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Sammanfattning 

I en vanlig ultraljudsbild har man låg kontrast mellan vävnader som har en liknande akustisk 

impendans. Detta orsakar problem när man försöker detektera plack i kärlen som har liknande 

akustisk impedans som blodet. Dessa plack är ofta de som är farliga för en människa eftersom 

de kan orsaka en stroke eller infarkt. Projektets mål är att implementera en 

videobehandlingsmetod som ska förbättra kontrasten mellan blod och kärlvävnad i realtid. 

Denna ska implementeras på ultraljudssystemet från Ultrasonix. Detta ska hjälpa 

sjukvårdpersonalen att bättre kunna se skillnaden mellan de olika vävnaderna i ultrlajudsbilder. 

För att kunna göra detta användes en videobehandlingsmetod som förstärker skillnader i färg 

och rörelse i en video kopplat till en önskad frekvens. Metoden kallas för Eulerian Video 

Magnification och den använder sig av spatial och temporal filtrering. Arbetet börjades med att 

undersöka de realtidslösningarna som redan fanns och försöka hitta vad som gav bästa 

resultatet för just det här projektet. Programvarubiblioteket OpenCV användes för 

realtidsbildbehandlingen. Genom att studera andras arbeten kunde en lösning för spatial och 

temporal filtrering implementeras. En testkod kördes på en vanlig dator och implementerades 

sedan på ultraljudssystemet Ultrasonix. Resultatet i projektetet är att man kan se ett förstärkt 

blodflöde i ultraljudsbilder i realtid. Detta syns i form av att kärlet lyses upp i takten att blodet 

pumpas vidare i kärlet. En utvärdering för implementeringen gjordes med hjälp av fem frivilliga 

testpersoner. Denna utvärdering visade att metoden fungerar om störningarna från venen 

försöker minimeras. För att resultatet ska bli bättre krävs det vidare utveckling med det spatiala 

och temporala filtret för att försöka filtrera bort dessa störningar bättre. 
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Abstract 

In a normal ultrasound image, there is low contrast between tissues that have similar acoustic 

impendance. This causes problems when trying to detect plaques in the bloodvessels that have 

similar acoustic impedance as the blood. These plaques are often those that are dangerous 

because they can cause a stroke or infarction. This project's aim is to implement a video-

processing method that will improve the contrast between blood and vascular tissue in real time. 

This will be implemented on the Ultrasonix ultrasoundsystem. The purpose is to help healthcare 

professionals to better see the difference between these different tissues in ultrasound images. 

In order to do this, a video processing method that enhances color differences in a video 

connected to a desired frequency was used. This method is called Eulerian Video Magnification 

and it uses spatial and temporal filtering. The work began by investigating the real-time 

solutions that already excisted. The goal of this was to find the solution that gave the best results 

in this particular project. The OpenCV software library was used for real-time image processing. 

By studying other people's work, a solution for spatial and temporal filtering could be 

implemented. A test code was run on a computer and then implemented on Ultrasonix 

ultrasoundsystem. As a result a boosted bloodflow in ultrasound images could be seen. An 

evaluation of the implementation was done using five voluntary test subjects. The result from 

the evaluation was that the method works if the disorders from the vein are minimized. In order 

to get better results, further development is required with the spatial and temporal filter to filter 

these disordes better. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av examensarbetet som har utförts på avdelningen Medicinsk 

Teknik, forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus. Examensarbetet gjordes 

inom programmet Högskoleingenjör i elektronik och datorteknik med inriktning mot medicinsk 

teknik (180 hp) och omfattar 15 hp.  
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1. Inledning 

1.1 Beställare 

Norrlands universitetssjukhus avdelningen Medicinsk teknik, forskning och utveckling (MT-

FoU).  

 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

För att kunna avbilda en bild med hjälp av ultraljud skickas högfrekvent ljud in i kroppen. 

