměrech zdroje. Kromě kruhových vlnoploch ve tvaru koule 

existují také rovinné vlnoplochy. Vlnoplocha je tvořena souhrnem bodů kmitajících se stejnou fází.  

 Jednotlivé body prostředí se postupně rozkmitávají a samy se tak stávají zdroji vlnění. Šíří se 

z nich tzv. elementární vlnoplochy. Jejich vnější obálka se pak stane celkovou výslednou vlnoplochou. 

Teorií vlnoploch se zabýval Christian Huygens. Proto se tento závěr nazývá Huygensovým principem. 

Ze zdroje Z se šíří vlna. Za dobu t dospěje do vzdálenosti r. Všechny body v této vzdálenosti se 

rozkmitají a vytvoří drobné elementární vlnoplošky. Při pečlivějším pozorování je můžeme sledovat na 

vodní hladině. Tyto elementární vlnoplošky jsou zvýrazněny a ohraničeny hlavní vlnoplochou [6]. 

 

Obr.  6 Elementární vlnoplošky tvořící hlavní kruhovou vlnoplochu. Převzato: [6] 

2.8 Akustický tlak 

Kmitají-li v důsledku šíření zvukové vlny molekuly daného prostředí, například molekuly vody 

nebo vzduchu, pak v místě své polohy vyvolávají malé tlakové změny. Tyto tlakové změny nazýváme 

akustickým tlakem. Celkový tlak v daném místě je dán součtem klidového a akustického tlaku. 

Akustický tlak je ve fázi s akustickou rychlostí. 

 𝑝 = 𝑝(𝑥, 𝑡) = −𝐾 
𝜕𝑌(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
 

(10)  

K [Pa] – modul objemové pružnosti prostředí, 

2.9 Akustická impedance 

Akustická impedance je odpor, který klade vyšetřovaná tkáň ultrazvukovému vlnění. Závisí na 

hustotě prostředí a rychlosti šíření, nebo lze vyjádřit jako podíl akustického tlaku a rychlosti kmitání: 

 𝑍 = 𝜌𝑣 =  
𝑝

𝑐
 (11)  

Z [kg/(sec∙m2] – akustická impedance, 

v [m∙s−1] – rychlost šíření UZ v daném prostředí, 

ρ [kg∙m−3] – hustota prostředí. 
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2.10 Intenzita a výkon  

Intenzita ultrazvukového vlnění je akustická energie za jednotku času jednotkovou plochou 

orientovanou kolmo ke směru šíření rovinné vlny. Intenzitu UZ vlnění lze určit ze vztahu: 

 𝐼 =
1

2
𝑝𝑣𝜔2𝑈2 

(12)  

I [W∙cm−2] – intenzita UZ vlnění, 

ρ [kg∙m−3] – hustota prostředí, 

v [m∙s−1] – rychlost šíření UZ v daném prostředí, 

ω [s−1] – úhlová frekvence, 

U – amplituda výchylky. 

Ultrazvukový akustický výkon je definován součinem intenzity a celkové plochy, do které je UZ 

vlnění vyzařováno: Přenášený výkon také odpovídá vyzářené energii dopadající na plochu za jednu 

sekundu. 

 𝑃 = 𝐼𝑆 (13)  

P [J∙s−1] – výkon UZ vlnění, 

I [W∙cm−2] – intenzita UZ vlnění, 

S [mm2] – plocha. 

2.11 Útlum 

Při průchodu UZ vlnění prostředím dochází k útlumu intenzity absorpcí (přeměnou na tepelnou 

energii), rozptylem a reflexí. Útlum vyjadřuje pokles amplitudy vlny podél její dráhy a závisí na 

frekvenci. Čím vyšší je frekvence vlnění, tím více je UZ vlnění tlumeno v prostředí, jelikož s frekvencí 

stoupá absorpce i rozptyl. Hlavní část energetických ztrát je způsobena absorpcí. Příspěvek rozptylu je 

u nízkých až středních frekvencí (1–5 MHz) 2–5 % a u vyšších (7 MHz) okolo 20 %. Vyjádříme-li 

intenzitu UZ v decibelech, můžeme pozorovat lineární pokles odražených vln [22][33]. 

 

Obr.  7 Útlum intenzity (dB) ultrazvuku v závislosti na dráze, tedy hloubce. 

 𝐼𝑥 = 𝐼0 ∙ 𝑒−2∙𝛼∙𝑥 (14)  

Ix [W∙cm−2] – výsledná intenzita UZ vlnění, 

I0 [W∙cm−2] – počáteční intenzita UZ vlnění, 

2x – tloušťka vrstvy prostředí (pohyb po dráze tam a zpět), 

α – lineární koeficient útlumu. 
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2.12 Absorpce a rozptyl 

Působením ultrazvuku na tkáň je jeho energie částečně absorbována a rozptýlena. Množství 

absorbovaného vlnění závisí na prostředí, velikosti plochy kam dopadá, době trvání a frekvenci. 

V pevných látkách a kapalinách je absorpce menší, než v plynech. Při stoupající frekvenci roste 

i absorpce [5]. Pokud vlnění dopadne na plochu menší než je jeho vlnová délka (typicky erytrocyty), 

dochází k rozptylu (disperzi), který převládá v nehomogenním prostředí [31]. V některých prostředích 

dochází také k ohybu (difrakci), což má často za následek vznik obrazových artefaktů [11]. 

2.13 Polotloušťka průniku 

Polotloušťka (polohloubka) je vzdálenost, na které v daném akustickém prostředí poklesne 

amplituda vlny, tedy intenzita UZ vlnění na 50 % původní velikosti. Pro představu, při frekvenci 1 MHz, 

je polohloubka ve vodě 14 m a ve vzduchu 0,026 m. 

2.14 Hloubka průniku  

Ultrazvuk o vyšších frekvencích má nižší hloubku průniku, platí nepřímá úměrnost. V terapii je 

to hloubka, ve které lze očekávat terapeutický efekt, tedy místo s intenzitou vlnění desetkrát menší než 

intenzita těsně u zdroje. V diagnostice je nutné volit frekvenci dle potřeb konkrétního vyšetření, tedy 

hloubce uložení vyšetřovaných tělesných struktur. Na obrázku níže vidíme příklady využití 

v diagnostice [8]. 

 

Obr.  8 Hloubka průniku UZ vlny o různých frekvencích. Převzato a upraveno: [25] [10] 

2.15 Odraz a lom  

Odlišné druhy prostředí kladou ultrazvukovým vlnám různý odpor neboli akustickou impedanci, 

která je tím vyšší, čím vyšší je hustota tkáně a rychlost šíření. Na rozhraní dvou prostředí s rozdílnou 

akustickou impedancí se při kolmém dopadu vlna částečně odrazí, utlumí a částečně projde do druhého 
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prostředí. Pokud vlna dopadá šikmo na vyšetřovanou tkáň, nastává odraz a lom. V případě, že vlnění 

překročí mezní úhel, celá energie se odrazí a do vyšetřované tkáně neprojde [11]. 

 

Obr.  9 Hlavní interakce UZ vlny na rozhraní dvou prostředí. Převzato [11] 

K odrazu dochází na odrazových plochách, které jsou větší, než je vlnová délka UZ vlnění. 

Odraznými plochami se rozumí rozhraní s různou akustickou impedancí, ta je definována součinem 

hustoty a rychlosti vlnění v daném materiálu. Pokud se vlnění od rozhraní odrazí, je úhel dopadu α1 

roven úhlu odrazu α2. K úplnému odrazu dochází při přechodu z akusticky řidšího do akusticky hustšího 

prostředí. Jestliže UZ vlnění dopadá pod úhlem, který se nazývá mezní úhel αm, pak se láme pod úhlem 

90 °. Pokud je úhel dopadu větší, než mezní úhel, pak se UZ vlnění odráží podle zákona odrazu 

a neprochází do druhého prostředí [31]. 

 

Obr.  10 Vlevo zákon o odrazu a dopadu UZ vlny od akustického rozhraní. Vpravo úplný akustický odraz. Převzato a 

upraveno: [25] 

Při dopadu vlny kolmo na akustické rozhraní, dochází k rozdělení amplitud intenzity vlnění 

podle koeficientu R, který udává poměr mezi intenzitou odražené a intenzitou dopadající vlny [30].  

Koeficient R lze pro daná prostředí vypočítat pomocí rovnice: 

 𝑅 = (
𝑍2 − 𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
)

2

=  
𝐼𝑟

𝐼𝑖
 

(15)  

Z1, Z2 – akustická impedance prostředí 1 a 2, 

Ir [W∙cm−2] – intenzita reflektovaného paprsku, 

Ii [W∙cm−2] – intenzita pronikajícího paprsku. 
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V druhém případě, kdy vlnění prochází prostředími s rozdílnou rychlostí šíření ultrazvuku, 

dochází k lomu. Mechanické vlnění procházející z prostředí akusticky řidšího do prostředí akusticky 

hustšího, se láme ke kolmici. Naopak při průchodu z akusticky hustšího do řidšího prostředí se vlnění 

láme od kolmice [25]. Pro lom ultrazvukového vlnění platí tzv. Snellův zákon lomu: 

 
sin 𝛼

sin 𝛽
=  

𝑣1

𝑣2
 

(16)  

α [°] – úhel dopadu UZ vlny, 

β [°] – úhel lomu UZ vlny, 

v1, v2 [m∙s−1] – rychlost šíření UZ v prostředí 1 a 2. 

 

 

Obr.  11 Vlevo lom ke kolmici. Vpravo lom od kolmice. Převzato a upraveno: [25] 

2.16 Ultrazvukové pole 

Ze zdroje o průměru D, čímž bývá nejčastěji piezoelektrický nebo magnetostrikční měnič, se UZ 

šíří jako tlaková vlna, která tvoří ultrazvukové pole. UZ pole rozdělujeme na dvě oblasti na základě 

vzdálenosti od měniče: Fresnelova oblast (blízké pole), v níž se ultrazvuk šíří válcovitě s velkými 

výkyvy tlaku a intenzity v důsledku silných interferenčních efektů (zesilování a zeslabování energie). 

Dále následuje Fraunhoferova oblast (vzdálené pole), v níž dochází k rozbíhavosti (divergenci) UZ 

svazku, tlakové pole je však homogennější a intenzita nižší. Rovnice vedle obrázku vyjadřují délku 

blízké Fresnelovy oblasti a úhel divergence ϕ Fraunhoferovy oblasti. Vzhledem k vysokým frekvencím 

používaným k zobrazování a zmenšování měničů ve vyšetřovacích sondách je Fresnelova oblast F velmi 

krátká a k zobrazování se tedy využívá Fraunhoferovy oblasti [11].  

 

Obr.  12 Blízká oblast (Fresnelova) a vzdálená (Fraunhoferova) oblast UZ svazku. Převzato a upraveno: [11]  
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2.17 Dopplerovské zobrazení 

Dopplerovské zobrazení je ultrazvuková diagnostická metoda umožňující vizualizaci krevního 

toku v cévách. Tato technika využívá odrazu ultrazvukového vlnění od pohybujících se krevních částic 

a nazýváme jí Dopplerův efekt. Objevitelem Dopplerova efektu byl v roce 1842 profesor pražské 

techniky Christian J. Doppler. Poprvé byl tento efekt použit v roce 1959 k měření toku v cévě pacienta 

pomocí ultrazvuku. 

2.17.1 Dopplerův efekt 

Dopplerův efekt popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného vlnění nepohybujícím 

se přijímačem vůči vlnění vysílanému, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí. Pochopení 

problematiky usnadní obrázek Obr.  13.   

 

Obr.  13 Ilustrace podstaty Dopplerova efektu. Převzato: [10] 

Q – zdroj ultrazvukového vlnění, 

B – přijímač ultrazvukového vlnění. 

Vlnová délka je znázorněna soustřednými kruhy. Pokud se nepohybuje zdroj, ani přijímač jak 

je znázorněno na prostředním obrázku (b), detekuje přijímač vyslané vlnění o konstantní frekvenci 

a vlnové délce. Začne-li se zdroj vlnění vzdalovat (a), prodlouží se vlnová délka a sníží se frekvence 

vlnění detekovaného přijímačem. Opačná situace nastane, pokud se zdroj začne k přijímači přibližovat 

(c), vlnová délka se zkrátí a frekvence detekovaného ultrazvukového vlnění se zvýší [10]. 

 Frekvenci ultrazvukového vlnění vyslaného z pohybujícího se vlnového zdroje a detekovaného 

nepohybujícím se přijímačem jde obecně stanovit vztahem: 

 𝑓 = 𝑓0 (1 ±
𝑐

𝑣
) (17)  

f0 [Hz] – frekvence vyslané vlny, 

c [m∙s−1] – relativní rychlost pohybu zdroje vlnění vůči přijímači, 

v [m∙s−1] – rychlost šíření ultrazvukové vlny v daném prostředí. 

 

Pro lepší pochopení si můžete vyzkoušet vizualizaci Dopplerova efektu na webové stránce:  

http://demonstrations.wolfram.com/TheDopplerEffect/  
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3. Biomedicínské aplikace ultrazvuku a dopplerovských metod 

Ultrazvuk má v biomedicíně široké spektrum využití. Můžeme jej rozdělit podle typu použití na 

diagnostické a terapeutické. Využívá se frekvence kmitu od 20 kHz u terapie, do 12 MHz u diagnostiky. 

 

Obr.  14 Akustický frekvenční diagram. Převzato: [36] 

3.1 Diagnostické užití 

Od počátku padesátých let začal vývoj ultrazvukové diagnostiky neboli ultrasonografie. 

Diagnostické přístroje pracují na frekvencích od 3 MHz do 12 MHz. Ultrasonografie zahrnuje dvě 

základní skupiny vyšetřovacích metod. Ultrazvukové zobrazovací metody tedy pořizování 

tomografických řezů na podkladě rozdílných akustických parametrů tkání. Dopplerovské zobrazovací 

metody tedy využití Dopplerova jevu k měření a vizualizaci pohybu nebo rychlosti průtoku krve 

v cévách. Obě tyto diagnostické zobrazovací metody lze kombinovat. Možnosti zobrazení 

a dopplerovské režimy si detailněji popíšeme v teoretických rozborech laboratorních úloh č. 1 a č. 2. 

3.2 Terapeutické užití 

Do fyzikální terapie byl ultrazvuk zaveden počátkem čtyřicátých let. Můžeme ji tedy označit za 

nejstarší metodu aplikace ultrazvuku v lékařství. V léčbě ultrazvukem, neboli ultrasonoterapii se 

nejčastěji používá kmitočtu v úzkém rozmezí 0.8–3 MHz, výjimečně do 3 MHz. Pro samotný 

terapeutický efekt je však nejdůležitější intenzita ultrazvuku, která se pohybuje v rozmezí 0.2–3 W cm−2. 

Intenzita ultrazvuku se volí podle velikosti aplikační plochy a typu onemocnění. Velikost účinné 

aplikační (vyzařovací) plochy terapeutické hlavice je dána velikostí piezoelektrického krystalu 

a pohybuje v rozmezí cca 1–10 cm2. Jelikož není žádoucí mezi kontaktem hlavice a kůže vzduch, potírá 

se ozvučované místo parafínovým olejem. Hlavním terapeutickým účinkem je vysokofrekvenční mikro 

masáž společně s ohřevem tkáně, které vyvolávají prospěšné fyzikálně chemické změny. Tyto účinky 

vedou k zvýšení metabolismu, místního krevního oběhu, tišení bolesti a dochází k tlumení svalového 

napětí. Používá se především u chronických onemocnění kloubů, nervů a svalů. Bezpečnostní parametry 

fyzioterapeutických UZ přístrojů řeší normy IEC 60601-2-5, IEC 61151, IEC 62462 [16][17].  

3.2.1 Další příklady využití v terapii 

  Další využití akustické energie ultrazvuku je například v zubním lékařství (k odstraňování 

zubního kamene a kazu) je užíváno frekvencí v rozsahu 24–42 kHz, poškození nádorů teplem pomocí 

hypertermie (primární zasahování nádorů teplem) 1 MHz, rozbíjení konkrementů litotrypse pomocí 

rázové vlny ESWL 150 kHz, transdermální aplikace léčiv nebo urychlování metabolických procesů od 

(rychlejší proces látkové výměny, zrychlení cirkulace krve a regenerace) 20 kHz do 3 MHz dle absorpce 

a hloubky požadovaného terapeutického efektu, harmonický skalpel využívaný v chirurgii ke koagulaci 

(stavění krvácení) pracuje o frekvenci kmitání 55 MHz. 
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4. Ultrazvukový diagnostický přístroj Mindray M7 

Laboratorní úlohy jsou vytvořeny pro praktická cvičení na ultrasonografickém přístroji Mindray 

M7. 

