
Lektion UL: Uppgifter

1 Beräkning av RF-signalens spektrum

Förenklat kan RF-signalen, den uppmätta signalen vid ultraljud skrivas

r(t) = g(t) · cos(1000πt),

där g(t), enveloppen, bär på den intressanta informationen. Det gäller att
g(t) ≥ 0. (I verkligheten tillkommer en fas på cosinusen som förändras
med tiden: r(t) = g(t) · cos(1000πt+ φ(t)).)
I figuren nedan representeras g(t) av den streckade linjen. De två top-
parna representerar två “kanter”, t ex övergångarna hjärtvävnad-hålrum
och hålrum-hjärtvävnad. I figuren visas även r(t) och |G(f)|.
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Beräkna R(f) genom att använda formelsamlingen. Skissa sedan |R(f)|.
Gradera axlarna!

2 Frekvens, våglängd, hastighet och upplösning

a) Linus som är en riktig hejare på ultraljud vill ta reda på vilken frekvens
pulsen bör ha för att återge detaljer som är 1 mm. Räkna med en ul-
traljudshastighet på 1500 m/s och att detaljer som är större än en halv
våglängd kan uppfattas.

b) Linnea ser resultatet av Linus beräkningar och tänker att man borde
kunna se godtyckligt små detaljer om frekvensen ökas. Linnea har
förstås rätt, men det finns en begränsning som inträder om frekvensen
ändras för att öka upplösningen i bilden. Vilken då?

c) En ultraljudspuls måste hinna sändas ut innan den reflekteras tillbaks
för att våra piezoelektriska element i sändaren ska kunna ställas om
till mottagare. Antag att pulsen, ett våg-paket på 6 svängningar, ska
kunna penetrera in 0.5 mm i huden för att ge en bild av de mycket
tunna blodkärl som finns där. Räkna med en ultraljudshastighet på
1500 m/s. Vilken är den lägsta frekvensen som vågpaketet kan ha?

d) Beskriv hur frekvens, våglängd och ultraljudshastighet förändras när
en ultraljudsvåg går från ett medium med låg till hög akustisk impedans?
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3 Uppskattning av RF-signalens frekvens

En skannstråle s(t) från en RF-signal samplas i 3000 punkter med sam-
plingsfrekvensen fs = 24 MHz. Skannstrålen s(t) och dess amplitudspek-
trum (absolutbeloppet av fouriertransformen) visas i figuren nedan.

• Uppskatta RF-pulsens frekvens, f0, i Hz.

• Ange en lämplig centerfrekvens, u0, i normaliserad vinkelfrekvens,
för ett kvadraturfilter som ska användas för envelopp-detektion. Kvadratur-
filtret är av samma typ som vi använde på labben.
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4 Artefakt på grund av annan ljudhastighet i fett

Ljudhastigheten i fett är något lägre än för annan mjuk vävnad. Detta in-
nebär att vi kan få en förskjutning i ultraljuds bilden för de områden som
skuggas av fettrik vävnad. I bilden ser vi att ett exempel på detta där en fet-
tansamling med tjockleken D i levern ger upphov till en förskjutning med
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avståndet d i den underliggande gränsytan. Beräkna hur stor d blir om vi
vet att tjockleken på fettansamlingen är D = 15mm. Räkna med att ljud-
hastigheten i fett är vf = 1450m/s. I övrig mjuk vävnad är ljudhastighetern
v0 = 1500m/s.

5 Enkel enveloppsdetektering, utan kvadraturfilter

Se RF-signalen r(t) i översta figuren nedan. Skissa hur signalen ser ut efter
absolutbeloppsberäkning i figur a) och därefter hur signalen ser ut efter
lågpassfiltrering i figur b).
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6 Kvadraturfilter

För ett kvadraturfilter

G(f) = G1(f) + jG2(f),

gäller att
jG2(f) = sgn(f) ·G1(f),

där

sgn(f) =







1, för f > 0,
0, för f = 0,

−1, för f < 0.

Antag att G1(f) = 1. Signalen x(t) = cos(πt) filtreras med G(f), dvs

y(t) = x(t) ∗ g(t), Y (f) = X(f) ·G(f).

Bestäm y(t) och |y(t)|, dvs enveloppen.
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