Ljudet reflekteras vid vävnadsgränser på grund av olika akustiska impedanser mellan de olika 

vävnaderna. Det reflekterade ljudet fångas upp och används till att avbilda en ultraljudsbild. De 

mjuka vävnaderna i kroppen (fett, blod, muskler osv.) har liknande akustiska impedanser, vilket 

betyder att kontrasten mellan dessa vävnader blir relativt låg på en ultraljudsbild [1]. 

 

Det är allmänt viktigt för diagnostiken att kunna detektera samt segmentera blodkärl och 

artärer. Vid en aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom (åderförkalkning) där det uppkommer så 

kallad plack i väggen av blodkärlen är detta särskilt viktigt. Dessa plack kan antingen vara 

stabila eller instabila. De stabila placken är ofta relativt lätta att detektera eftersom de är 

stabiliserade med kalcium inlagringar. Dessa kalcium inlagringar är en av anledningarna till att 

plackvävnaden blir styvare och mer reflektiv vilket innebär en skillnad i den akustiska 

impedansen mellan plackvävnad och blod, och ger därmed bättre kontrast på en ultraljudsbild. 

De instabila placken däremot har ofta låg kontrast på grund av sammansatta lipider (fetter) som 

har en liknande akustisk impedans som blod [2]. Därför blir dessa plack svårare att upptäcka. 

 

Att kunna detektera samt studera de instabila placken är viktigt eftersom de kan orsaka en 

stroke eller infarkt . Den bästa tillgängliga tekniken för att upptäcka plack idag är så kallad 

”contrast enhanced ultrasound” (CEUS) där man injicerar luftbubblor in i blodet [2]. Nackdelen 

med denna teknik är att den är dyr och opraktisk. Färgdoppler kan också användas för att 

detektera blodkärl med blodflöde, men tekniken har begränsningar i att området ofta 

överskattar blodets region. Därför finns det behov av alternativ teknik. 

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att utveckla en metod som hjälper sjukvårdpersonalen att bättre kunna 

se skillnaden mellan blod och kärlvävnad i en ultraljudsbild under ultraljudsundersökningar. 

 

Målet med detta projekt är att implementera och utvärdera ett realtidsprogram som baseras på 

en tidigare framtagen videobehandlingsmetod (Eulerian Video Magnification [3]) på 
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ultraljudssystemet Ultrasonix. Denna metod ska öka kontrasten i realtid mellan blod och 

kärlvävnad i undersökningar för halspulsådern.  

 

De kraven som i kravspecifikationen ställdes med en hög prioritet var följande: 

 

✓ Välja passande Software Development Kit (SDK) för att implementera den nya koden i 

✓ Hitta en lösning för en fungerande realtidsimplementering av Eulerian Video 

Magnification (EVM) 

✓ Spatial filtrering (lågpassfilter på en bestämd frekvens) 

✓ Temporalt bandpassfilter på hjärtfrekvens (tex. 0.5-1.5Hz) 

✓ Realtidsvisning av den filtrerade bilden (möjligtvis log eller  kompression) 

✓ En kort bedömning (N=5) hur bra man kan identifiera blod/vävnad i en 

ultraljudsundersökning med den implementerade lösningen tillsammans med klinisk 

ultraljudsoperatör 

 

 

De kraven som prioriterades lägre var följande: 

 

✓ Ändring av förstärkning i realtid med knappar 

✓ Ändring av frekvens för de olika filter i realtid med knappar 

✓ Möjlighet att starta/stoppa EVM-funktionen 

✓ Färglägga den förstärkta signalen med en viss färg 

✓ Möjlighet att göra spatial filtrering på flera nivåer 

✓ Utvärdera reproducerbarhet 

 

1.4 En översikt av aktuell forskning och utveckling 

 

Mer information om aktuell forskning kring ett aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom kan hittas i 

boken ”Ultrasound and Carotid Bifurcation Atherosclerosis” [2] samt i översiktsartikeln av J. 

David Spencer [4]. Tidigare forskning har i huvudsak varit fokuserad på att studera placken 

sedda som en homogen vävnad, men ny forskning visar att heterogeniteten i plackens 

sammansättning är viktig för att bedöma plackens instabilitet. 