 

Obr.  15 Ultrazvukový diagnostický přístroj Mindray M7 

4.1 Popis 

Mindray M7 je barevný digitální přenosný ultrazvuk vyšší střední třídy, který váží 6,5 kg včetně 

baterie. Zajišťuje tak snadnou přenositelnost a manipulaci. Má vysoký výkon, dobrou kvalitu obrazu 

a odolnost. Tyto vlastnosti z něj dělají kvalitní diagnostický nástroj, který je navržen tak aby plně 

vyhovoval potřebám uživatelů v různých nastaveních, včetně náročných podmínek a prostředích. 

4.2 Hlavní části 

Mezi hlavní části Mindray M7 patří 15” TFT monitor s rozlišením 1024 x 768 px, odolné šasi 

s rukojetí, podsvíceným ovládacím panelem (klávesnicí), 2x USB a samostatný video výstupem S-

Video. Pro připojení k internetu slouží RJ-45 Ethernetový port a podpora bezdrátové technologie wi-fi 

Wireless LAN. Interní uložiště dat má velikost 160 Gb, externě lze připojit DVD R/W nebo tiskárnu. 

Zdrojem elektrické energie mimo dosah elektrické rozvodné sítě je 11.1 V lithium-ion baterie o kapacitě 

4500 mAh, která při potřebě zajistí 1.5 hodinovou aktivní výdrž přístroje.  
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4.3 Funkce 

Mezi hlavní funkce diagnostického zařízení Mindray M7 patří: iTouch – rychlá a automatická 

optimalizace kvality obrazu jedním tlačítkem, automatické TGC (Time Gain Compenzation). iBeam – 

prostorové skládání obrázků ze signálu sondy pořízených pod určitým úhlem snímání - výsledkem je 

vyšší kvalita zobrazení. iScape – panoramatický pohled. iZoom – automaticky rozšíření obrazu na celou 

obrazovku. iStation – software pro správu informací o pacientovi, 3D/4D zobrazení, THI – tkáňové 

harmonické zobrazení, režimy zobrazení: B, M, CFM – Color Doppler, PW – pulsní doppler, DPD – 

Power Doppler, CW – kontinuální doppler, HPRF, podsvícená klávesnice. 

4.4 Ovládací panel 

 

Obr.  16 Ovládací panel ultrasonografu Mindraye M7. Převzato: [24] 

 

Obr.  17 „Soft Keys“ definovatelná tlačítka, která korespondují s GUI menu na obrazovce. Převzato: [24] 
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5. Bezpečnost v ultrasonografii. 

Bezpečnost diagnostického ultrazvuku je velmi důležitou a diskutovanou tématikou. Ultrazvukové 

vlny šířící se lidským organismem způsobují fyzikální změny (tepelné), které můžou mít za následek 

potencionální poškození tkáně. Od roku 1995 platí evropská norma IEC 1157, která předepisuje řadu 

parametrů, které musí lékařské ultrasonografické přístroje splňovat.  

5.1 Biologické účinky ultrazvuku 

Působením ultrazvuku na tkáň je jeho energie částečně absorbována. Energie absorbovaného 

vlnění závisí na prostředí, velikosti plochy kam dopadá, době trvání a frekvenci. V pevných látkách 

a kapalinách je absorpce menší, než v plynech. Při stoupající frekvenci roste i absorpce. Biologické 

účinky ultrazvuku můžeme rozdělit na tepelné a netepelné. Tepelné vznikají transformací absorbované 

energie v teplo. Primárním netepelným účinkem můžeme označit kavitaci, která vede k mechanickému 

poškození. Z těchto důvodů je důležité, dodržovat tzv. princip ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) [5]. Nebiologickými účinky UZ jsou chybně provedená, nebo interpretovaná vyšetření. 

5.2 Princip ALARA 

ALARA je zkratka slov „as low as reasonably achievable” a doslovně znamená „tak nízké, jak je 

rozumně dosažitelné”. V české interpretaci zní asi takto: použitá intenzita ani doba vyšetření by neměla 

překročit hodnotu nezbytně nutnou k získání požadované diagnostické informace.“ [4] Při užití principu 

ALARA se lékař musel spolehnout pouze na údaje udávané výrobcem. Pro efektivní uplatnění principu 

ALARA byl proto zaveden systém ODS (Output Display Standard), který zajištuje zobrazení tepelného 

a mechanického indexu na displeji ultrasonografu. Tento systém byl uzákoněn jako povinný a tudíž tyto 

hodnoty musí nyní zobrazovat na displeji každý moderní ultrasonograf pracující o intenzitě vyšší než 

100 mW na cm2. Lékař je takto neustále informován o stavu pacienta. Tímto způsobem je na něj předána 

případná zodpovědnost za možné potencionální poškození tkání teplem nebo mechanickým poškozením 

[4]. U mechanického i tepelného indexu platí definice normou IEC 62354. 

 

Obr.  18 ODS (Output Display Standard) v červeném kroužku zobrazující TI (Tepelný Index) a MI (Mechanický Index) 
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5.3 Tepelný index TI  

Absorpcí UZ vlnění dochází k zahřívání tkáně. Tepelný index vyjadřuje stupeň nebezpečí 

poškození tkání teplem. Jde o poměr momentálně nastavené celkového výkonu k hodnotě energie, která 

by zvýšila teplotu tkáně o 1 °C. Nabývá hodnot zhruba od 0.1 do 4. Lze ho vyjádřit také jako poměr 

absorbovaného akustického výkonu v určité hloubce zájmu k hodnotě absorbovaného akustického 

výkonu potřebného ke zvýšení teploty tkáně o 1 °C v určeném bodě - hloubce zájmu [44].  

 𝑇𝐼 =
𝑃𝑎

𝑃°
 

(18)  

 

Pa [J∙s−1] – celková hodnota absorbovaného výkonu v hloubce zájmu,  

P° [J∙s−1] – absorbovaný akustický výkon potřebný ke zvýšení teploty o 1 °C. 

 

Podle rozdílné absorpce UZ vlnění v odlišných tkáních se používají tyto typy TI: TIS – tepelný 

index měkkých tkání, TIB – kostní tepelný index (kosti v ohnisku), TIC – lebečních kostí [9].  

5.4 Mechanický index MI 

Vyjadřuje stupeň nebezpečí poškození tkáně kavitací, což je vznik miniaturních bublin (dutin) při 

prudkých změnách tlaku, které následně implodují. V oftalmologii je udáván maximální bezpečný limit 

MI ≤ 0.23 a při diagnostice MI ≤ 1.9. Nebezpečí vzniku kavitačních bublin závisí na maximální 

amplitudě negativního tlaku souvisejícího se šířením vlnění a také frekvenci vlnění [22]. 

 

 𝑀𝐼 =
𝑀𝑎𝑥(𝑃negative)

√𝑓
 

(19)  

 

Max (Pnegative) [MPa] – maximální negativní tlak,  

f [Hz] – centrální frekvence. 

5.5 Impedanční indexy RI a PI 

Pro posuzování průtoků krve (nejčastěji užíváno v gynekologii) existují dva impedanční indexy. 

Odporový index RI a pulsační index PI, které se vypočítají podle následujících rovnic [46]: 

 𝑅𝐼 =
(𝑆 −  𝐷)

𝑆
 ;  𝑃𝐼 =  

(𝑆 −  𝐷)

𝐴
 

(20)  

 

S – vrchol (peak) systolické rychlosti,  

D – konec diastolické rychlosti, 

A – časově zprůměrovaná rychlost. 
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5.6 Rizika a vliv nastavení ultrasonografu 

S rostoucí dobou vyšetření a výstupní intenzitou se zvyšuje i riziko ohřevu a kavitace tkáně. 

U vzrůstající nastavené frekvence se zvyšuje význam rizika ohřevu, avšak riziko kavitace s vyšší 

frekvencí klesá. Toto platí pro všechny konvenční i dopplerovské módy.  

 

Obr.  19 Ilustrace zobrazující riziko ohřevu tkáně a kavitace v závislosti na době vyšetření, intenzitě a frekvence 

Riziko ohřevu tkáně taktéž stoupá při fokusaci UZ svazku hlouběji nebo při nastavení více 

fokusů. Riziko také stoupá při zvyšování obrazové frekvence. Na ohřev a kavitaci však nemá v žádném 

případě vliv zesílení přijímače, u kterého nás omezuje pouze šum při nadměrném zesílení. 

 

Obr.  20 Ilustrace popisující rostoucí riziko ohřevu tkáně při fokusaci a zvýšení obrazové frekvence 

Intenzity ultrazvukového vlnění se u jednotlivých typů zobrazení liší. Nejmenší intenzita vlnění 

procházejícího tkání je u konvenčních zobrazení, tedy B-módu, M-módu, 3D. Největší intenzita UZ 

vlnění je u dopplerometrie, tedy u barevného, kontinuálního a pulzního Dopplera kde jsou  rizika ohřevu 

a  kavitace o hodně vyšší. U pulsního Dopplera může být vysílaná energie 100x vyšší, než energie oproti 

standardnímu B-módu zobrazení.  

Tab.  2 Rizika USG dle typu zobrazení a intenzit jejich UZ vlnění 

Typ zobrazení Intenzita [mW · cm−1] 

B-mód 17 

M-mód 95 

Color Doppler 150 

Kontinuální Doppler 170 

Pulsní Doppler 1500 
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5.7 Artefakty 

Pojmem artefakt označujeme obrazce v zobrazovací technice UZV, které neodpovídají tvarem 

ani polohou žádné skutečné anatomické či patologické struktuře. Příčinou vzniku obrazových artefaktů 

může být například špatně zvolený typ sondy, nepřesné nastavení ultrasonografu či nezkušená obsluha 

přístroje. V některých případech jsou artefakty žádoucí a mohou dopomoct k lepší interpretaci 

zobrazení, avšak častěji mohou vést k chybnému diagnostickému závěru [12][11]. 

5.7.1 Akustický stín 

Akustický stín vzniká za anatomickou strukturou, která většinu dopadající energie odrazí nebo 

vstřebá, čímž znemožní zobrazení hlouběji uložených tkáňových struktur. Akustické stíny vytvářejí 

kosti, nádory, kameny, kalcifikace, žaludeční a střevní vzduch, kterými ultrazvuk neproniká [12][35]. 

 

Obr.  21 Vlevo příčný, vpravo podélný řez žlučníku zobrazeného na ultrasonografu. Cholelitiáza, tedy kameny ve žlučníku 

vrhající obrazový artefakt - akustický stín (acoustic shadowing). Převzato a upraveno: [45] 

5.7.2 Reverberace 

Opakované odrazy neboli reverberace jsou velice častým obrazovým artefaktem. Vyskytují se 

nejčastěji tam, kde je silně reflexní rozhraní paralelně s měničem v relativně malé hloubce. Zobrazuje 

se v podobě stejně vzdálených odrazů (paralelních linií), jejichž intenzita se s rostoucí hloubkou snižuje. 

Nejčastěji se tento artefakt ztrácí v šumu pozadí obrazu. Reverberace se běžně vyskytují v B – módu 

zobrazení v obrazech kapalinou plněné oblasti, jako je močový měchýř, v důsledku násobku reflexe 

mezi měničem a předním stěnou močového měchýře [4][14][35]. 
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Obr.  22 Obrazový artefakt reverberace. Převzato a upraveno: [25] [43] 

5.7.3 Zrcadlení – reflexe  

Zrcadlení neboli reflexe se v obraze projeví jako druhá falešná kopie skutečné struktury. Vzniká 

nejčastěji na rozhraní dvou prostředí s vysokým koeficientem reflexe např. tkán – vzduch. Příkladem 

může být bránice, která odkloní UZ vlny natolik, že na druhé straně bránice vzniká zrcadlový falešný 

obraz. Odkloněná vlna narazí na reflektor, od kterého se odrazí zpět k bránici a následně zpět k sondě. 

Kritérium vzdálenosti objektu počítače je doba do přijetí signálu a proto vykresluje objekt příliš hluboko. 

Falešná zrcadlená struktura má nižší intenzitu, ostrost a také se vždy zobrazí hlouběji nežli skutečná 

struktura. Artefakt zrcadlení se vyskytuje v B – módu zobrazení i dopplerovských režimech 

[7][18][35][14]. 

 

Obr.  23 Obrazový artefakt zrcadlení neboli reflexe. Převzato a upraveno: [25] [43] 

5.7.4 Odraz 

Vzniká na silně odrazných objektech, např. kostech, vzduchu apod. Důsledkem odrazu mohou 

být již výše zmíněné artefakty akustický stín nebo zrcadlení – reflexe. 
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Obr.  24 Obrazový artefakt odrazu. Převzato a upraveno: [25] 

5.7.5 Zesílení a zeslabení 

Tyto artefakty vznikají většinou chybou nezkušené obsluhy ultrazvuku. „K zesílení odrazivosti 

dochází za strukturami s malým útlumem, jako jsou např. cystické útvary. Ultrazvukový signál prošlý 

málo tlumivým tekutým obsahem cysty má větší energii než stejný signál procházející okolní tkání 

o větším útlumu. Proto odrazy vycházející z oblasti za cystou jsou silnější, čímž vzniká dojem oblasti 

o vyšší odrazivosti. Opačný jev, tj. oblast snížené odrazivosti vzniká ze stejné fyzikální příčiny za 

ložiskem o vyšším útlumu.“ [4]. 

5.7.6 Zdvojení obrazu 

„Lom ultrazvukových vln na rozhraních prostředí o dostatečně velkém rozdílu akustických 

impedancí může vést ke zdvojení obrazů, zvláště malých objektů.“ [4]. 

5.7.7 Vibrace tkání a změna snímacího úhlu 

Tyto dva druhy artefaktů se vyskytují pouze u Dopplerova módu zobrazení. 

 

Obr.  25 Vlevo artefakt vibrace tkání, vpravo změna snímacího úhlu. Převzato a upraveno: [25]  
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1 Úvod – Laboratorní úloha č. 1 

5.8 Teoretický rozbor 

Lékařská ultrasonografie je neinvazivní (až na některá speciální vyšetření) diagnostická 

zobrazovací metoda, používaná k zobrazení vnitřních tělesných struktur. Metoda je založena na vyslání 

a následné registraci (ech) ultrazvukového vlnění odraženého od jednotlivých tkání. Podnětem 

ke zkoumání této metody v medicíně byla druhá světová válka, kdy se vyvíjely sonary, prostřednictvím 

kterých se zaměřovaly cíle pod vodou. Principem zobrazení mohou být dvě různé metody. První méně 

používaná (transmisní) metoda kdy je jedná sonda zdrojem impulsního nebo kontinuálního UZ vlnění 

a druhá pracuje jako přijímač. Informace o struktuře oblasti je získána z procházející vlny, jejíž 

amplituda je závislá na akustických vlastnostech vyšetřované tkáně. Metoda je však omezena 

fyzikálními zákony šíření ultrazvukového vlnění prostředím, především pak difrakcí vlnění na překážce 

a jeho absorpcí při průchodu vyšetřovaným prostředím. Druhá impulsní odrazová (reflexní) metoda, 

která je základem moderních diagnostických přístrojů využívá pouze jedné sondy fungující v režimech 

vysílače i přijímače. Vyhodnocování je založeno především na zjišťování časové korelace mezi 

signálem vyslaným a přijatým, popřípadě na další analýze odraženého signálu. Přístroje pracují 

v impulsním režimu, jsou tedy zdrojem krátkých UZ impulsů, emitovaných sondou do vyšetřované 

oblasti, kde se část jejich energie odrazí v místě rozhraní s rozdílnou akustickou impedancí. Odražený 

signál je stejnou sondou přijímán, konvertován na elektrický signál a po dalším zpracování zobrazen na 

obrazovce. Kvalita zobrazení je určena především vlastnostmi systému, oborem aplikace a hlavně typem 

zobrazení. Existuje několik způsobů jak zobrazit vracející se odrazy, tedy echa ultrazvuku. 

Zobrazení A (Amplitude mode) 

Jednorozměrné zobrazení založené na amplitudové modulaci signálu. Jednotlivé odrazy 

registrované ultrazvukovou sondou jsou zobrazeny na monitoru jako impulzy na časové ose. Tato 

metoda má význam při sledování jednotlivých vzdáleností akustických rozhraní, např. měření 

vzdálenosti optických rozhraní v oku. Jednorozměrné zobrazení A bylo jednou z prvních používaných 

metod zobrazování ultrazvukem [19] [17]. 

 

Obr.  26 Zobrazení A. Vlevo princip zobrazení. Vpravo reálný obraz A-mode cysty. Převzato: [4] 

Zobrazení B (Brightness mode) 

B mód zobrazení je založeno na jasové modulaci. Existují dva typy B zobrazení statické 

jednorozměrné a dynamické dvourozměrné. Statické zobrazení je starší, technicky jednodušší a dnes se 

již nepoužívá. Snímání se provádělo pomocí jednoho měniče posouváním po těle pacienta a postupným 

sečtením měření se získal výsledný obraz. Dnes se v moderní ultrasonografii využívá pouze 

dynamického systému B zobrazení. U dynamického zobrazení, pracujícího v reálném čase se využívá 
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ultrazvukových sond s několika měniči. Tyto měniče spolupracují a detekovaná echa odražená od 

jednotlivých struktur zobrazují jako body o různé stupnici šedi (128–256 stupňů šedi). Tímto způsobem 

je možno rozeznávat různé intenzity odrazu od anatomických tkáňových struktur a získat tak základní 

morfologické informace z vyšetřované oblasti. Obraz je zobrazen jako 2D řez měkkými tkáněmi těla, 

kde rovinu řezu vymezuje tvar UZ pole dle typu sondy. Z hlediska diagnostiky se jedná o nejčastější 

způsob zobrazení a představuje základ ultrasonografie [17]. 

Zobrazení M (Motion mode) 

 Zobrazení pohybujících se struktur (např. sledování pohybu srdeční stěny). Cílem této metody 

je jednorozměrné zobrazení tj. zobrazení polohy jednoho bodu pohybující se struktury v závislosti na 

čase. Používá se v echokardiografii k vyhodnocování pohybu srdeční stěny a chlopní [19]. 

Zobrazení 3D/4D 

Toto zobrazení vyžaduje speciální typ sondy. Ta je schopna generovat trojrozměrné UV pole. 

Kvalitní obraz vznikne, pokud se zobrazovaná struktura po relativně dlouhou dobu nepohybuje. 

Výsledné 3D zobrazení je počítačově matematicky zrekonstruováno z jednotlivých 2D řezů tkáněmi. 

U 3D zobrazovacích systémů, pracujících v reálném čase, se můžeme setkat s označením 4D [19] [17]. 

Rychlost šíření ultrazvukových vln závisí na prostředí, ve kterém se šíří. Mezi různými tkáněmi 

není příliš velký rozdíl v rychlosti. Nejpomaleji se šíří ve vzduchu (330 m/s), naopak nejrychleji se šíří 

v kostech (4080 m/s). Diagnostické přístroje pracují s průměrnou rychlostí šíření ultrazvuku 1540 m/s. 

Tato hodnota odpovídá rychlosti šíření ve vodě. 

Odlišné druhy prostředí kladou ultrazvukovým vlnám různý odpor neboli akustickou impedanci, 

která je tím vyšší, čím vyšší je hustota tkáně a rychlost šíření. Na rozhraní dvou prostředí s rozdílnou 

akustickou impedancí se při kolmém dopadu vlna částečně odrazí a částečně projde do druhého 

prostředí. Pokud vlna dopadá šikmo na vyšetřovanou tkáň, nastává odraz a lom. V případě, že vlnění 

překročí mezní úhel, celá energie se odrazí a do vyšetřované tkáně neprojde. Z tohoto důvodu je důležité 

vhodným polohováním sondy zajistit kolmý dopad vlny na vyšetřovanou tkáň [8].  

UZ obraz je vytvářen na základě hodnocení zpoždění odrazů (echa). Orgánové struktury 

produkující mnoho impedančních změn a tím hodně ech, se jeví v obraze světle a jsou označovány jako 

hyperechogenní. Struktury produkující málo impedančních změn, se naopak jeví v obraze tmavě a jsou 

označována jako hypoechogenní. Jako anechogenní jsou označovány struktury, které neprodukují 

žádné impedanční změny, což jsou všechny homogenní tekutiny (krev, moč, mozkomíšní mok). 

Izoechogenní jsou struktury vyznačující se v obraze stejnou echogenitou [31]. 

Je potřeba si uvědomit, že čím kratší je vlnová délka, tedy vyšší frekvence ultrazvuku tím lepší 

je prostorové rozlišení obrazu. Zároveň jsou však ultrazvukové vlny více absorbovány ve tkáních, 

a proto vlny dosahují méně do hloubky. Je tedy důležité nastavit pracovní frekvenci sondy tak, aby bylo 

dosaženo rovnováhy mezi kvalitou obrazu a dosahem ultrazvukových vln, dle individuálních potřeb 

a podmínek vyšetření. 

Při průchodu vlnění prostředím dochází k ultrazvukové ztrátě, neboli útlumu (vzdálenější echa mají 

menší amplitudu). K tomu, abychom byli schopni v obraze vidět i hluboké vrstvy, slouží kompenzace 
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GAIN a TGC (Time Gain Compensation). GAIN zesvětlí/ztmaví kompletně celý obraz, 

TGC zesílí/zeslabí pouze slabá echa z hlubších struktur a tím zesvětlí/ztmaví obraz pouze selektivně.  

Důležité je při vyšetřování dodržovat princip ALARA, aby vlivem absorpce ultrazvuku nedošlo 

k jemnému poškození tkáně teplem či kavitaci (TI – tepelný index, MI – mechanický index).  

Existují tři základní typy sond: lineární (5–10 MHz), sektorová (2–3 MHz) a konvexní (2–6 MHz). 

Sondy lze také rozdělit dle místa vyšetření na povrchové, které se přikládají na povrch těla, 

a endokavitální sloužící k vyšetření dutin. Na každé sondě je napsáno její typové označení, které udává 

s jakými ultrasonografickými přístroji je kompatibilní a centrální frekvence, které slouží pro představu 

o tom, v jakém rozsahu frekvencí je sonda schopna pracovat. 

Žlučník je uložen na spodní ploše jater, je protáhle hruškovitého tvaru 7–10 cm dlouhý. Je pod 

játry uložen ventrálně a mírně laterálně od dolní duté žíly. Obsah žlučníku závisí na naplnění, udává se 

hodnota 100–150 ml. Žlučník může být pohyblivý, může se zobrazit i nalevo od střední linie. Žlučník 

se vyšetřuje nalačno, protože jen tehdy zhodnotíme šíři jeho stěny. Stěny žlučníku jsou hladké, dobře 

ohraničené, šíře max. 4 mm. Obsah žlučníku je anechogenní [15]. 

 

Obr.  27 Pozice žlučníku. Převzato a upraveno: [37] 

5.9 Zadání 

 Seznamte se s ultrasonografickým přístrojem Mindray M7 

 Vytvořte novou vyšetřovanou osobu 

 Proveďte měření na lidském těle 

 Zobrazte a změřte velikost žlučníku a jeho stěn 

 Veškeré výsledky, naměřené hodnoty vyhodnoťte a uveďte do protokolu 

5.10 Cíl úlohy 

Cílem této laboratorní úlohy je seznámit se s ultrasonografem Mindray M7, jeho základními 

prvky, konektory a uživatelským rozhraním. Dodržení správného pracovního postupu při praktickém 

zobrazování a měření velikosti žlučníku včetně jeho šířky stěn v B módu zobrazení. Pochopit základní 

principy ultrasonografie včetně pojmů s ní spojenou. 
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2 Materiál a metodika 

2.1 Použité vybavení 

 Mindray M7 

 Sondy (zvolená dle vhodnosti) 

 Vodivý gel  

 Papírové ubrousky 

 Testovací objekt (jeden ze členů měřící skupiny) 

 Paměťové USB médium 

2.2 Pracovní postup č. 1 – Seznámení s Mindray M7 

Než započneme samotné měření, je nutné se seznámit se základními prvky, konektory 

a uživatelským rozhraním ultrazvuku Mindray M7. Mezi základní prvky přenosného ultrazvuku 

o velikosti standardního notebooku patří obrazovka, podsvícená klávesnice s multifunkčními tlačítky, 

trackball (ovládací myš) a šasi s rukojetí pro snadnou manipulaci. 

 

Obr.  28 Ultrasonograf Mindray M7 

Po obvodu má Mindray, stejně jako notebooky vstup pro napájení, vstup pro sondu a řadu 

konektorů, sloužící k připojení nejrůznějších externích zařízení usnadňující práci a obsluhu. Součástí 

ultrazvuku je i výkonný chladicí systém, jehož průduchy jsou umístěny taktéž po obvodu. Průchody 

nesmí být nikdy zakryty z důvodu přehřátí/zničení přístroje, poranění obsluhy či vyšetřované osoby. 

Stejně jako každé přenosné zařízení obsahuje i toto baterii, která při plném nabití v terénu zajistí chod 

ultrazvuku na cca 1.5 hodiny. 
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Obr.  29 Rozmístění IO konektorů. Převzato a upraveno: [26] 

1. Konektor pro připojení vyšetřovací sondy 

2. Zámek pro zajištění sondy proti samovolnému nebo nechtěnému uvolnění 

3. Port pro připojení IO modulů (ECG, USB, RS232, Audio/Video) 

4. Vstup pro napájecí konektor (12 V/9 A) 

5. USB port pro připojení externích zařízení (USB flash disk, myš) 

6. Vstup síťového konektoru RJ45 pro připojení ultrazvuku do LAN sítě 

7. Konektor pro připojení externího zobrazovacího nebo nahrávacího zařízení 

8. Průduchy pro výfuk teplého vzduchu ven z přístroje 

Při problému u zasouvání sondy do konektoru, zkontrolujte, zdali je zámek pro zajištění sondy 

v poloze odemčení. Ideální je k ultrazvuku připojit modul se třemi vstupy pro ultrazvukové sondy, mezi 

kterými se následně jen přepíná, čímž nejsme nuceni sondy vyměňovat a opotřebovávat tak hlavní 

konektor. Je zakázáno vyměňovat sondy při zapnutém přístroji. 

 

Obr.  30 Modul pro připojení třech sond (USG HUB). 

 Pro zadávání parametrů o pacientovi a jeho vyšetření používáme klávesnici umístěnou 

v centrální části pod monitorem. Společně s klávesnicí jsou tam také umístěna tlačítka pro rychlou 

obsluhu speciálních funkcí, korespondující s GUI (Graphical User Interface) obrazovky. 
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Obr.  31 Ovládací panel ultrazvuku Mindray M7. Převzato: [26] 

V horní části ovládacího panelu nad klávesnice se nacházejí multifunkční tlačítka dle GUI 

obrazovky. Slouží pro zvýšení nebo snížení aktuální hodnoty zobrazené na obrazovce nad aktuální 

dvojicí tlačítek (1–6). Na pozici (<7>) je umístěno tlačítko napájení, tedy zapnutí a vypnutí přístroje. 

Největší část panelu zabírá klávesnice, která podporuje i českou diakritiku. Rozložení kláves je stejné 

jako na klasickém počítači. Ultrazvuk je schopen manuálně nastavit kompenzaci časového zesílení 

pomocí lineárních potenciometrů na pravé straně panelu TGC (<17>). Hned pod nimi se nachází 

regulátor jasu obrazu GAIN neboli zisk. Klávesa (Pacient, <25>) slouží pro nadefinování nového 

vyšetřovaného pacienta nebo pro změnu parametrů aktuálního vyšetřovaného. Na pozici (<45>,<46>) 

se nachází tlačítka sloužící k uložení a tisku záznamu na paměťové zařízení a uložení do pamětí přístroje. 

Ve spodní části panelu jsou uložena všechna nezbytná ovládací tlačítka pro vyšetření, jako jsou: <32> 

– Umístění kursoru na obrazovku <34> – Měření zobrazovaného objektu <36> – Potvrzení příkazu <37> 

– Klasické zobrazení <38> – Dvojité zobrazení (zobrazení dvou snímání vedle sebe) <39> – 

Zapnutí/Vypnutí dopplerovského jevu (barevné zobrazení) <43> – Nastavení hloubky zobrazení 

v reálném čase DEPTH <47> – Zapnutí/Vypnutí modu reproduktoru echa <48> – Zmrazení obrazu 

Všechna tlačítka a regulátory jsou logicky rozmístěna na hlavním panelu, takže obsluha přístroje je při 

vyšetření rychlá, což je nejdůležitější pro pacienta, který tak nedostává zbytečně velké dávky 

ultrazvukových vln do těla a je tak podpořen princip ALARA. 
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2.3 Pracovní postup č. 2 – Zapnutí a uživatelské rozhraní Mindray M7 

Opatrně vybalte ultrasonograf Mindray M7 z kufru. Zapojte napájecí kabel a rozšiřovací modul, 

do kterého připojte lineární a konvexní sondu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny kabely, 

konektory a další sounáležitosti správně připojeny a že je zařízení v pořádku. Ultrasonograf otevřete a 

spusťte zapínacím tlačítkem On/Off v pravém horním rohu ovládacího panelu. Po spuštění USG svítí 

zapínací tlačítko zeleně, při vypnutém Standby režimu svítí oranžově. 

Tlačítko Exam vyvolá nabídku, kde lze nastavit informace o nemocnici (název, logo, velikost 

obrázku, komprese, ID), ověřit si, zda je nastaven správný typ aktuálně připojené sondy a nastavit 

předvolbu vyšetření. Vzhledem k cílenému vyšetření žlučníku je vhodnou volbou ABD dosp. (abdomen 

dospělý pacient). 

Tlačítkem Patient vyvoláme nabídku obecných informací o pacientovi. Přidáme novou 

vyšetřovanou osobu. Nastavíme jeho jméno, příjmení, datum narození, primární indikace, výšku a váhu 

(z těchto údajů je automaticky vypočten povrch těla), popis studie a komentář, který se správně vyplňuje 

až po vyšetření (nálezy a jejich popis). 

5.11 Pracovní postup č. 3 – Zobrazení a měření žlučníku nebo ledviny 

Zvolte vhodný typ sondy pro vyšetření dutiny břišní. Vhodnou volbou bude sonda pořizující 

záznam ve tvaru vějíře, všeobecně používaná konvexní sonda C5-2s. Nastavte pracovní frekvenci sondy 

dle proporcí vyšetřované osoby. U dospělých se běžně používá frekvence 3.5 MHz, u dětí a štíhlých 

dospělých frekvence 5 MHz. 

Na počátku vyšetření je nutné se přesvědčit, zda není obraz stranově převrácen. Na sondě je 

přítomen orientační marker, podle kterého lze určit stranu zobrazení. Nejlépe to však zjistíme, 

přiložením prstu k jednomu konci vyšetřovací sondy.  Poté pozorujeme, na které straně se prst zobrazí. 

Pokud se zobrazí na stejné straně monitoru, je vše v pořádku. Pokud ne, je potřeba sondu otočit o 180 ° 

a test opakovat.  

 

Obr.  32 Orientační markery pro určení správné strany zobrazení. Vlevo marker na sondě. Vpravo indikátor ve tvaru 

podtrženého písmene M na obrazovce Mindray M7.  

Vyšetřovaná osoba, by neměla nic jíst ani pít 8 hodin před vyšetřením. Smí pít vodu, pokud by 

hrozila dehydratace. Vytvořte z židlí provizorní pacientské lůžko, na které se jeden ze členů měřicí 

skupiny uloží na záda nebo levý bok.  
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Aplikujte vodivý gel na sondu a přiložte ji na břišní stěnu v místě, kde pravá medioklavikulární 

čára protíná žeberní oblouk. Manipulujte sondou v místě výskytu žlučníku a pozorujte řez na obrazovce. 

Upravte optimálně nastavení parametrů zobrazení pomocí Gain, TGC, Depth atd. Nastavte ohniskovou 

zónu fokusace do oblasti diagnostického zájmu. 

Ověřte nález žlučníku pomocí dopplerovské barevné metody tlačítkem Color a zapnutím 

zvukových ozev tlačítkem M. Obsah žlučníku se nijak nepohybuje, což se při dopplerovském zobrazení 

projeví nepřítomností barvy a žádným zvukem (v opačném případě se jedná o cévu, např. vena portae). 

V případě problému s nalezením požadované struktury, požádejte vyšetřovanou osobu o zadržení 

dechu, nebo o změnu vyšetřovací polohy.  

Po nalezení zmrazte obraz tlačítkem Freeze. Rozměry žlučníku (délku a šířku) změřte pomocí 

tlačítka Measure, nastavte kurzory na stěny žlučníku pomocí trackballu a potvrďte tlačítkem Set. 

Stejným způsobem změřte rozměry stěny žlučníku. Výsledky uložte na přenosné médium USB flashdisk 

tlačítkem Print a Save. Opětovným stlačením Freeze obraz opět zaktivníme. 

Nepodaří-li se žlučník zobrazit, neznamená to, že vyšetřovaná osoba žlučník nemá. Důvodem je 

ve většině případů to, že pacient nebyl nalačno alespoň 6 hodin před vyšetřením. 

Po ukončení vyšetření otřete použité sondy atd. od zbytku gelu papírovými ubrousky. 

Veškeré naměřené hodnoty a snímky uveďte do protokolu. Snímky z Mindray M7 exportujte 

na USB flashdisk a rovněž je vložte do protokolu o měření. 
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3 Výsledky 

Před samotným vyšetřením jsme se podle pracovního postupu č. 1 podrobně seznámili 

s ultrazvukovým přístrojem Mindray M7 a jeho příslušenstvím.  