 

Examensarbetet är kopplat till en forskning som leds av Christer Grönlund vid Norrlands 

universitetssjukhus som syftar på att utveckla ultraljudstekniken för att få en bättre förståelse 

för placken som finns i blodkärl [5]. En central del i detta är att inkludera 

heterogenitetsaspekter i placken. Forskningen är kopplat till en studie kallat för VIPVIZA som 
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är knuten till Västerbottens Hälso Undersökningar (VHU) och som genomförs via primärvården 

inom Västerbottens läns landsting (VLL) [6]. 

 

För att försöka detektera plack används det i projektet en så kallad Eulerian Video 

Magnification –metod (EVM) [3]. Denna metod används ursprungligen för att förstärka 

skillnader i färg/rörelse i ett filmklipp som laddas upp på datorn och behandlas för att få fram 

den nya videon med en önskad förstärkning. Denna videobehandling kan visa mycket små 

ändringar i världen, till exempel blodflödet till en persons huvud eller ögats rörelse genom att 

förstärka dessa små ändringar. Metoden har använts i många olika tillämpningar men inte ännu 

på ultraljudsbilder. Exempel på dessa tillämpningar kan hittas på EVM-metodens hemsida [7]. 
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2. Metod 

2.1 Ultrasonix ultraljudssystemet 

 

 

 

Figur 1. Ultraljudssystemet SonixTouch. 

 

Ultraljudssystemet Ultrasonix SonixTouch (se figur 1) är ett diagnostiskt ultraljudsystem med 

ett forskningsgränssnitt som möjliggör en mycket mer flexibel användning än ett vanligt 

ultraljudssystem. Ultrasonix erbjuder även flera Software Development Kits (SDK) för 

mjukvaruutveckling [8]. För projektet användes det ett SDK kallat för Porta för att få tillgång till 

B-mode bilden (2D-bild) i realtid. Porta är ett toolkit från Ultrasonix som ger användarna en 

möjlighet att utveckla en egen mjukvara baserad på de vanliga ultraljudteknikerna. 

Systembeskrivning för SonixTouch visas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Systembeskrivning för Ultrasonix SonixTouch. 

Operativsystem Windows XP 

Processor Intel® Core™2 Duo Processor E4300 

RAM-minne 2 GB 
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2.2 Eulerian Video Magnification 

 

 

 

Figur 2. Översikt över Eulerian Video Magnification -metod. 

 

Eulerian Video Magnification (EVM) är en metod som används för att visualisera väldigt små 

variationer i färg och rörelse på ett videoklipp som annars är osynliga för blotta ögat. Tekniken 

använder sig av spatial och temporal filtrering för att förstärka små variatoner i varje pixel över 

tiden (se figur 2 för översikt). Genom att göra en spatial filtrering ökar man signal-

brusförhållandet i bilden. Temporal filtrering görs för att behålla endast de variationerna som är 

kopplade till någon viss fysiologisk process (t.ex. hjärtrytmen). Till slut förstärks den filtrerade 

signalen och  kombineras med den ursprungliga för att få fram den behandlade videon [3]. 

 

2.3 Mjukvarorna 

2.3.1 Mjukvarorna för programmering 

För programmering användes Visual Studio 2010 eftersom detta var rekommenderat av 

Ultrasonix informationssida [8]. Projektfilerna för Visual Studio genererades med hjälp av 

programmet CMake. Qt applikationsramverket användes för att kunna ändra i den grafiska 

layouten. Detta kopplades ihop med Visual Studio med hjälp av en Qt VS add-in. Versionerna 

för de olika programmen är samlat i en tabell i bilaga 1. 

 

2.3.2 OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) är ett programvarubibliotek som innehåller 

algoritmer för bland annat bildbehandling i realtid. Realtidsanpassningen var den främsta 
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anledningen till att just detta bibliotek skulle användas i projektet. OpenCV består av flera 

bibliotek och de bibilioteken som användes i projektet heter ”core” och ”imgproc”. Core 

deifinierar de vanliga datastrukturerna och funktionerna som används av de andra modulerna. 