Vytvořili jsme nového vyšetřovaného pacienta podle pracovního postupu č. 2 a správně vyplnili 

potřebné údaje související s vyšetřením. Všechny údaje se zadávají pomocí klávesnice a trackballu. Část 

zadaných údajů se promítne i na domovské obrazovce, aby vyšetřující lékař věděl, koho vyšetřuje 

a nedošlo tak k omylu. Dále se zobrazuje aktuální datum a čas vyšetření. Všechny tyto údaje se ukládají 

pro případné dohledání a porovnání s dalšími vyšetřeními. 

 

Obr.  33 Přidání nového pacienta 

Vhodným typem sondy pro vyšetření dutiny břišní je sonda konvexní s typovým označením  

C5-2s, kterou jsme taky použili. Tato sonda pracuje na frekvencích mezi 2.5–6 MHz. 

  

Obr.  34 Výběr vhodné sondy, konvexní C5-2s. 

Obecně platí, že čím je vyšetřovací frekvence vyšší, tím je menší průnik a lepší rozlišení. Pomocí 

korekce GAIN a TGC, lze však obraz upravit tak, že se ve výsledku zesvětlí, popř. ztmaví. 



 

34 

 

 

Obr.  35 Vyšetřování žlučníku jednoho ze členů skupiny 

 

Obr.  36 Měření velikosti zobrazeného žlučníku 
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6. Výsledky 

6.1 Výsledky postupu k bodu č. 1 zadání 

 Seznamte se podrobně s přenosným ultrasonografickým přístrojem Mindray M7 

a příslušenstvím 

6.2 Výsledky postupu k bodu č. 2 zadání 

 Vybalte a připravte Mindray M7 k vyšetřování 

 Vytvořte novou vyšetřovanou osobu a vyplňte identifikační údaje 

 Nastavte vhodnou předvolbu vyšetření 

6.3 Výsledky postupu k bodu č. 3 zadání 

 Zvolte vhodný typ sondy a vyšetřovací frekvenci 

 Proveďte měření na lidském těle, nalezněte a zobrazte žlučník v B módu zobrazení 

 Změřte a uveďte anatomické rozměry žlučníku a tloušťku stěny 

 Porovnejte naměřené hodnoty s průměrnou velikostí žlučníku 

 Nezapomeňte veškeré nálezy včetně naměřených hodnot uvést do protokolu o měření 

a vyhodnotit 

7. Kontrolní otázky 

1. Jak pracuje přístroj M7, fyzikální principy ultrazvukového zobrazovacího systému  

2. Změní se velikost žlučníku po jídle? Pokud ano, stručně popište jak a proč? 

3. Proč střevní plyny znemožňují vyšetření žlučníku ultrazvukem?  

4. Proč se při vyšetření ultrazvukem využívá mezi tělem a sondou gel? Jaké jsou jeho vlastnosti?  

5. Popište stručně módy zobrazení A, B. Kde se nejčastěji používají? 

6. Vysvětlete pojem echogenita a proč vzniká? 
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4 Úvod – Laboratorní úloha č. 2 

4.1 Teoretický rozbor  

Dopplerovská ultrasonografie má v medicíně široké uplatnění, a to zejména díky neinvazivnosti 

zákroku, snadné dostupnosti a nízké ceně. Z teoretické části víme, že dopplerometrie je diagnostická 

metoda založená na Dopplerově jevu a vychází ze vztahu změny frekvence odraženého zvuku od 

pohybujících se erytrocytů v proudící krvi. Používá se k měření rychlosti a k určování směru toku krve 

v cévách [19][20]. 

Skutečnou rychlost průtoku krve můžeme vyvodit z Dopplerovy rovnice: 

 𝑣 =
𝑓𝑑 𝑐 

2𝑓0 cos 𝛼
 

(21)  

𝑓
𝑑

 [Hz] – rozdíl frekvencí UZ vlnění tzv. dopplerovský posuv, 

𝑓
0

 [Hz] – vysílaná frekvence, 

v [m∙s˗1] – rychlost proudící krve v cévě, 

cos 𝛼 [°] – dopplerovský úhel, 

c [m∙s˗1] – rychlost šíření ultrazvukové vlny v daném prostředí. 

 

Již z Dopplerova vzorce pro výpočet rychlosti toku vyplývá, že mezi pohybující se krví 

a vyšetřovací sondou nesmí být úhel 90 ° (cos 90 = 0). Je potřeba dodržovat nejmenších úhlů do 60 ° 

jinak bude měření rychlosti nepřesné a přístroj bude udávat vyšší rychlost, nežli skutečnou. V praxi není 

možno úplné korekce Dopplerova úhlu, avšak platí, že úhel by měl být co nejmenší. Hranice 60 ° je 

mezinárodně uznávaný limitní úhel. Nadhodnocování rychlosti při limitním úhlu je cca 20 % [21][17].  

 

Obr.  37 Dopplerův úhel. Převzato: [25] 

Měření dopplerovskou ultrasonografií je rozdělena do dvou základních systémových módů CW 

a PW. CW kontinuální mód pracuje s nemodulovanou nosnou vlnou, je technicky jednodušší, ale 

poskytuje informaci pouze o průměrné rychlosti. Vyšetřovací sonda má dva elektroakustické měniče, 

jeden funguje trvale jako vysílač, druhý jako přijímač. Používá se zejména k měření krevního tlaku 

v povrchově uložených cévách na dolních končetinách. PW pulsní mód pracuje s impulsně 

modulovanou nosnou vlnou a kromě informací o průměrné rychlosti také poskytuje hloubku, ve které 

došlo k odrazu vlny. Výsledek měření v PW módu se zobrazuje jako 2D obraz naměřených rychlosti 

[14].  
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Obr.  38 Princip CW kontinuálního a PW pulsního Dopplerova módu. Převzato a upraveno: [38] 

Existují směrové a nesměrové systémy. Současné dopplerovské systémy jsou směrové, což 

znamená, že rozlišují rychlosti toku směrem k sondě a od sondy a rozlišuje tyto dva směry rozdílným 

zabarvením (červenou, modrou). Dopplerovských režimů zobrazení je několik typů, které lze mezi 

sebou kombinovat. 

Barevný Doppler (BD) 

Barevný dopplerovský záznam, neboli Color doppler, je metoda barevného kódování toku. Rychlost 

toku je zobrazena červeně nebo modře. Jas barvy je funkcí rychlosti toku – čím rychleji se kapalina 

pohybuje, tím je odstín dané barvy jasnější. Turbulentní proudění je zobrazeno barvou zelenou. 

Pulzní spektrální Doppler 

Slouží k zaznamenání spektra rychlostí určitého vzorkovacího objemu v čase. Svislá osa grafu (tzv. 

Dopplerovského spektra) zobrazuje dopplerovský posun, nebo rychlost, kterou přístroj vypočítá 

z daných hodnot úhlu insonance, rychlosti šíření zvuku v prostředí, frekvence vysílaného zvuku 

a z naměřené hodnoty přijaté frekvence. 

Barevné dopplerovské mapování průtoku (CFM, CDI) 

Color Flow Mapping = CFM  Color Doppler Imaging = CDI 

Barevný energetický doppler (CDE, ED, CPA, CAI) 

Colour Doppler Energy = CDE, Energetický Doppler = ED, Colour Power Angio = CPA, Colour 

Amplitude Imaging = CAI, Barevné kódování energie toku, Doppler Power Mode, Power Mapping) 

Duplexní metoda, triplexní metoda 

Kombinace několika dopplerovských módů se standardním zobrazením B jasovým módem. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Turbulentn%C3%AD_proud%C4%9Bn%C3%AD
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Dopplerovsk%C3%BD_pr%C5%AFtokom%C4%9Br
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Krkavice (latinsky: arteria carotis), též karotida či přesněji společná karotida (arteria carotis 

communis), je největší krční tepna. Levá společná karotida (carotis communis sinistra) vychází přímo 

z oblouku aorty, pravá společná karotida (carotis communis dextra) vyúsťuje z hlavopažního kmene. Je 

to největší krční tepna a hlavní zásobárna krve velké části mozku, hlavy a krku. 

 

Obr.  39 Arteria carotis communis. Převzato: [39] 

7.1 Zadání 

 Vytvořte novou vyšetřovanou osobu 

 Proveďte měření na lidském těle 

 Zobrazte a změřte průměr artérie carotis communis 

 Proveďte měření s funkcí color doppler, CW, PW a M modem 

 Zobrazte tepovou frekvenci, krevní tlak a rychlost průtoku krve 

 Veškeré výsledky včetně naměřených hodnot uveďte do protokolu 

4.2 Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámení se s dopplerovskými metodami a dodržení správného pracovního 

postupu při praktickém zobrazení krční tepny a měření jejího průměru. Využít základního B zobrazení 

v kombinaci s dopplerovskými metodami k hodnocení směru včetně rychlosti toku krve v artérii 

communis a výpočtu tepové frekvence.  
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5 Materiál a metodika 

5.1 Použité vybavení 

 Mindray M7 

 Sondy (lineární, konvexní) 

 Vodivý gel 

 Papírové ubrousky 

 Testovací objekt (jeden ze členů měřicí skupiny) 

 Paměťové USB médium 

5.2 Pracovní postup č. 1 – Vytvoření nové vyšetřované osoby 

Opatrně vybalte ultrasonograf Mindray M7 z kufru. Zapojte napájecí kabel a rozšiřovací modul, 

do kterého připojte lineární a konvexní sondu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny kabely, 

konektory a další sounáležitosti správně připojeny a že je zařízení v pořádku. Ultrasonograf otevřete 

a spusťte zapínacím tlačítkem On/Off v pravém horním rohu ovládacího panelu. Po spuštění USG svítí 

zeleně, při vypnutém Standby režimu svítí oranžově. 

Tlačítkem Exam vyvoláme nabídku, kde lze nastavit informace o nemocnici (název, logo, 

velikost obrázku, komprese, ID), ověřit si, zda je nastaven správný typ aktuálně připojené sondy 

a nastavit předvolbu vyšetření. Vzhledem k cílenému vyšetření krční tepny je vhodnou volbou Tepna. 

H. Končetina. 

Tlačítkem Pacient přidáme novou vyšetřovanou osobu. Nastavíme jeho jméno, příjmení, datum 

narození, výšku a váhu (z těchto údajů je automaticky vypočten povrch těla), popis studie a komentář, 

který se správně vyplňuje až po vyšetření (nálezy a jejich popis). 

5.3 Pracovní postup č. 2 – Zobrazení a měření průměru krkavice 

Zvolte vhodný typ sondy pro vyšetření krku. Nastavte vhodnou pracovní frekvenci vyšetřovací 

sondy. Nejvhodnější je lineární sonda s frekvencí 7.5 MHz. Aplikujte dostatečné množství vodivého 

gelu na sondu a přiložte ji na vyšetřované místo. Nezapomínejte na princip ALARA a vyšetřujte dobu 

pouze nezbytně nutnou. 

Před vyšetřením krku, není potřeba žádná zvláštní příprava dobrovolníka. Nahmatejte pozici 

krkavice u dobrovolníka. Správné místo pulsuje a najdete ho přibližně 2–3 cm do strany od štítné 

chrupavky (ohryzku). Krční tepnu je možno vyšetřit vsedě při mírném záklonu hlavy nebo vleže na 

zádech, které jsou podloženy z důvodu záklonu hlavy a lepšího přístupu ke krku.  

Nastavte TGC (Time Gain Compenzation) tak, aby byla tepna v obraze zřetelná. Měňte GAIN 

(zisk), dokud nezískáte co nejlepší obraz vyšetřované části krku. Ve správně nastaveném obraze jsou 

zřetelné pulzace tepny. Zobrazujte tepnu v podélném i příčném řezu. Na sondu příliš netlačte, aby 

nedošlo k jejímu stlačení a tím i zkreslení jejího průměru. Ověřte nález tepny pomocí dopplerovské 

metody tlačítkem Color. 
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Po nalezení zmrazte obraz tlačítkem Freeze a odložte sondu na pracovní plochu mimo dosah. 

Průměr krkavice změřte pomocí tlačítka Measure, nastavte kurzory na stěny artérie pomocí 

trackballu a potvrďte tlačítkem Set. Výsledky uložte na USB flashdisk tlačítkem Print a Save. 

7.2 Pracovní postup č. 3 – Dopplerovské zobrazení cévy a duální mód 

Realizujte UZV zobrazení karotidy. Zobrazte ji v B módu s různým nastavením dle následujícího 

postupu. Každé nastavení a nález zaznamenejte Print a Save.  

Vyberte lineární sondu a zvolte vhodnou frekvenci k vyšetření karotidy.  

 Proveďte měření s funkcí Color Doppler (se zaměřením na průtok krve karotidou)  

 Proveďte měření s funkcí CW (se zaměřením na průtok krve karotidou)  

 Proveďte měření s funkcí PW (se zaměřením na průtok krve karotidou)  

Při frekvenci 6 MHz a optimálním zobrazení změňte nastavení všech posuvníků TGC modulu na 

hodnoty maximální a minimální. V protokolu tyto dva záznamy porovnejte a zdůvodněte změny.  

7.3 Pracovní postup č. 3 – Výpočet tepové frekvence v M modu 

Proveďte měření v M módu (se zaměřením na průtok krve karotidou a spektrální záznam). Zjistěte 

tepovou frekvenci vyšetřované osoby v Bpm a uveďte ji společně s nálezy do protokolu. Změřte krevní 

tlak mmHg a určete rychlost průtoku krve v nalezené a zobrazené arterii. Vyzkoušejte triplexní mód 

zobrazení. 

Veškeré naměřené hodnoty a snímky uveďte do protokolu. Snímky z Mindray M7 exportujte 

na USB flashdisk a rovněž je vložte do protokolu o měření. 
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8. Výsledky 

8.1 Výsledky postupu k bodu č. 1 zadání 

 Vybalte a připravte Mindray M7 k vyšetřování 

 Vytvořte novou vyšetřovanou osobu a vyplňte identifikační údaje 

 Nastavte vhodnou předvolbu vyšetření 

8.2 Výsledky postupu k bodu č. 2 zadání 

 Zvolte vhodný typ sondy a vyšetřovací frekvenci 

 Proveďte měření na lidském těle, nalezněte a zobrazte krkavici v B módu zobrazení  

 Změřte a uveďte anatomické rozměry krkavice 

 Porovnejte naměřené hodnoty s průměrnou velikostí arterie communis 

 Nezapomeňte veškeré nálezy a naměřené hodnoty uvést do protokolu o měření 

8.3 Výsledky postupu k bodu č. 3 zadání 

 Proveďte měření na lidském těle, nalezněte a zobrazte krkavici v B módu zobrazení  

 Zobrazte a kombinujte dopplerovské režimy Color, CW a PW 

 Zjistěte tepovou frekvenci, tlak a rychlost průtoku krve v artérii 

 Nezapomeňte veškeré nálezy a naměřené hodnoty uvést do protokolu o měření 

 Výsledky stručně zhodnoťte v závěru 

9. Kontrolní otázky 

1. Co je to Dopplerův jev a jak se využívá u ultrazvukových vyšetření? 

2. Jaké jsou hlavní vyšetřovací módy v ultrazvukové diagnostice? 

3. Popište stručně výhody a nevýhody CW a PW módu. 

4. Jaká sonda je vhodná pro zobrazení karotidy? 

5. Jakým značením je označen směr toku krve? 

6. Co je to Dopplerův úhel? 
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Obr.  40 Měření průměru krkavice na ultrasonografu Mindray M7 

 

Obr.  41 Duální zobrazení karotidy vlevo barevný Doppler vpravo barevný energetický Doppler 
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Obr.  42 Duální zobrazení. Vlevo zobrazení karotidy v B modu. Vpravo color doppler. 

 

Obr.  43 Triplexní metoda měření. Zjištění rychlosti průtoku, tlaku a tepové frekvence karotidou.  
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6 Úvod – Laboratorní úloha č. 3 

6.1 Teoretický rozbor 

Vyšetřovací sondy prošly složitým vývojem od jednoměničových sond u nejstarších přístrojů až 

po mnohoměničové moderní sondy s analogově digitálními převodníky u přístrojů současných. Každá 

ultrazvuková sonda, která obsahuje řadu piezoelektrických měničů, vysílá ultrazvukové vlnění do tkáně 

a následně registruje odrazy (echa) od akustických rozhraní. Piezoelektrické materiály se deformují, 

když je na něj aplikováno kladné nebo záporné elektrické napětí. Přirozeně vyskytující se 

piezoelektrický materiál je křemen, avšak v běžném lékařském zobrazování se využívá syntetických 

keramik jako je titanát zirkoničitanu olovnatého (PZT), který má vysokou citlivost a zvládá velké 

akustické síly [14]. 

 

Obr.  44 Přeměna elektrické energie v mechanickou energii ultrazvukového vlnění. Převzato: [25] 

Zdrojem ultrazvukového vlnění jsou piezoelektrické měniče (krystaly) umístěné v hlavici 

ultrazvukové sondy společně s čočkou. Na měničích vzniká tzv. přímý a nepřímý piezoelektrický jev. 

Přímý piezoelektrický jev spočívá v přeměně elektrické energie krystalu v mechanickou deformační 

energii, který je využit při generování ultrazvukového vlnění. Nepřímý piezoelektrický jev představuje 

děj opačný, tj. přeměnu deformační mechanické energie na elektrickou energii a využíváme jej při 

příjmu ultrazvukového vlnění. Sonda vysílá i přijímá vlnění, funguje tedy v obou režimech. Ultrazvuk 

je vysílán pulzně. 0.5 % času sonda vysílá, 99.5 % času detekuje echa. 

Fokusace, neboli zaměření ohniska (zaostření) znamená proces uzpůsobení UZ paprsku tak, aby 

sbíhavost (konvergence) nastala v určité hloubce a zvýšila se rozlišovací schopnost obrazu. Tohoto lze 

dosáhnout pomocí předsazených akustických čoček a zrcadel nebo elektronicky (vhodným časově 

řízeným buzením) dynamickou fokusací. Při UZ zobrazování je nutné volit sondu se správnou 

ohniskovou délkou a fokusací. Špatná fokusace se projeví neostrostí obrazu [31]. 

Rozlišovací schopnost je nejmenší vzdálenost mezi dvěma strukturami, které se v obraze zobrazí 

jako odlišitelné objekty. Axiální (hloubková): Ve směru šíření UZ vlnění. Je určena délkou UZ impulzu. 

Lepší axiální rozlišení poskytují vyšší frekvence a kratší pulzy. Laterální (stranová): V rovině kolmé na 

směr šíření UZ. Je dána šířkou ultrazvukového svazku. Lepší laterální rozlišení poskytují vyšší 

frekvence a užší svazek. Elevační: Popisuje schopnost rozlišit dvě zobrazované tomoroviny. Určuje 

tloušťku zobrazované vrstvy a je dána hlavně frekvencí a geometrií UZ svazku [31].  
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Obr.  45 (a) Rozlišovací schopnost ultrazvukové sondy: 1) laterální rozlišení, 2) axiální rozlišení 3) elevační rozlišení. (b) 

fokusace UZ svazku. UZ vlny s vyšší frekvencí lze fokusovat lépe než vlny s frekvencí nižší. Převzato a upraveno: [31] 

Jedním z problémů ultrasonografické techniky je realizace vychylování UZ svazku, neboli jeho 

tzv. řízení. V průběhu vývoje ultrasonografické techniky byla nalezena nejrůznější řešení tohoto 

problému. Starší modely ultrasonografických sond využívaly např. mechanického kývání jednoho 

ultrazvukového měniče ke změně souřadnic svazku nebo několika rotujících měničů pro získání 

dynamického obrazu. Moderní komerčně vyráběné ultrasonografy jsou bez výjimky vybaveny sondami 

plně elektronicky řízenými. Aktuálně elektronické sondy rozdělujeme do dvou kategorií, a to na sondy 

s postupně buzenými měniči a sondy s fázově řízenými měniči. Vzhledem ke konstrukční náročnosti 

a značným rozměrům sond s postupně buzenými měniči se prosadily především fázově řízené sondy 

[1]. 

Dnešní standardní sondy rozlišujeme podle tvaru kontaktní plochy - konstrukce a frekvence 

vysílaného vlnění na konvexní, lineární a sektorové. Existují také invazivní endokavitární sondy, které 

se zasouvají do tělesných dutin a umožnují získat obrazy z jinak nepřístupných míst [11].  

 

Obr.  46 Zleva řada postupně buzených měničů: Lineární (linear array), konvexní (curvillinear array), sektorová (convex 

curvillinear array), vpravo fázově řízená sonda (phase array). Převzato a upraveno: [14] 

Lineární sondu tvoří řada rovnoběžných piezoelektrických měničů, obraz má tvar obdélníku. Používá 

se pro zkoumání povrchových struktur, jako je hrudník, krk a barevné dopplerovské studie ze dvou 

krčních cév. Konvexní sondu tvoří konvexní řada měničů, obraz má tvar kruhové výseče. Konvexní 

sondy se nejčastěji využívají pro vyšetření břicha (gynekologie, porodnictví, pohotovostní lékařství). 

Sektorové ultrazvukový paprsek je postupně elektronicky vychylován, obraz má tvar široké kruhové 

výseče. Maticové jedním z nejmodernějších typů sond jsou sondy maticové (matrix array). 

Trojrozměrné snímky je možné získat dvěma metodami, 3D UZ sondou nebo rekonstrukcí. 

Rekonstrukce UZ obrazu je obdobná jako u CT. Hlavní myšlenka spočívá v umístění sondy na speciální 

stojan, který má zaručen přesný posun ve všech směrech. Následně výpočetní technika pořídí 

ultrazvukový snímek, posune sondu o předem stanovený krok a vykoná další snímek. Takto je možné 

nasnímat jakkoli velkou oblast a následně vypočíst trojrozměrný obraz. Technika je obdobná jako u CT 
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s tím rozdílem, že u CT se posouvá pacient, kdyžto u 3D ultrazvuku se posouvá klasická lineární nebo 

konvexní sonda. Druhá metoda vytvoření 3D obrazu spočívá v použití speciální 3D vyšetřovací sondy. 

3D sonda se od klasické ultrazvukové sondy liší v uspořádání piezoelektrických měničů. Klasická sonda 

má krystaly uspořádány v řadě, kdežto 3D sonda obsahuje daleko více krystalů uspořádaných v matici. 

Z dat ze všech měničů je následně vytvořen obraz celého objemu tkáně pod sondou. Počet měničů 3D 

sondy se liší dle výrobců, kvality a dle požadavku na zobrazovanou tkáň. 

Každý druh sondy je vhodnější pro jiný typ vyšetření. K ultrasonografu Mindray M7 máme 

k dispozici v naší laboratoři tři typy sond. Pravidelná kontrola sond zamezí chybné diagnostice.  

 

Obr.  47 Sonda nejblíže Lineární L12–4s, uprostřed sonda Mindray 4CD4 3D/4D a vzadu konvexní C5-2s 

Existuje několik metod, kterými lze odhalovat poruchy, testovat kvalitu sond a zobrazení 

přístroje. Můžeme je rozdělit na jednoduché relativní metody a složitější přesnější absolutní metody 

měření. U jednoduchých metod si vystačíme pouze s přístrojem, který testujeme a běžně dostupnými 

předměty jako je například mince, nebo kancelářská spona. Jednoduché metody využíváme nejčastěji 

k detekci nefunkčních měničů tzv. dead elements, dále ke kontrole jednotnosti, citlivosti a šumu. Pro 

důkladnější testování se vším všudy již využíváme nástroje k tomuto úkonu určeného. Důkladnější 

absolutní metodou lze kontrolovat více parametrů jako například: hloubku průniku, axiální a laterální 

rozlišení, geometrická přesnost, rozlišení kontrastu, rozlišení tloušťky řezu nebo přesnost měření [14].  

 

Obr.  48 Testovací fantom Gammex RMI 406 LE 
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Pojem testování výkonu a kvality zobrazení je označován jako proces nebo aktivita měření proti 

standardnímu měřítku. Standardním měřítkem v této úloze bude fantom Gammex. Fantom Gammex 

RMI 406 LE je účinný nástroj pro testování přesnosti a rozlišovacích schopností ultrazvuku a jeho sond. 

Obsahem Gammexu je napodobovací gel, který demonstruje lidskou tkáň, nylonové kolíky představující 

vény a cysty. To zajišťuje, že se podmínky měření budou rovnat měření v klinické praxi. Jeho velkou 

výhodou je duální útlum (0.5 a 0.7 dB/cm MHz), který tlumí ultrazvukové vlny. 

 

Obr.  49 Ultrazvukový obraz rozdílu útlumu Gammex 406 LE: 0.5 (vlevo) a 0.7 (vpravo) dB / cm / MHz. Převzato: [27] 

Při měření se vysokofrekvenční sonda může použít na straně se zeslabením 0.5 dB 

a nízkofrekvenční sonda na straně se zeslabením 0.7 dB. Využívá se měřítka, pomocí kterého se měří 

vzdálenost mezi vertikálními a horizontálními body. Testovací prvky fantomu umožnují dosáhnout 

hloubky až 16 cm, což oceníme při testování hloubky průniku ultrazvuku.  

 

Obr.  50 Popis jednotlivých značení na Gammexu. Převzato: [28] 
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6.2 Zásady správného používání Fantomu Gammex 406 LE 

 Fantom musí být vždy na stabilním a rovném povrchu. 

 Nikdy neodlepujte povrchový materiál. 

 Používejte destilovanou vodu, nebo dostatečné množství gelu k zajištění správného 

kontaktu s povrchovým materiálem. 

 Nepoužívejte minerální olej, dětský olej, nebo gely, které nejsou určeny k tomuto účelu. 

 Po použití fantom okamžitě vyčistěte za pomocí měkkého hadříku nebo papírového 

kapesníku a uložte do obalu. 

 Uchovávání fantomu: s připevněnou nádržkou na vodu, v tmavém igelitovém pytli, při 

teplotě 2–40 °C. 

 Kontrola vysychání fantomu: vážením každých šest měsíců. 

 Nevystavovat fantom nárazům a jiným poškozením. 

 Netlačte na sondu směrem do povrchu pro skenování. 

 

Obr.  51 Upozornění! Do povrchu skenování sondou nikdy netlačte, jinak dojde k poškození. Převzato: [28] 

9.1 Zadání 

 Proveďte měření rychlý test pro detekci nefunkčních měničů pomocí mince nebo spony 

 Vyzkoušejte si kontrolní metodu maximálního šumu 

 Seznamte se s Fantomem Gammex 406 LE 

 Proveďte měření hloubky průniku na Gammexu 

 Změřte přesnost vertikálního a horizontálního rozlišení 

 Proveďte měření velikosti cyst s pomocí Gammexu 

 Veškeré výsledky a naměřené hodnoty uveďte do protokolu 

6.3 Cíl úlohy 

Cílem úlohy je seznámení se s typy ultrazvukových sond, principu jejich fungování. Osvojit si 

jednoduché metody pro rychlou a pravidelnou kontrolu vyšetřovacích sond v praxi. Zobrazit 

hypoechogenní útvary pomocí testovacího fantomu Gammex 406 LE, otestovat tak přesnost 

a rozlišovací schopnost lineární a konvexní sondy i kvalitu zobrazování ultrasonografu Mindray M7. 
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7 Materiál a metodika 

7.1 Použité vybavení 

 Mindray M7 

 Sondy (lineární, konvexní) 

 Vodivý gel 

 Papírové ubrousky 

 Fantom Gammex RMI 406 LE 

 Kovová mince nebo spona 

7.2 Pracovní postup č. 1 – Zapojení ultrazvuku a příprava k měření 

Opatrně vybalte ultrasonograf Mindray M7 z kufru. Zapojte napájecí kabel a rozšiřovací modul, 

do kterého připojte lineární a konvexní sondu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny kabely, 

konektory a další sounáležitosti správně připojeny a že je zařízení v pořádku. Ultrasonograf otevřete 

a spusťte zapínacím tlačítkem v pravém horním rohu ovládacího panelu. 

7.3 Pracovní postup č. 2 – Detekce nefunkčních měničů (tzv. dead elements) 

pomocí kovové mince či spony 

Připravte si sondu, u které provedete detekci a kontrolu potencionálně nefunkčních měničů tedy 

velikost aktivní skenovací plochy s využitím běžně dostupných prostředků. K detekci budete potřebovat 

kovovou minci nebo sponu nebo tužku potřenou ultrazvukovým gelem. Buďte k sondám šetrní 

a v žádném případě nedovolte, aby došlo k jakémukoliv poškození. 

 

Obr.  52 Reprezentace testovací procedury detekce nefunkčních měničů kovovou mincí 

Zjistěte stav velikosti apertury neboli měničů sestavených do skupin a rozsahu ohniskových 

oblastí. Naneste gel pro ultrazvukové vyšetření na sondu. Přejíždějte opatrně mincí po povrchu sondy 

od kraje ke kraji a sledujte změny záznamu v B-módu zobrazení. Odraz od mince se v záznamu správně 

fungující sondy zobrazí hyperechogenně tedy světle. Pokud je však měnič v místě kontaktu sondy 

s mincí poškozen, na záznamu bude patrná hypoechogenní černá výseč. 
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7.4 Pracovní postup č. 3 – Kontrolní metoda maximálního šumu 

Další jednoduchou metodou pro zjištění stavu zobrazení a sond je testovací metoda maximálního 

šumu. Poskytuje informace o úrovni a dlouhodobé stabilitě vlastního šumu přístroje a sondy 

a o homogenitě obrazu Nastavte na ultrasonografu maximální zesílení včetně TGC. Nastavte maximální 

kontrast. Vyřaďte korelaci. Použít lineární gamma funkci. Pozorujte jednotnost obrazu. 

7.5 Pracovní postup č. 4 – Příprava Fantomu k testování 

Položte fantom Gammex 406 LE na stabilní a rovný povrch. Vytáhněte držadlo směrem nahoru. 

Otočte držadlem do strany a vysuňte horní kryt fantomu podle obrázku Obr.  53. Připravte fantom 

k testování. 

 

Obr.  53 Odstranění horního ochranného krytu Gammexu 406 LE 

Po odstranění horního krytu jsou dva možné způsoby použití a to buď za pomocí gelu, nebo 

destilované vody. Při volbě gelu, použijte pouze gel k tomuto určený. Pokud tak neučiníte, může dojít 

k poškození nebo zkrácení životnosti fantomu či sondy. Při použití destilované vody naplňte horní 

vaničku znázorněnou na Obr.  54. Pamatujte, že optimální přehled LE 406 zajistí 4.5 MHz sonda. 

 

Obr.  54 Vanička pro umístění vodivého gelu po odstranění krytu Gammexu 406 LE 

7.6 Pracovní postup č. 5 – Měření hloubky průniku 

V tomto měření si ověříme vliv nastavené frekvence na zobrazení vzdálených a blízkých objektů 

k sondě. Použijeme TGC (Time Gain Compenzation) pro optimalizaci hloubkového zesílení obrazu. 

Hloubku průniku určíme podle vertikálních pinů na pravé straně, které jsou od sebe vzájemně vzdáleny 

2 cm. Při sečtení všech viditelných pinů na obrazovce můžeme určit hloubku průniku.   
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7.7 Pracovní postup č. 6 – Měření přesnosti vertikálního a horizontálního 

rozlišení 

 

Obr.  55 Nylonové piny pro měření přesnosti vertikálního a horizontálního rozlišení zobrazení 

Pomocí tohoto měření ověříme přesnost laterálního (horizontálního) a axiálního (vertikálního) 

zobrazení. Zobrazte vertikální body, neboli cíle a zastavte obraz pomocí tlačítka Freeze. Stiskněte 

tlačítko Measure a změřte pomocí kurzorů vzdálenost mezi dvěma svislými body. Svislé body jsou od 

sebe vzdáleny 5 mm. Stejným postupem změřte vodorovné body, které jsou od sebe vzdáleny 10 mm. 

Ověřte, zdali se rozměry shodují a výsledky uložte tlačítky Print a Save na paměťové médium USB 

flashdisk. Měření bez cílů je vhodné k otestování jednotnosti obrazu, podobně jako u rychlé kontrolní 

metody maximálního šumu.  

 

Obr.  56 Rozšiřování šířky pinů v blízkém, zaostřeném a vzdáleném poli 

Zmrazte snímek  Freeze u svislých cílových pinů. Použijte elektronické měřítko a měřte 

vodorovnou šířku pinů v blízkých, středních a vzdálených polích jako na Obr.  56 pomocí kurzorů. 

Všimněte si, jak jsou cílové piny nejužší v ohniskové zóně. Šířka kolíku ukazuje šířku ultrazvukového 

paprsku v této hloubce a přibližuje se bočnímu laterálnímu rozlišení UZ skeneru. 
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Obr.  57 Rozmístění včetně vzdálenosti pinů a jejich překrytí určí axiální rozlišení 

Zmenšete hloubku obrazu a zkontrolujte cílovou skupinu axiálního rozlišení na 1 cm. Všimněte 

si, jak se mohou obrazy spodních pinů začít společně splývat. Nejmenší vzdálenost mezi dvěma piny, 

která je jasně viditelná bez vertikálního překrytí se nazývá osové axiální rozlišení UZ skeneru. 