Detta användes för att få tillgång till en multidimensionel matris för att kunna behandla 

ultraljudsbilden med hjälp av andra funktioner. Det andra biblioteket ”imgproc” är en 

bildbearbetnings-modul som innehåller olika funktioner för att kunna bearbeta bilder. Detta 

bibliotek användes bland annat för spatial filtreringen genom att använda en funktion kallat för 

”pyrDown”. Beskrivningar för bibilioteken är tagna från OpenCV hemsida [9]. 

För att koppla ihop OpenCV med Visual studio användes instruktioner från internet [10]. Man 

behövde även placera ”core” och ”imgproc” bibliotekenas Dynamic-link libraries i program-

mappen på SonixTouch för att programmet kunde köras på ultraljudssystemet. 

 

2.4 Arbetsgång 

Eftersom målet med projektet var att implementera ett program som fungerar i realtid användes 

det mycket tid på att undersöka vilka realtidslösningar som redan fanns. Sökningarna 

begränsades på programmeringsspråket C/C++ eftersom systemet där EVM-metoden skulle 

implementeras var skrivet på C++. 

 

För att underlätta testkörningen påbörjades projektet med att göra ett testprogram som kunde 

användas på en vanlig dator. Detta program använde sig av bilden från en webkamera istället 

för en ultraljudsbild. Syftet med att använda tid på att göra ett testprogram var att lättare ha koll 

över koden och snabbt kunna se skillnader mellan de olika alternativen som testades. Att 

testköra på ultraljudssystemet redan från början hade tagit mycket mer tid på grund av att man 

kompilerade projektfilerna på en dator och sedan flyttade över filerna till ultraljuddsystemet. 

Felsökningen underlättades också med testprogrammet då man direkt visste att något var fel i 

själva koden, och inte till exempel i kopplingen till OpenCV-biblioteken eller till Porta-koden. 

 

2.4.1 Hitta passande SDK 

I början var det tänkt att använda ett SDK kallat för Texo för att få tillgång till B-mode bilden i 

realtid. B-mode bilden som konstruerades i Texo visade sig att ha en dålig bildkvalité och 

eftersom prioriteringen i projektet låg på att implementera EVM-metoden valdes ett annat SDK 

istället. Detta blev ett SDK kallad för Porta. Små delar av koden hade redan hunnit skrivas i 

Texo-koden med eftersom SDK-koderna var konstruerade på ett liknande sätt var det lätt att 

flytta över koden till Porta. 
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2.4.2 Hitta lösning för spatial filtrering 

Några olika lösningar för spatial filtreringen testades för att hitta den som gav det bästa 

resultatet. Först användes Gaussian Pyramid för att göra en lågpassfiltrering på bilden. 

Gaussian pyramid innebär att man filtrerar bilden genom att använda ”Gaussisk oskärpa” och 

sedan förminskas bildstorleken till hälften. Ett försök på tre nivåer gjordes (bildstorleken 

minskades till 1/8 av ursprungliga storleken) men detta gav en väldigt ostabil bild med 

störningar.  

 

En funktion från OpenCV kallad för ”resize” testades också. Detta var något som användes i ett 

projekt av Pedro Boloto Chambino som har skrivit ett Android-baserat program som använder 

EVM-metoden [11]. Denna funktion minskar bildstorleken till en önskad storlek med hjälp av 

interpolation. Eftersom funktionen inte gör någon lågpassfiltrering användes en annan funktion 

från OpenCV kallad för ”Gaussian Blur” för att göra detta innan bildstorleken minskades. 

Problemet med Gaussian Blur var att hitta en lämplig kernelstorlek och ett bra sigma-värde.  

Till slut bestämdes det att använda det första alternativet (Gaussian Pyramid) som tar hand om 

lågpassfiltreringen och minskar bildstorleken i samma funktion. För att få mindre störningar på 

bilden gjordes Gaussian Pyramid på sex nivåer istället för tre. Detta gav en bildstorlek som var 

1/64 av den urspsrunliga bildstorleken. 