9.2 Pracovní postup č. 7 – Měření průměrů cyst 

Jako poslední část měření se zobrazují cysty. Cysty by měly být kruhové s černou hypoechogení 

výplní a zřetelně rozlišitelné od okolí. Nejprve se měří cysta s rozměrem 6 mm, díky čemuž se ověřuje 

geometrie obrazu zobrazení cysty. Použijte měřítka pro měření od shora dolů a ze strany na stranu. Dále 

je možné tímto způsobem měření opakovat pro 2 a 4 mm cystu. Nastavte hloubku obrazu Depth na 

minimum a detekujte cíle v tzv. mrtvé zóně. Po dokončení skenování fantomu vyprázdněte vodní 

přehrádku nebo úplně vyčistěte spojovací vodivý gel za pomocí měkkého hadříku nebo papírovým 

ručníkem. Nasuňte zpět kryt a zjistěte zvednutím rukojeti pro ochranu fantomu. Uschovejte očištěný 

a uzavřený fantom Gammex bezpečně zpět do tašky. 

Veškeré naměřené hodnoty a snímky uveďte do protokolu. Snímky z Mindray M7 exportujte 

na USB flashdisk a rovněž je vložte do protokolu o měření. 
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9.3 Výsledky postupu k bodu č. 1 zadání 

 Vybalte, připravte a spusťte Mindray M7  

 Vytvořte novou vyšetřovanou osobu a vyplňte identifikační údaje 

 Seznamte se s testovacím fantomem Gamex LE  

9.4 Výsledky postupu k bodu č. 2 zadání 

 Proveďte test na detekci nefunkčních měničů tzv. dead elements 

 Proveďte metodu maximálního šumu 

9.5 Výsledky postupu k bodu č. 3 zadání 

 Připravte fantom Gammex k měření 

 Změřte hloubku průniku 

 Změřte přesnost horizontálního a vertikálního zobrazení 

 Změřte průměry jednotlivých cyst fantomu 

 Nezapomeňte veškeré nálezy a naměřené hodnoty uvést do protokolu o měření 

 Výsledky stručně zhodnoťte v závěru 

10. Kontrolní otázky 

1. Proč je zapotřebí testovat sondy a kvalitu zobrazení ultrasonografu?  

2. Co je to přímý a nepřímý piezoelektrický jev?  

3. Popište, jakým způsobem lze detekovat tzv. „dead elements“?  

4. Co je to prostorové rozlišení a jak ho můžeme měřit? 

5. Jaké existují typy elektronických řízení ultrazvukového svazku? 

6. Co znamená v ultrasonografii pojem fokusace? 
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Obr.  58 Zobrazení vertikálních bodů a zjištění hloubky průniku 

 

Obr.  59 Zobrazení a ověření velikosti cyst na Mindray M7 
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Obr.  60 Měření přesnosti vertikálního a horizontálního rozlišení 

 

Obr.  61 Měření maximální hloubky průniku 
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Název úlohy: Kvantitativní měření Hewlet Packard – Image Point Číslo úlohy: 04 
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8 Úvod – Laboratorní úloha č. 4 

8.1 Teoretický rozbor 

V této části cvičení je našim cílem porovnat ovládání dvou různých ultrasonografů. Provedeme 

obdobné měření na přístroji Hewlet Packard – Image Point i na Mindray M7. Cílem je zhodnotit 

dosažené prostorové rozlišení, vzniklé artefakty a subjektivně porovnat práci s oběma přístroji. 

 

Obr.  62 Vlevo starý ultrasonograf Medison Sonorex. vpravo Hewlett Packard Image Point MultiSpeciality 

8.2 Cíl úlohy 

Seznámit se s funkcemi a ovládacími prvky ultrasonografu HP Image Point MultiSpeciality. 

Nastavit parametry měření k dosažení nejlepšího kontrastu a kvality zobrazení. Kvantitativní zobrazení 

a měření průměru krkavice, určování rozměrů a měření vzdálenosti. Srovnání ultrasonografu Mindray 

M7 a HP Image Point. 
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9 Materiál a metodika 

9.1 Použité vybavení 

 Ultrasonograf HP Image point 

 Ultrasonograf Mindray M7 

 Sondy (lineární, konvexní) 

 Vodivý gel 

 Papírové ubrousky 

 Doppler fantom s dráty 

 Svinovací metr 

9.2 Pracovní postup č. 1 – Seznámení s HP Image Point  

Seznamte se s ultrasonografem HP Image Point. Zapínání se nachází na přední straně 

ultrasongrafu úplně dole. Projděte si nejdůležitější funkce a nastavení jako frekvence sondy, hloubka 

zobrazení (Depth), nastavení TGC (Time Gain Compenzation) modulu, nastavení Gain (zesílení). 

Prohlédněte si klávesnici a ovládání trackballu. Pokud jste s přístrojem dostatečně obeznámeni, přejděte 

na samostatné úlohy. 

 

Obr.  63 Zapínací tlačítko a ovládací panel ultrasonografu HP Image Point 

9.3 Pracovní postup č. 2 – Vytvoření nové vyšetřované osoby, zobrazení a 

měření průměru tepny na HP Image Point 

Spusťte ultrasonograf HP Image Point Multi Speciality. Vytvořte novou vyšetřovanou osobu 

tlačítkem Patient a vyplňte údaje o vyšetřované osobě (jméno, příjmení, pohlaví, atd.). 

Vyberte si pomocí tlačítka Probe lineární sondu a nastavte vhodnou předvolbu. Nahmatejte 

vyšetřované osobě pulsující místo na zápěstí. Zobrazte a změřte průřez tepny na horní končetině. 

Nezapomínejte na princip ALARA a vyšetřujte dobu pouze nezbytně nutnou.  

Na sondu naneste ultrazvukový gel a přiložte ji podélně k nahmatané tepně na zápěstí. Zobrazte 

obraz v módu B pomocí tlačítka B-Mode. Rozšiřte obraz a nastavte vhodnou hloubku tlačítkem Depth. 

Natavte nejlepší kontrast TGC, Compress, Focus a vhodné zesílení Gain. Po úpravách a dobře 

viditelném obrazu tepny obraz zmrazte tlačítkem Freeze a odložte sondu do držáku. Změřte šířku tepny 

pomocí kurzorů tlačítkem Caliper, zaměřte stěny Trackballem a potvrďte Enter. 
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9.4 Pracovní postup č. 4 – Zobrazení a měření průměru tepny na Mindray M7 

Zobrazte a změřte průřez tepny na horní končetině. Spusťte ultrasonograf Mindray M7. 

Nahmatejte vyšetřované osobě pulsující místo na zápěstí. Zvolte vhodný typ sondy pro vyšetření tepny 

a přednastavený režim. Aplikujte vodivý gel na sondu a přiložte ji na vyšetřované místo. Nezapomínejte 

na princip ALARA a vyšetřujte dobu pouze nezbytně nutnou. 

Nastavte hloubkové zesílení TGC tak, aby byla tepna v obraze zřetelná. Ve správně nastaveném 

obraze jsou zřetelné pulzace tepny. Zobrazujte tepnu v podélném řezu. Na sondu příliš netlačte, aby 

nedošlo k jejímu stlačení a tím i zkreslení jejího průměru. Ověřte nález tepny pomocí dopplerovské 

metody tlačítkem Color. 

Po nalezení zmrazte obraz tlačítkem Freeze a odložte sondu na pracovní plochu mimo dosah. 

Průměr karotidy změřte pomocí tlačítka Measure, nastavte kurzory na stěny tepny horní 

končetiny pomocí trackballu a potvrďte tlačítkem Set. Výsledky uložte na USB flashdisk tlačítkem 

Print a Save. 

9.5 Pracovní postup č. 5 – Zobrazení a měření vzdálenosti kovových drátů na 

Mindray M7 a HP Image Point 

S využitím modelu fantomu pro testování ultrazvuku proveďte měření vzdálenosti kovových 

drátů. Začnete nové měření s ultrazvukem – stiskněte tlačítko EXAM, zvolte lineární sondu 

a předdefinovaný režim ABD dosp. 

Zobrazte ultrazvukovým přístrojem v B módu s využitím lineární sondy železné dráty umístěné 

v modelu k testování ultrazvuku. Zvolte optimální nastavení parametrů tak aby byly vidět pokud možno 

alespoň dva dráty v každém obraze. Obraz zaznamenejte Print a Save.  

Nastavujte: Frekvence sondy, Hloubka zobrazení Depth, Nastavení TGC modulu, Nastavení 

Gain (zesílení). 

Nastavte všechny posuvníky TGC modulu na maximální a minimální hodnoty. Obrazy 

zaznamenejte Print a Save a uveďte do protokolu. Popište rozdíly mezi jednotlivými obrazy. Proveďte 

pouze pro jednu zvolenou pozici sondy na modelu pro testování UZ.  

Změřte vzdálenosti mezi dráty v ultrazvukovém zobrazení. Porovnejte je s reálnou vzdáleností, 

změřenou přiloženým metrem. Výsledky zaznamenejte do tabulky v protokolu  

Stejné měření proveďte na ultrasonografu HP Image Point a porovnejte výsledky. 

Vyberte jeden ze zaznamenaných obrazů a vyznačte v něm ultrazvukové akustické stíny. 

Zdůvodněte v protokolu, proč artefakt vzniká.  

Veškeré naměřené hodnoty a snímky uveďte do protokolu. Snímky z Mindray M7 exportujte 

na USB flashdisk a rovněž je vložte do protokolu o měření. Průběh měření a nálezy na HP Image 

point zdokumentujte fotoaparátem. 
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10.1 Výsledky postupu k bodu č. 1 zadání 

 Seznamte se s ultrasonografem HP Image Point  

 Vytvořte novou vyšetřovanou osobu a vyplňte identifikační údaje na HP Image Point 

10.2 Výsledky postupu k bodu č. 2 zadání 

 Proveďte měření na lidském těle 

 Zobrazte a změřte průměr tepny na HP Image Point 

 Zobrazte a změřte průměr tepny na Mindray M7 

10.3 Výsledky postupu k bodu č. 3 zadání 

 Využijte starý Doppler fantom s dráty 

 Zobrazte a změřte vzdálenosti mezi jednotlivými dráty na HP Image Point a Mindray M7 

 Vyberte jeden ze snímaných obrazů a vyznačte akustické stíny 

 Ověřte hodnoty vzdálenosti se skutečnými měřenými svinovacím metrem 

 Nezapomeňte veškeré nálezy a naměřené hodnoty uvést do protokolu o měření 

 Výsledky stručně zhodnoťte v závěru 

11. Kontrolní otázky 

1. Jaké jsou hlavní nevýhody použití starých ultrasonografů?  

2. K čemu slouží Gain, TGC a Depth?  

3. Jaké intenzity ultrazvuku se využívají v diagnostice?  

4. Proč se při vyšetření ultrazvukem využívá mezi tělem a sondou gel? Jaké jsou jeho vlastnosti?  

5. Vyjmenujte některé z často se objevujících artefaktu v ultrazvukové diagnostice. 

12. Výsledky 

Kterým sonografem jste dosáhli lepších výsledků (kvantitativně i kvalitativně), se kterým 

přístrojem se Vám lépe pracovalo? Porovnejte nálezy z obou ultrasonografických přístrojů. 
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Obr.  64 Vytvoření nově vyšetřované osoby a vyplnění informačních údajů na HP Image Point 

 

Obr.  65 Zobrazení a měření průměru tepny horní končetiny na ultrasonografu HP Image Point 
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10 Úvod – Laboratorní úloha č. 5 

10.1 Teoretický rozbor 

V této laboratorní úloze se pokusíme zobrazit některé anatomické struktury 3D abominálního 

fantomu CIRS, konkrétního modelu č. 057. Tento břišní fantom je simulátor dutiny břišní zdravého 

dospělého člověka. Jeho rozměry jsou 26 x 12.5 x 19 cm s hmotností 5 kg. 3D abdominální fantom 

CIRS je velice užitečný nástroj pro demonstraci zobrazovacích metod v ultrasonografii, magnetické 

rezonanci či počítačové tomografii. Obsahuje všechny tělní struktury, jako živý pacient, ale samozřejmě 

vyrobené ze syntetického materiálu. Na povrchu je ABS kryt, tuková vrstva a plíce jsou vyrobeny 

z polyuretanu, tvrdé tkáně z epoxidové pryskyřice a ostatní měkké tkáně z gelu Zerdine. Co se týče 

orgánové skladby, tak obsahuje játra se šesti lézemi, ledviny s lézemi, část páteře (Th 9/10 a L 2/3), část 

plicního laloku, portální žílu, dolní dutou žílu, aortu, žebra a okolní tkáně se dvěma lézemi. Obvodová 

plocha fantomu je tvořena speciální gumou simulující organickou kůži a zároveň umožnuje 

nedestruktivní vpich lékařského nástroje pro testování invazivních technik v dutině břišní [29]. 

 

Obr.  66 Struktura 3D břišního fantomu CIRS model č. 057. Převzato: [29] 

10.2 Cíl úlohy 

Cílem této laboratorní úlohy je prakticky zobrazit, nalézt a změřit struktury v abdominálním 3D 

phantomu pomocí ultrasonografu a simulovat tak běžné vyšetření břišní dutiny dospělého jedince. 
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11 Materiál a metodika 

11.1 Použité vybavení 

 Ultrasonograf Mindray M7 

 Sondy (lineární, konvexní) 

 Vodivý gel 

 Papírové ubrousky 

 3D fantom CIRS model 057 

 Paměťové USB médium 

11.2 Pracovní postup č. 1 – Zapnutí a nastavení Mindray M7  

Opatrně vybalte ultrasonograf Mindray M7 z kufru. Zapojte napájecí kabel a rozšiřovací modul, 

do kterého připojte lineární a konvexní sondu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny kabely, 

konektory a další sounáležitosti správně připojeny a že je zařízení v pořádku. Ultrasonograf otevřete 

a spusťte zapínacím tlačítkem On/Off v pravém horním rohu ovládacího panelu. Po spuštění USG svítí 

zeleně, při vypnutém Standby režimu svítí oranžově. 

Tlačítko Setup vyvolá nabídku, kde lze nastavit informace o nemocnici (název, logo, velikost 

obrázku, komprese, ID), ověřit si, zda je nastaven správný typ aktuálně připojené sondy a nastavit 

předvolbu vyšetření. Vzhledem k vyšetřování 3D abdominálního fantomu je vhodnou volbou ABD 

dosp. (abdomen dospělý pacient). 

Tlačítkem Pacient přidáme novou vyšetřovanou osobu. Nastavíme jeho jméno, příjmení, datum 

narození, výšku a váhu (z těchto údajů je automaticky vypočten povrch těla), popis studie a komentář, 

který se správně vyplňuje až po vyšetření (nálezy a jejich popis). 

11.3 Pracovní postup č. 2 – Měření a zobrazení vnitřních struktur 

Zobrazte v B modu vnitřní anatomické struktury abdominálního fantomu. Zvolte správný typ 

vyšetřovací sondy a vyberte vhodnou frekvenci. Nastav správnou hloubku obrazu Depth. Optimalizujte 

obraz pomoci Gain, TGC. Najděte a indikujte játra, léze, aortu portální a dolní dutou žílu. Popište 

každou nalezenou strukturu komentářem a označte ji grafickou šipkou v obraze. Vybereme pomocí 

trackbalu komentované místo, popíšeme nález pomocí klávesnice a potvrdíme Set. 

Po nalezení zmrazte obraz tlačítkem Freeze. Rozměry jednotlivých struktur (délku a šířku) 

změřte pomocí tlačítka Measure, nastavte kurzory na jednotlivé anatomické struktury pomocí 

trackballu a potvrďte tlačítkem Set. Stejným způsobem změřte všechny výše zmíněné objekty. 

Výsledky uložte na přenosné médium USB flashdisk tlačítkem Print a Save. 

Po dokončení měření důkladně omyjte 3D abdominální fantom. Při použití papírových 

ubrousků je vhodné ubrousky mírně navlhčit. Zamezí se tak přilepení k povrchové gumě. 

Veškeré naměřené hodnoty a snímky uveďte do protokolu. Snímky z Mindray M7 

exportujte na USB flashdisk a rovněž je vložte do protokolu o měření. 
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Obr.  67 Mindray M7 spolu s 3D abdominálním fantomem CIRS a vodivým gelem 

12.1 Výsledky postupu k bodu č. 1 zadání 

 Vybalte, připravte a spusťte Mindray M7  

 Vytvořte novou vyšetřovanou osobu a vyplňte identifikační údaje 

 Seznamte se s testovacím 3D abdominálním fantomem CIRS 

12.2 Výsledky postupu k bodu č. 2 zadání 

 Proveďte optimální nastavení pro toto měření 

 Zobrazte vnitřní anatomické struktury 3D abdominálního fantomu CIRS 

 Nalezněte a změřte rozměry jednotlivých struktur 

 Popište komentářem a označte šipkami jednotlivé anatomické struktury 

 Nezapomeňte veškeré nálezy a naměřené hodnoty uvést do protokolu o měření 

 Výsledky stručně zhodnoťte v závěru 

13. Kontrolní otázky 

1. Co je B mód v ultrazvukové diagnostice? 

2. Jak závisí hloubka průniku na frekvenci sondy? 

3. Jaká sonda se zejména používá při vyšetřování břicha? 

4. Jaké jsou hlavní vyšetřovací módy v ultrazvukové diagnostice? 

5. Čím lze ovlivnit výsledný obraz při vyšetřování ultrazvukem?  
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Obr.  68 Zobrazení struktur 3D abdominálního fantomu Cirs v B-módu pomocí konvexní sondy 

 

Obr.  69 Zobrazení a popis struktur 3D abdominálního fantomu Cirs v B-módu pomocí konvexní sondy 
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Datum měření: Datum odevzdání: Akademický rok: 2016/2017 

Název úlohy: Simulace UZ signálu v MATLAB Field II Číslo úlohy: 06 



 

70 

 

12 Úvod – Laboratorní úloha č. 6 

12.1 Teoretický rozbor 

Programové prostředí Field II je soubor funkcí v MATLABU, pomocí kterých lze numericky 

simulovat ultrazvukový signál. Program je schopen numerické simulace vyslaného a přijatého 

akustického tlakového pole pro širokou škálu akustickych měničů (transducerů). Na základě takto 

nasnímaných dat jsme schopni zrekonstruovat snímek např. struktury měkké tkáně, jaký bychom získali 

konvenčním ultrazvukovým přístrojem. Simulace je založena na Tupholme-Stepanishenově modelu. 

Tento model vychází z předpokladu, že se akustický systém chová lineárně. 

 

Obr.  70 Úvodní logo po inicializaci a spuštění programového prostředí Field II 

12.2 Cíl úlohy 

Cílem této úlohy je seznámení s programovým prostředím systému Field II v MATLABU. 

Vytvořit akustický systém dle zadaných parametrů a provést numerickou simulaci ultrazvukového 

signálu. Zobrazit grafy impulzní odezvy v časové a frekvenční oblasti. Vypočet tlakových polí 

hydrofonů a následné zobrazení grafu tlakových polí prostřednictvím početního programu MATLAB®. 

13.1 Zadání 

 Inicializujte systém Field II v MATLABU 

 Vytvořte a nastavte virtuální akustický systém ve Field II 

 Zobrazte impulzní odezvy vytvořeného akustického systému 

 Numericky vypočtěte a následně zobrazte tlakové pole akustického systému 

 Veškeré výsledky uveďte a zhodnoťte v protokolu o měření 
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13 Materiál a metodika 

13.1 Použité vybavení 

 PC s programovým prostředím MATLAB® 

 Programový balík simulátoru Field II 

13.2 Pracovní postup č. 1 – Seznámení se s programovým vybavením Field II 

v matlabu 

field_init; volání a inicializace prostředí Field II před začátkem práce 

field_end; ukončení práce s Field II a uvolnění alokované paměti 

set_sampling (fs); nastavení samplovací frekvence systému. Simulovaná data budou 

vzorkována na této frekvenci [Hz]  

Th = xdc_linear_array (no_elements, width, height, kerf, no_sub_x, no_sub_y, focus); 

vytvoření akustického vysílače a přijímače  skládajícího se z lineárního pole piezoelektrických 

elementů. Význam jednotlivých parametrů je vysvětlen na Obr.  71. 

no_elements – počet fyzických elementů. 

width [m] – šířka elementu ve (laterálním) směru x. 

height [m] – výška elementu ve (elevačním) směru y 

kerf [m] – vzdálenost mezi elementy v x-ovém směru 

no_sub_x – rozdělení elementu v x-ovém směru (kvůli přesnosti výpočtu) 

no_sub_y – rozdělení elementu v y-ovém směru (kvůli přesnosti výpočtu) 

focus[] [m] - pevně stanovené ohnisko dané vektorem [x,y,z]. 

xdc_excitation (Th, pulse); funkce přiřadí transduceru v proměnné Th budicí signál pulse. 

xdc_impulse(Th,pulse); funkce pro přiřazení impulzní odezvy piezoelektrickému elementu. 

Th – proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru. 

pulse – budicí signál 

[hp, start_time] = calc_hp(Th, points); výpočet vyslaného tlakového pole 

points = [x1, y1, z1; x2, y2, z2; …, xn, yn, zn] – souřadnice hydrofonů, tj. bodů, ve kterých se 

určují časové proměnné hodnoty tlaku. Každý řádek odpovídá jednomu bodu. 

hp – pole tlaku: podél první dimenze je čas, podél druhé dimenze jsou indexy bodů. 

start_time – časový okamžik pro první vzorek. 

[scat, start_time] = calc_scat(Th1, Th2, points, amplitudes); 

- výpočet radio-frekvenčního signálu ze souboru bodových odražečů. 

Th1 – proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru (vysílač). 

Th2 – proměnná, ve které jsou uloženy informace o transduceru (přijímač). 

points – souřadnice bodových odražečů. 

amplitudes – amplituda odrazu bodových odražečů. 
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13.3 Pracovní postup č. 2 – Instalace a inicializace simulátoru 

V pracovním počítači spusťte program s názvem Matlab xx. Po spuštění programu a zobrazení 

programového prostředí přejděte na Field II. 

Field II je distribuován jako balík matlabovských funkcí pro různé operační systémy (Win, 

Linux, Mac OS X).  

 Stáhněte si kompletní soubor Field II funkcí simulátoru 

 Rozbalte jej do vašeho pracovního adresáře, např. c:\fieldlab  

 Spusťte programové prostředí MATLAB  

 V editoru přidejte cestu: addpath (' c:\fieldlab'); 

 Proveďte inicializaci: field_init;  

Po inicializaci je MATLAB propojen s knihovnami Field II a tímto je možno využít některých 

z mnoha funkcí. Pro ověření propojení klidně zkuste program spustit „Run Field“ (lze také tlačítko F5) 

na prázdno. Pokud je vše v pořádku při spuštění programu načte úvodní logo Field II a v command 

window se následně zobrazí informace jako např. verze programu, autor, copyright a další. 

Nezapomeňte, že je nutno v MATLABU každý řádek kódu ukončit středníkem, který zabraňuje 

výpisu mezivýsledků do command window. 

Jestliže si budete přát používat Field II na jiném operačním systému, stáhněte si příslušný balík 

funkcí ze stránek knihovny pro jiný konkrétní operační systém.   
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13.4 Pracovní postup č. 3 – Tvorba a nastavení akustického systému 

Jak již víme, existuje několik způsobů jejich fyzického rozmístění (lineární, zakřivené, kruhové). 

Na tomto cvičení budeme zkoumat vlastnosti sondy složené z lineárního pole piezoelektrických 

elementů obdélníkového průřezu. 

 

Obr.  71 Parametry akustického měniče Převzato: [47] 

 Nastavte obecné parametry jako rychlost šíření ultrazvukových vln a vzorkovací frekvenci. 

Vytvořte akustický vysílač a přijímač se stejnými parametry. Volte parametry měničů (počet, rozměry, 

vzdálenost, ohnisko). 

 

Obr.  72 Ukázka kódu v MATLABU – tvorba a nastaveni akustického systému včetně obecných parametrů 

13.5 Pracovní postup č. 4 – Nastavení a zobrazení impulzní odezvy v časové a 

frekvenční oblasti  

Každý z piezoelektrických měničů neboli elementů si lze představit jako pásmovou propust 

s impulzní odezvou, která se v prostředí Field II zadává funkcí xdc_impulse. Nastavte parametry 

impulzové odezvy piezoelektrických měničů pro vysílání i příjem. 
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Obr.  73 Ukázka kódu v MATLABU – nastavení parametrů impulzní odezvy 

Zobrazíme ve frekvenční a v časové oblasti impulzní odezvu vytvořenou v předchozím kroku 

a porovnáme ji se zadanými parametry (centrální frekvence, šířka pásma). Vyzkoušejte, co udělá změna 

poměrné šířky pásma a centrální frekvence s impulzní odezvou v časové a ve frekvenční oblasti. 

13.6 Pracovní postup č. 5 – Výpočet vstupního tlakového pole 

Po přivedení budícího Diracova signálu na piezoelektrické měniče dojde k jejich rozkmitání 

a transducer vyšle do prostředí akustický puls, následkem čehož dochází ke změnám tlaku. Simulátor 

Field II nám umožňuje stanovit takovéto tlakové pole pro zvolený transducer (piezo měnič) a budící 

signál, tj. jsme schopni zjistit časově proměnný průběh tlaku v libovolném bodě. Toto je analogický 

příklad případu, kdy pomocí hydrofonu (snímač tlaku) měříme tlakový puls vysílaný sondou 

ultrazvukového přístroje. Vysílač vytvořený v pracovním postupu č. 1 vyšle ultrazvukový paprsek 

„rovně“ ve směru osy Z. Paprsek je fokusovaný (zaostřený) na vzdálenost 30 mm. Určeme průběh tlaku 

přes body rovnoměrně rozložené s krokem 0,02 mm na přímce, která prochází ohniskem je rovnoběžná 

s osou x (nabývá hodnoty od -1 do 1 mm). Pro tuto přímku platí, že axiální vzdálenost (souřadnice z) je 

30 mm, souřadnice y je 0.  

 

Obr.  74 Ukázka kódu v MATLABU – vytvoření pole hydrofonů 

Vypočtěte vyslané tlakové pole pomocí funkce calc_hp. Zobrazte pole hp, ve kterém jsou 

uloženy průběhy tlaků zvolenými body. [emittedPressureField, startTime] = calc_hp(hndEmitter, 

hydrophonepoints);  

 

Obr.  75 Ukázka kódu v MATLABU – výpočet tlakového pole a jeho vykreslení 
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14. Výsledky 

Výsledný vzorový kód uložen v příloze: Příloha D. 

14.1 Výsledky postupu k bodu č. 1 zadání 

 Seznamte se s příkazy a programovým prostředím Field II v MATLABU 

14.2 Výsledky postupu k bodu č. 2 zadání 

 Nainstalujte a inicializujte balík matlabovských funkcí simulátoru Field II 

14.3 Výsledky postupu k bodu č. 3 zadání 

 Vytvořte a nastavte lineární akustický systém dle parametrů 

14.4 Výsledky postupu k bodu č. 4 zadání 

 Zobrazte impulzní odezvy akustické systému v časové a frekvenční oblasti 

14.5 Výsledky postupu k bodu č. 5 zadání 

 Vypočtěte tlakové pole akustického systému 

 Zobrazte a vykreslete graf vypočtené tlakové pole akustického systému 

 Výsledky stručně zhodnoťte v závěru 

15. Kontrolní otázky 

1. Co je to systém Field II a k čemu slouží? 

2. Pomocí jaké funkce vypočítáme tlakové pole a jaké voláme parametry?  

3. Čím lze popsat lineární akustický systém? 

4. Jaký je vztah mezi impulsní odezvou v časové a frekvenční oblasti? 

5. Popište pojmy axiální, laterální a elevatinální dimenze? 

6. Co je to Diracova distribuce, neboli Diracův impuls?  
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Obr.  76 Impulzní odezva akustického systému v časové oblasti zobrazená v MATLABU 

 

Obr.  77 Impulzní odezva akustického systému ve frekvenční oblasti zobrazená v MATLABU 

 
Obr.  78 Zobrazení vypočítaného tlakového pole calc_hp v MATLAB 
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14 Úvod – Laboratorní úloha č. 7 

14.1 Teoretický rozbor 

Delfíni či netopýři využívají pro orientaci v prostoru ultrazvukových vln. Jsou schopni rozeznat 

v prostoru vzdálenosti i rychlosti pohybu jednotlivých překážek nebo kořisti. Tohoto principu dnes 

využívá mnoho moderních zařízení. Příkladem může být fotoaparát od společnosti Polaroid, který užívá 

akustických měničů pro funkci automatického zaostřování čočky. Běžně se také používá v průmyslu 

a dalších komerčních aplikacích, jako jsou měření výšky hladiny, měření vzdálenosti, poplašná zařízení, 

řízení robotů a mnoho dalších. 

V této laboratorní úloze budeme využívat UZ měnič SRF05 pro měření vzdálenosti. Důležitým 

rysem, kterým se liší od obecného ultrazvukového senzoru, je že se skládá ze samostatného vysílače 

a přijímače. Toto zapojení přináší menší minimální detekovatelnou vzdálenost než tu, kterou mají 

senzory založené na jednom převodníku, který funguje jako vysílač i přijímač. 

 

Obr.  79 UZ měnič pro měření vzdálenosti SRF05 Převzato: [40] 

SRF05 disponuje ultrazvukovými piezoelektrickými měniči 400ST160 (vysílač) a 400SR160 

(přijímač). Měniče využívají piezoelektrického jevu ke generaci nebo detekci UZ. Působením 

elektrického náboje na tenkou piezokeramickou destičku v měniči dojde k její mechanické deformaci 

a naopak. SRF05 generuje ultrazvukové vlnění o frekvenci 40 kHz, které je pro lidské ucho neslyšitelné.  

Tab.  3 Základní parametry UZ měřiče vzdálenosti SRF05 [23] 

Parametr Hodnota 

Frekvence generovaného UZ 40 kHz 

Maximální frekvence v kontinuálním režimu měření 20 Hz 

Vyzařovací úhel 55 ° 

Detekční rozsah 3 cm až 3 m 

Délka spouštěcího impulsu min. 10 µs, TTL 

Délka výstupního impulsu 0.1–25 ms 

Napájení 5 V/30 mA 

Rozměry 43 x 20 x 17 mm 
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Externí obvod časovače se spouští od okamžiku vyslání UZ a zastaví se v okamžiku přijetí echa. 

Samotné vyslání ultrazvukového vlnění je inicializováno přivedením napěťového impulsu na vstup 

spouštěče (triggeru). Šírka tohoto impulsu musí mít nejméně 10 µs. Následně je vyslána série osmi UZ 

impulsů. Po malém zpoždění, které je nastaveno výrobcem, se na výstupu SRF05 objeví signál napěťové 

úrovně 5 V až do doby, kdy je přijímačem detekováno echo. Pak se výstupní signál vrátí na napěťovou 

úroveň 0 V. Šírka tohoto impulsu je přímo úměrná vzdálenosti překážky, resp. objektu, od senzoru. 

Šířka echo impulsu modulu SRF05 může nabývat hodnot od 100 µs až do 25 ms, což představuje 

přibližně 2 cm až 4.25 m v závislosti na rychlosti šíření UZ v prostředí. V případě, že se objekt nachází 

mimo detekovatelnou oblast senzoru resp. mimo jeho zorné pole, šířka impulsu na výstupu SRF05 bude 

30 ms. Celou situaci popisuje následující časový diagram SRF05. 

 

Obr.  80 Časový diagram piezoelektrického měniče SRF05. Převzato a upraveno: [23] 

15.1 Zadání 

 Seznamte se s výukovou platformou NI ELVIS II a SRF05 

 Propojte PC s programem LabVIEW s NI ELVIS II a SRF05 

 Změřte vzdálenost a čas pomocí SRF05  

 Vypočítejte rychlost šíření ultrazvuku ve vzduchu a vlnovou délku 

 Změřte přesnost echolokace pro různé druhy objektu 

 Změření směrové charakteristiky ultrazvukového měřiče vzdálenosti SRF05. Změřte 

přesnost vertikálního a horizontálního rozlišení 

 Změřte a zaznačte směrovou charakteristiku SRF05 

 Veškeré výsledky a naměřené hodnoty uveďte do protokolu 

14.2 Cíl úlohy 

Cílem laboratorní úlohy je zjistit základní informace o ultrazvukových senzorech a pochopit 

princip echolokace. Vypočítat rychlost šíření a vlnovou délku ultrazvuku. Změřit přesnost echolokace 

pro tři druhy objektů včetně určení absolutní a relativní chyby měření. 
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15 Materiál a metodika 

15.1 Použité vybavení 

 UZ měnič SRF05 

 Výuková platforma NI ELVIS II 

 Software pro UZ měření vzdálenosti v LabVIEW 

 Svinovací metr (2m) 

 Propojovací vodiče 

 Pracovní stůl s vyznačenými vzdálenostmi a úhly 

 Měřené objekty (hranol, válec, houba, tenisový míč) 

15.2 Pracovní postup č. 1 – Seznámení se s výukovou laboratorní platformou NI 

ELVIS II a připojení k pc s LabView 

Spusťte počítač pracovní počítač. Seznamte se se zařízením NI ELVIS II. Připojte výukovou 

platformu NI ELVIS II napájecím kabelem do sítě a konektorem USB do pracovního počítače 

s nainstalovaným programem LabVIEW. Zapněte výukovou platformu zapínacím spínačem na zadní 

straně zařízení. Po zapnutí se rozsvítí indikační LED diody na pozicích USB a POWER. 

 

Obr.  81 Výuková laboratorní platforma NI ELVIS II Převzato: [41] 
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15.3 Pracovní postup č. 2 – Seznámení se modulem SRF05 a propojení 

s výukovou platformou NI ELVIS II 

Seznamte se s modulem pro ultrazvukové měření vzdálenosti SRF05. Tento modul obsahuje dva 

piezoelektrické měniče pro příjem a detekci ech. Modul SRF05 má 3 vstupy (5VDC, GND a trigger) 

a jeden výstup (echo).  