 

2.4.3 Hitta lösning för temporal filtrering 

En implementering av EVM-metoden gjort av Konstantin Stepanov [12] som hittades använde 

sig av en buffert som lagrade ett antal bilder och använde sig av Fourier transform för temporal 

filtreringen. Detta skulle innebära en viss fördröjning mellan bildtagning och bildvisning, och 

använda mer datorkraft vilket inte var det mest optimala alternativet.  Även programmet skrivet 

av P. Chambino [11] presenterade en lösning som använde denna metod. I samma projekt 

testade P. Chambino även en annan lösning för temporal filtreringen och denna var ett Infinte 

Impulse Response -filter (IIR-filter). IIR-filter är ett filter som använder sig av en feedback-

mekanism. Detta betyder att filtret använder sig av det aktuella input värdet, de föregående 

input värdena och även de föregående output värdena. Denna feedback-mekanism kan orsaka 

ostabilitet i systemet men kan oftast minskas med bland annat genom att använda ett mindre 

filter [13]. Valet av att använda ett IIR-filter gjordes eftersom det var mest lämpligt för 

realtidsanvändning trots risken för ostabiliteten. 

 

2.4.4 Realtidsvisning 

För att hitta ett bra sätt att visa de behandlade bilderna behövde man komprimera bildkvalitén. 

Utan komprimering kunde man inte se variationerna på bilderna så tydligt. Det testades att 

komprimera bilden både genom att ta logaritmen och kvadratroten ur varje pixel värde. När 

logaritmen användes fick man en bild som blev väldigt lik en serietecknad bild vilket inte gav så 
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bra bildinformation. När man tog kvadratroten ur varje pixelvärde fick man istället ett bättre 

resultat som visade variationerna tydligare, samtidigt när en bättre bildkvalité kunde behållas. 

Efter komprimeringen behövdes pixelvärdena normaliseras till 0-255 för att kunna visas på 

skärmen. För detta användes funktionerna ”sqrt” och ”normalize” från OpenCV. 

 

2.5 Kod 

Koden implementerades i den delen av Ultrasonix Porta SDK -koden där den färdiga bilden 

skulle visas på skärmen. Detta ansågs lämpligt eftersom då var bilden färdigt behandlat till en B-

mode bild och denna funktion kallades varje gång det fanns en ny bild att visa. Koden i 

allmänhet försöktes hållas så enkel och lätt som möjligt för att underlätta för ultraljudssystemet 

och för att implementeringen tillsammans med Porta-koden skulle vara enkel.  

 

Första delen av koden tar hand om konverteringen från en QImage bild till en 

multidimensionell matris (480x400) för att lätt kunna använda funktionerna som OpenCV 

erbjuder. Instruktioner för hur detta kunde göras hittades på internet [14]. Efter detta görs 

spatial filtreringen genom att använda Gaussian pyramid och funktionen kallad för ”pyrDown”. 

Denna funktion lågpassfiltrerar bilden med en kernel som visas i figur 3 och minskar sedan 

bildstorleken till hälften genom att radera de jämna raderna och kolumnerna. Detta görs sex 

gånger för att få en bildstorlek på 8 x 7. Bilden minskas för att uppnå ett bättre 

beräkningseffektivitet i de följande stegen [3].  

 

 

Figur 3. Kernel som används för lågpassfilteringen. 

Den förminskade bilden filtreras med ett temporalt bandpass filter som består av två stycken 

IIR lågpassfilter. Detta var filterkonstruktionen som användes i projektet av P. Chambino samt 

nämndes i artikeln [3] för att realtidsanpassningen. Båda filtrena är konstruerade enligt 

ekvationen: 

 

 

𝑦(𝑛) = 𝑎1 ∗ 𝑦(𝑛 − 1) +  𝑏0 ∗ 𝑥(𝑛) 
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där x(n) är det nya inputvärdet (matrisen med den nya bildinformationen), y(n-1) de föregående 

outputvärdena och a1/b0 är filterkoefficienterna [11] . Dessa koefficienter räknas enligt: 

 

b0 = 𝑓𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓/(
𝑓𝐹𝑃𝑆

2
)   

 

a1 = 1 − 𝑏0 

 

där  𝑓𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓  är cut-off frekvensen för filtret och 𝑓𝐹𝑃𝑆 är uppdateringsfrekvensen (bilder per 

sekund) för bildvisningen. Frekvensen delas med två för att följa Nyqvist-teoremet. 

 

Den filtrerade bilden förstärks med vald förstärkning innan den förstoras tillbaka till den 

ursprungliga storleken och läggs ihop med den ursprungliga bilden. För att förstärka upp bilden 

ännu mer och visa variationerna på bilden tydligare tar man kvadratroten ur varje pixelvärde. 

Detta medför att istället för att ha ett linjärt samband mellan pixelvärdena får man istället ett 

olinjärt samband vilket ger ett tydligare resultat på variationerna på bilden. Efter 

komprimeringen normaliseras värdena till 0-255 för att motsvara pixelvärden och kunna visas 

på skärmen. Till slut konverteras den färdigbehandlade bilden tillbaka till en QImage. Koden 

beskrivs i figur 4 och flödesschemat finns under bilaga 2. 

 

 

 

Figur 4. Översikt över den implementerade koden. 

 

För att fylla de kraven med lägre prioritet implementerades funktionerna för att ändra 

frekvensgränserna för temporalt filter samt ändra förstärkningen. Användaren kan ändra dessa 

parametrar i den grafiska layouten genom att skriva in de nya värdena med tangentbord. 



2017-06-15 

Version 1.5 

 

Suvi Rantamäki 15 

Möjligheten att kunna starta och stoppa EVM-behandlingen implementerades också. För att 

styra detta kan användaren kryssa in och av en ruta. Varje gång användaren trycker på RUN-

knappen på skärmen uppdateras värdet/tillståndet av dessa parametrar i koden. 

 

2.6 Utvärdering av metoden 

För att utvärdera metoden testkördes programmet på fem friska och frivilliga personer. 

Försökspersonerna var verksamma vid avdelningen MT-FoU vid Norrlands universitetssjukhus.   

Undersökningen och dess innebörd beskrevs till försökspersonerna innan de gav ett muntligt 

tillstånd. Undersökningen genomfördes av en klinisk ultraljudsoperatör och endast 

kommentarerna från ultraljudsoperatören dokumenterades. Förstärkningen valdes till 

densamma för alla testpersoner men frekvensgränserna för filtret justerades för att stämma med 

varje persons puls. Undersökningar gjordes både för tvärsnitt och längssnitt av kärlet.  
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3. Resultat 

3.1 Realtidsvisning av EVM-metoden 

Resultatet från en testkörning  visas i figur 5 (ett längssnitt för kärlet). Inställningarna som 

användes var följande: förstärkningen 40, frekvensen 1.4-1.7Hz (anpassad för testpersonens 

puls) och mätdjupet på 30mm. Undersökningen gjordes vid Arteria carotis communis (CCA, 

karotisblodkärl). I figur 5 kan man se hur kärlet lyses upp då blodet pumpas i kärlet. För att göra 

variationen tydligare på stillbilderna har kontrasten ökats på datorn på den nedre bildserien. 

 

 

Figur 5. Testkörning på Ultrasonix ultraljudsystemet med EVM-behandlingen. Det inringade området 

visar förändringen i kärlet. På den nedre bildserien har kontrasten ökats på datorn efteråt för att visa 

skillnaden tydligare. 

 

Figur 6 visar en jämförelse till en körning utan EVM-behandling för ultrajudsbilden. Ingen 

variation i kärlet kan ses.  
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Figur 6. En vanlig ultraljudskörning utan EVM-behandling. 

 

3.2 Utvärdering av metoden 

Den enda dokumentationen från utvärderingen är ultraljudsoperatörens kommentarer, och 

därmed presenteras det inga bilder från undersökningarna på utväderingen. Resultatet av 

utvärderingen presenteras istället i tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatet från utvärderingen. 