 

Obr.  82 Konektory UZV měniče pro měření vzdálenosti 

Připojte modul SRF05 k výukové platformě NI ELVIS II dle tabulky níže. Vstup napájení 

5 VDC zapojte až po přepnutí vypínače na vrchní straně zařízení do polohy ON (zapnuto). 

 

Tab.  4 Tabulka propojení mezi modulem SRF05 a platformou NI ELVIS II 

Modul SRF05 NI ELVIS II NI ELVIS II 

Výstup echa CTRL1_GATE - 

Vstup triggeru CTR0_OUT - 

5 V DC (+) 5 V - 

GND GROUND - 

Pro zobrazení echa použijte analogový vstup AI1: 

-  CTRL1_GATE  (+) AI1 

- GROUND (–) AI1 

 

15.4 Pracovní postup č. 3 – Spuštění a seznámení se s programem pro měření 

vzdálenosti 

V pracovním počítači spusťte program s názvem Echolokace_SRF05.exe. Po spuštění se 

zobrazí dialogové okno Dialog.vi ve kterém nastavte vstupy (5VDC, GND, trigger) a výstup echa dle 
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tabulky nebo ukázky dialogového okna níže. 

 
Obr.  83 Dialogové okno programu Echolokace_SRF05.exe 

Software vytvořený v  programovém prostředí LabVIEW slouží pro automatické (kontinuální) 

měření vzdálenosti modulem SRF05. Jeho grafické uživatelské rozhraní se skládá ze tří základních 

ovládacích prvků a grafické reprezentace přijatého echa. Echo impuls resp. jeho šířka je automaticky 

propočítaná na hodnotu vzdálenosti objektu od modulu SRF05 v metrech a centimetrech.  

Měření spustíte v grafickém rozhraní programu Echolokace_SRF05 tlačítkem START a měření 

ukončíte tlačítkem STOP. Po odměření laboratorního cvičení program ukončete tlačítkem KONEC. 

 
Obr.  84 Software pro měření vzdálenosti vytvořený v prostředí LabVIEW 

1.1 Pracovní postup č. 4 – Změření šířky impulsu a výpočet rychlosti šíření UZ 

vlnění ve vzduchu + výpočet vlnové délky 

Změřte šířku echo impulsu pro konstantní vzdálenost. Objekt typu kvádr umístíte do vzdálenosti 

30 cm od modulu SRF05. Objekt musí směřovat kolmo na střed modulu. Nezapomeňte změřit a uvést 

do protokolu fyzikální rozměry použitého objektu. Z naměřené šířky impulsu a skutečné vzdálenosti 

proveďte vzorový výpočet rychlosti UZ. Porovnejte vypočítanou hodnotu rychlosti UZ s hodnotou 

uvedenou ve fyzikálních tabulkách a vypočítejte vlnovou délku. 
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1.2 Pracovní postup č. 5 – Změření přesnosti echolokace pro různé druhy 

objektů 

V tomto bodě zadání změřte přesnost echolokace modulu SRF05 pro tři různé objekty. Měření 

proveďte ve vzdálenostech od 10 do 100 cm s krokem 10 cm. Objekt musí vždy směřovat kolmo na 

střed modulu. Nezapomeňte změřit a uvést do protokolu fyzikální rozměry každého z použitých objektů. 

 
Obr.  85 Dialogové okno programu Echolokace_SRF05.exe 

Pohybem objektu v ose modulu SRF05 a rovině laboratorního stolu změřte vzdálenost objektu 

pro rozsah od 10 až do 100 cm s krokem 10 cm od modulu SRF05. Naměřené hodnoty zapište do tabulky 

Tab.  5 pro každý objekt zvlášť. Z naměřených hodnot vypočtěte absolutní chyby, relativní chyby 

a průměrnou relativní chybu měření. Vykreslete graf závislosti absolutní a relativní chyby měření od 

skutečné vzdálenosti pro všechny měřené objekty.  

Tab.  5 Naměřené vzdálenosti a chyby měření 

Skutečná vzdálenost [cm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Detekovaná vzdálenost [cm]                     

Absolutní chyba měření [cm]                     

Relativní chyba měření [%]                     

Průměrná relativní chyba měření 

[%] 
                    

 

1.3 Pracovní postup č. 6 – Změření směrové charakteristiky ultrazvukového 

měřiče vzdálenosti SRF05 

V tomto bodě zadání změřte směrovou charakteristiku modulu SRF05. Měření proveďte ve 

vzdálenostech od 10 cm do 100 cm s krokem 10 cm. Objekt postupně posouvejte po kružnici až do 

úhlové výchylky, ve kterých modul SRF05 není schopen detekce objektu. Objekt musí vždy směřovat 

na střed modulu. Nezapomeňte změřit a uvést do protokolu fyzikální rozměry použitého objektu. 
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Obr.  86 Uspořádání měření pro postup k bodu č. 3 zadání 

Naměřené hodnoty zaznačte do grafu směrové charakteristiky Obr.  87. Proveďte interpolaci 

naměřených bodů. 

 
Obr.  87  Graf pro určení směrové charakteristiky 

16. Výsledky 

16.1 Výsledky postupu k bodu č. 4 zadání 

 Vypočítejte rychlost UZ a vlnovou délku, uveďte i vzorový výpočet. 

 Porovnejte vypočítanou hodnotu rychlosti UZ s hodnotou uvedenou ve fyzikálních tabulkách. 

 Nezapomeňte změřit a uvést do protokolu fyzikální rozměry použitého objektu. 
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16.2 Výsledky postupu k bodu č. 5 zadání 

 Uveďte tabulky naměřených hodnot z postupu k bodu č. 5 zadání pro každý objekt zvlášť. 

 Z naměřených hodnot vypočtete absolutní chyby, relativní chyby a průměrnou relativní chybu 

měření. 

 Vykreslete graf závislosti absolutní chyby měření od skutečné vzdálenosti pro všechny měřené 

objekty. 

 Vykreslete graf závislosti relativní chyby měření od skutečné vzdálenosti pro všechny měřené 

objekty. 

 Nezapomeňte změřit a uvést do protokolu fyzikální rozměry každého použitého objektu. 

16.3 Výsledky postupu k bodu č. 6 zadání 

 Naměřené hodnoty vykreslete v polárním grafu a proveďte interpolaci naměřených bodů. 

 Nezapomeňte změřit a uvést do protokolu fyzikální rozměry použitého objektu. 

 Výsledky stručně zhodnoťte v závěru 

17. Kontrolní otázky 

1. Kde se poprvé začal využívat princip echolokace? 

2. Na jakém principu funguje měření echolokace? 

3. Které fyzikální parametry prostředí ovlivňují rychlost šíření UZ? 

4. Ve kterém prostředí (plyn, kapalina, tuhá látka) se UZ šiří nejrychleji a proč? 

5. Jaká dnešní moderní zařízení pracují na principu echolokace (kromě ultrasonografie)? 

6. Jaký je detekční rozsah senzoru použitého v této laboratorní úloze? 
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Závěr 

Výsledkem této bakalářské práce v důsledku získaných teoretických i praktických dovedností 

bylo sestavení charakteristických praktických laboratorních úloh k přenosnému diagnostickému 

ultrasonografickému přístroji Mindray M7. Teoretická část bakalářské práce nás obeznámila se 

základními fyzikálními principy ultrazvuku, Dopplerova jevu, bezpečností včetně principu ALARA, 

využitím ultrazvuku v biomedicíně a nejčastěji se objevujícími obrazovými artefakty při diagnostickém 

užití ultrasonografu. Teoretická část nás také mimo jiné seznámila se základními technickými parametry 

a vlastnostmi přístroje Mindray M7 včetně základního popisu funkcí a ovládání. V rámci návrhu 

a realizace protokolů byl nejdříve vytvořen koncept vzorového protokolu. 

V sestavených laboratorních úlohách jsme si prakticky vyzkoušeli ultrasonografické konvenční 

zobrazení žlučníku, dopplerovskou karotidu, testování sond, kvality zobrazení, měření struktur 3D 

abdominálního fantomu a numerická cvičení jako simulace ultrazvukového signálu nebo měření 

vzdálenosti piezoelektrickým měničem. První protokol nás detailně seznámil s diagnostickým 

ultrasonografickým přístrojem Mindray M7, jeho příslušenstvím, principem ovládání a správném 

zacházení. Za pomocí vytvořeného pracovního postupu jsme si na Mindray M7 založili novou 

vyšetřovanou osobu, provedli vyšetření a zobrazili žlučník jednoho ze členů měřící pracovní skupiny. 

Ve druhém protokolu jsme si vyzkoušeli měření pomocí dopplerovských metod, zobrazení artérie, 

měření rychlosti průtoku krve artérií a tepové frekvence. Třetí protokol se zabýval testováním sond 

běžně dostupnými prostředky, konkrétně testování nefunkčních měničů pomocí mince, nebo spony 

a testováním homogenity obrazu. Pro test sond a zobrazení byl také ve třetím protokolu využit fantom 

Gammex, pomocí kterého jsme provedli test kvality vertikálního i horizontálního rozlišení zobrazení, 

hloubku průniku včetně seznámení se zásadami správného používání a uchovávání testovacího fantomu 

Gammex. Kvantitativním a kvalitativním srovnáním dvou odlišných ultrasonografů HP Image Point 

a Mindray M7 bylo náplní protokolu čtvrtého. Seznámili jsme se s ovládáním a funkcemi staršího HP 

Image point, vytvořili novou vyšetřovanou osobu, provedli zobrazení, určování a měření průměru tepny 

na horní končetině a následně porovnali diagnostiku a použitelnost s novějším ultrasonografem Mindray 

M7. V pátém protokolu jsme uskutečnili simulaci vyšetření břišní dutiny dospělého člověka na 3D 

abdominálním fantomu CIRS. Provedli jsme zobrazení a měření vnitřní orgánové stavby fantomu CIRS, 

jako např. ledviny, játra, aortu, dolní dutou žílu a několik lézí. Naučili jsme se jednotlivé nálezy 

v přístroji Mindray M7 okomentovat a využít různých orientačních symbolů pro popis výsledných 

diagnostických snímků. V šestém protokolu jsme si vyzkoušeli simulaci ultrazvukového signálu pomocí 

software MATLAB® v programovém prostředí Field II. Konkrétně tvorbu a nastavení řady akustických 

měničů, včetně zobrazení grafů signálové odezvy v časové a frekvenční oblasti, dále výpočet 

a vykreslení grafů tlakového pole. V posledním sedmém protokolu jsme si za pomocí použití 

piezoelektrických měničů a LabView vypočítali rychlost šíření ultrazvuku ve vzduchu, vypočetli 

vlnovou délku, změřili vzdálenost a přesnost echolokace.  

Vzhledem k velkému rozsahu témat ultrazvuku a ultrasonografie, nebylo možné v rámci této 

bakalářské práce vypracovat veškerý studijní materiál. Byly tedy napsány stručně pouze důležité 

vybrané kapitoly, které jsou doplněny obrázky a tabulkami pro jednodušší pochopení tématiky 

a případné nasměrování.  
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Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehledné, srozumitelné laboratorní úlohy, které 

ulehčí studium ultrasonografie a budou sloužit jako základní vodítko a osnova studentům biomedicínské 

techniky či jiných nelékařských oborů. Při zhotovování práce jsem se držel stanovených zásad a pokynů 

v oficiálním zadání, vložených na prvních stranách této práce. Tyto vytvořené laboratorní úlohy budou 

také součástí interaktivní učebnice ultrasonografie realizované v jiné bakalářské práci a taktéž budou 

využívány v předmětu Lékařské zobrazovací systémy II (LZS II) vyučovaném na Vysoké škole báňské 

– technické univerzitě v Ostravě Porubě fakultě elektrotechniky a informatiky oboru biomedicínského 

inženýrství. Laboratorní úlohy byly při tvorbě a po dokončení několikrát prakticky i numericky 

testovány v univerzitní laboratoři. Zhotovení této bakalářské práce bylo docela náročné, avšak velmi 

pestré a zábavné. 
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Příloha 

Příloha A – Laboratorní řád 
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Příloha B – Vzorový formulář:  

Viz. Strana 94. 
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VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství 

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z LÉKAŘSKÝCH ZOBRAZOVACÍCH 

SYSTÉMŮ 2 

Experimentální podmínky  Teplota [°C]: Atm. tlak [hPa]: Rel. vlhkost [%]: 

 

Vypracoval:  Ročník:  

Datum měření: Datum odevzdání: Akademický rok:  

Název úlohy:  Číslo úlohy:  
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Příloha C – Zdrojový kód: 

addpath(' c:\Field2'); 

  
field_init; 

  
%------------------------------------------------------------------- 
% Ukol 1 - vytvoreni akustickeho systemu dle zadaných parametrů 
%------------------------------------------------------------------- 

  
% obecne parametry 
soundspeed = 1480; % [m/s] 
samplingfrequency = 100e6; % [Hz] 
 

% nastav vzrkovaci frekvenci 
set_sampling(samplingfrequency); 
 

% parametry akustickeho menice; stejne parametry pro prijimac a vysilac 
nelements = 128; 
kerf = 0.02 / 1000; % [m] 
width = 0.2 / 1000; % [m] 
height = 5 / 1000; % [m] 
focus = [0 0 30] / 1000; % [m] 
widthSubdivision = 1; 
heightSubdivision = 4; 
 

% vytvor prijimac a vysilac se stejnymi parametry 
hndEmitter = xdc_linear_array(nelements, width, height, kerf, 

widthSubdivision, heightSubdivision, focus); 
hndReceiver = xdc_linear_array(nelements, width, height, kerf, 

widthSubdivision, heightSubdivision, focus); 
 

% parametry impulzovsnie odezvy a budiciho signalu 
centralFrequency = 7.5e6; % [Hz] 
fractionalBandwidth = 50 / 100; % [%] 
excitationSignal = 1; % Diracuv impuls 
 

% tvar impulzove odezvy 
tc = gauspuls('cutoff', centralFrequency, fractionalBandwidth, [], -40); 
t = -tc : 1/samplingfrequency : tc; 
impulseResponse = gauspuls(t, centralFrequency, fractionalBandwidth); 
 

% nastaveni impulzove odezvy piezoelektrickych elementu pro vysilani a 
% prijem 
xdc_impulse(hndEmitter, impulseResponse); 
xdc_impulse(hndReceiver, impulseResponse); 
 

% nastaveni budiciho signalu akusticeho menice 
xdc_excitation(hndEmitter, excitationSignal); 

  
%------------------------------------------------------------------- 
% Ukol 2 - zobrazeni impulzove odezvy pomoci funkce a jejiho frek. spektra 
%------------------------------------------------------------------- 

  
% impulzni odezva - casova oblast 
figure(2) 
plot(t, impulseResponse); 
grid on; 
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title('Impulzní odezva v časové oblasti'); 
xlabel('Čas [s]');  
ylabel('Amplituda Wm');  

  
% impulzni odezva - frekvencni oblast 

  
lngth = length(impulseResponse); 
X = fft(impulseResponse,lngth); 
q = 100 * ( ( 0 : lngth-1 ) / lngth - .5 ) ; 
figure(10) 
plot(q,fftshift(abs(X))); 
grid on; 
title('Impulzní odezva ve frekvenční oblasti'); 
xlabel('Frekvence [MHz]'); 

  

  
%------------------------------------------------------------------- 
% Ukol 3 - vypocet a zobrazeni vystupniho tlakoveho pole 
%------------------------------------------------------------------- 

  
% vytvoreni pole bodu, ve kterych se bude tlak pocitat. Body budou 
% rovnomerne rozprostreny s krokem krokem 0.02 mm na rovnobezne s 
% lateralnim smerem (x-ova osa). Primka bude prochazet ohniskem, tj. 
% axialni (z-ova osa) vzdalenost 30 mm. Elevace (y-ovy smer) je nulova.  
 

%vytvoreni pole bodu, ve kterych se bude tlak pocitat. 

hydrophonepoints = [-1, 0, 1; 1, 0, 1];  
% vypocet tlakoveho pole 
[emittedPressureField, startTime] = calc_hp(hndEmitter, hydrophonepoints); 
fs = 1/10e6; 
% zobrazení tlakoveho pole 
figure(12) 
plot((0:length(emittedPressureField)-1)/fs+startTime,emittedPressureField) 
grid on; 
title('Zobrazení vypočítaného tlakového pole'); 
ylabel('Response') 
xlabel('Time [s]') 

  
Fs= 1/10e6 
NFFT=2^nextpow2(lngth); 
g=Fs * linspace(-0.5,0.5,NFFT); 
Y=fft(impulseResponse, NFFT)/lngth; 
figure(11) 
plot(g, fftshift(abs(Y))); 
 

% konec prace s fieldem 
field_end; 

 