 Undersökning 1 Undersökning 2 

Antal testpersoner 5 2 

Undersökningssätt Testpersonen liggandes Testpersonen sittandes 

Antal lyckade resultat 2 2 

 

 

Utvärderingen börjades med att testpersonerna låg på en brits vid ultraljudsundersökningen. 

Detta är det normala tillvägsgångssättet när man gör en ultraljudsundersökning av 

halspulsådern. Resultatet av detta visade en tydlig variation i kärlet för två av testpersonerna. 

För de tre andra blev resulatet inte tydligt. Av dessa tre gjordes det en ny 

ultraljudsundersökning för två av testpersonerna. Undersökningen gjordes nu istället så att 

patienten satt ner på en stol. Detta gav ett bättre resultat. För den tredje personen gjordes ingen 

ny undersökning  och därmed kunde inget resultat av detta fås.  

 

3.3 Kraven med lägre prioritet 

I figur 7 visas det hur några av de kraven med lägre prioritet implementerades i den grafiska 

layouten. På den högra sidan av fönstret kan man se tabellen där man kan ändra förstärkningen, 

filtergränserna samt starta/stoppa EVM-behandlingen för bilden. Dessa parametrar uppdateras 

i koden när användaren trycker på den blå RUN-knappen som finns uppe i det vänstra hörnet. 
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Figur 7. Bild på den grafiska layouten med några av de kraven med lägre prioritet implementerade. 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Kravspecifikation 

Målet med projektet var att implementera EVM-metoden på Ultrasonix ultraljudssystemet och i 

realtid öka kontrasten mellan blod och kärlvävnad i undersökningar för halspulsådern. Man 

skulle även göra en utvärdering av den nya implementeringen. Alla kraven som i 

kravspecifikationen hade en hög prioritet klarades. Även vissa av de kraven med lägre prioritet 

uppfylldes delvis. Dessa var ändring av filtergränserna samt förstärkningen i realtid och 

möjligheten att starta/stoppa EVM-behandlingen för ultraljudsbilden. Man kan ändra 

filtergränserna samt förstärkningen, men detta görs genom att använda tangentbord istället för 

rattarna på ultraljudssystemet. För att kunna använda rattarna hade ett annat SDK från 

Ultrasonix (Impero) behövts implementeras i Porta-koden. Uppdatering av dessa parametrar 

sker inte heller i absolut realtid, utan man måste stoppa bildtagningen, ändra parametrarna och 

sedan starta bildtagningen igen för att uppdatera dessa värden. Detta underlättar ändå vid 

körningen, då man inte behöver ändra i koden för att göra dessa ändringar. 

  

4.2 Utvärderingen av metoden 

Resultatet av undersökningen där patienten låg på en brits visade en tydlig variation i kärlet på 

två av testpersonerna men inte på de tre andra. Detta beror mest troligt på att testpersonernas 

vener var olika stora och betedde sig på olika sätt (se illustrationen på figur 8). För de två 

testpersonerna med ett lyckat resultat kunde man se att venen var mer ihopfallen och syntes 

därmed inte lika bra på ultraljudsbilden. Detta medförde att störningar från venen inte 

påverkade ultraljudsbilden. De tre fallen där en liggande undersökning inte gav ett lyckat 

resultat hade testpersonerna en ven som syntes tydligare på bilden och orsakade därmed 

störningar. Dessa störningar kunde vara kopplade till exempel till andningen, eftersom vener 

har en andningsvariation. När man gjorde en ny undersökning där testpersonen satt istället så 

fick man ett bättre resultat. Detta är logiskt eftersom vid ett sittande tillstånd faller venen ihop 

och orsakar därmed mindre störningar på ultraljudsbilden.  
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Figur 8. A visar artären, B visar venen i båda bilderna. Den vänstra bilden illustrerar resultatet med en 

ihopfallen ven. Den högra illustrerar resultatet med en större ven. 

 

Det tydligaste resultatet kunde fås fram vid Arteria carotis communis (karotisblodkärl) som är 

en stor artär i halsen. Variationerna i kärlet var svåra att få fram i enstaka bilder (presenterad i 

figur 5 på s. 14) men syns hyfsat bra på en videosekvens.  

 

4.3 IIR-filtret 

Det nuvarande temporal filtret som är ett IIR-filter är känsligt för hur brett frekvensområde 

man använder. Ett bredare band ger mer störningar än ett smalare men ett smalare band 

medför också att man måste justera det exakt för varje patient för att det ska fungera mest 

optimalt. För det bästa resultatet borde IIR-filtrets frekvensområde anpassas med patientens 

puls. Operatören kan justera gränserna vid undersökningen men det kan ta tid innan ett 

passande frekvensområde hittas. En vidare utveckling för detta skulle vara att mäta pulsen med 

hjälp av elektrokardiografi (EKG) och sätta frekvensområdet enligt detta. 

 

Frekvensen för bilduppdateringen (som används i IIR-filtret) varierar under tiden 

ultraljudssystemet körs. För att få fram uppdateringsfrekvensen gjordes mätningar genom att 

räkna antalet funktionsanropningar under en viss tid med hjälp av en timer. Mätningar gjordes 

under en sekund och detta gav ett resultat som visade att frekvensen kunde variera allt mellan 7 

till 19 bilder per sekund. När mätningar gjordes under en minut fick man ett medelvärde på 10 -

11 fps. Detta resulterade med att frekvensen för bilduppdateringen uppdateras med hjälp av en 

timer var tredje sekund genom att ta medelvärdet av frekvensen. Detta för att vara säker på att 

rätt värde används i beräkningarna för IIR-filtret. 
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4.4 Bildformaten för ultraljudsbilden 

Ultrasonix använder bildformaten RGB32 även för de svartvita bilderna. Detta medför att när 

man konverterar QImage till en multidimensionell matris måste man ha en matris med 3 

färgkanaler för att konverteringen ska bli rätt. Man måste även separera färgkanalerna innan 

man komprimerar bildkvaliteten och göra komprimeringen för varje färgkanal var för sig. Efter 

detta sammanfogas alla kanaler och används till att bilda en RGB-bild igen.  

 

Formaten RGB ville ändå behållas för att möjligheten till att färglägga den förstärkta signalen 

(vilket var ett krav med lägre prioritet) skulle finnas kvar. Men om behovet för en färgbild inte 

anses viktigt i framtiden, skulle man kunna tänka på att göra en konvertering till en svartvit 

bild. Skillnaden som denna konvertering skulle medföra hann inte undersökas under projektets 

tidsramar men detta skulle möjligtvis kunna göra koden snabbare och öka 

uppdateringsfrekvensen.  

 

4.5 Begränsningar 

Ultraljuddsystemets prestanda var inte så kraftfull med bara 2GB RAM-minne vilket betydde att 

en så enkel och lätt kod som möjligt försöktes fås fram. Med detta i åtanke och med den 

programmeringserfarenheten som man hade inför projektet gavs det en enkel lösning som ger 

en realtidsvisning av EVM-metoden. Med mer programmeringserfarenhet hade möjligtvis en 

mer avancerad lösning kunnat ges.  

 

4.6 Slutsats 

Resultatet uppfyller målet som var satt för projektet och ger en förbättrad segmentering av 

blodvävnad vid en ultraljudsundersökning. Utvärderingen för metoden visar att för det bästa 

resultatet ska störningarna från venen försöka minimeras till exempel genom att låta patienten 

sitta vid undersökningen. Ett förslag för fortsatt arbete är att utveckla det spatiala och det 

temporala filtret för att minimera störningarna mer och därmed få ett bättre resultat.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Lista över program som användes i projektet 

 

Program Version 

CMake 2.8.8 

OpenCV 2.4.10 (x86/vc10) 

Qt 4.8.4 

QT VS Add-in 1.1.11 

Ultrasonix SDK 6.0.7 

Visual Studio 2010 
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Bilaga 2. Flödesschemat för koden 
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