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 i 

Sammanfattning 
 

Ultraljudsmätning av karotiskärlens axiella och laterala deformation med speckle 
tracking är en potentiellt betydelsefull klinisk metod för att identifiera patienter med 
risk för kardiovaskulär sjukdom. Specklemönstret i en kärna som används som 
referenspunkt och följs genom mätningarna är inte alltid stabilt, vilket kan ge 
mätosäkerhet. Valet av optimalt område för mätningen är litet studerat. Syftet med 
studien var att jämföra metoder för att beskriva gråskalevariation i simulerade 
ultraljudsbilder och testa dem som kvalitetsmått. En speckle tracking-algoritm 
baserad på normerad korskorrelation användes för att testa ett antal kvalitetsmått.  
Kanter i kärnan, gray-level co-occurrencemåtten(GLCM) kontrast, homogenitet, 
korrelation samt intensitet efter högpassfiltrering jämfördes med kvadratmedelfelet 
(RMSE) i rörelseestimeringen. Den normerade korskorrelationskoefficienten 
användes också som kvalitetsmått. Stor variation i en kärnas gråskaleintensitet 
beskriven med dessa kvalitetsmått korrelerade väl med minskat RMSE i 
rörelseestimeringen, bättre speckletracking. Det kan även finnas ett samband med 
riktningen på gråskalemönstret och resultatet i rörelseestimeringen. GLCM-
metoderna kontrast och korrelation identifierades som särskilt intressanta att 
utveckla då de inte beror av analys av bilden innan mätningarna. 
 
 

Abstract 
 

Measurements of axial and lateral deformation of the carotid artery, using ultrasonic 
speckle-tracking is a potentially  important method for indentifying patients with 
increased risk for developing cardiovascular disease. The speckle-pattern in a kernel 
used for tracking a point throughout consecutive frames is not always consistent, 
affecting accuracy. There is little evidence in how to choose a good region for 
measurements. The objective of this study was to compare methods describing gray-
level variation for use as quality-measures in simulated ultrasound-frames. A 
speckle-tracking algorithm based on normalized cross-correlation was used. The 
root-mean-squared error for the motion-estimation was used for comparison with 
different quality-measures; the number of edges in a kernel, different gray-level co-
occurrence (GLCM)-features (contrast, correlation, homogeneity) intensity after 
high-pass filtering. Normalized cross-correlation was also used as a quality-measure. 
High gray-level variations resulted in lower RMSE, better tracking. There may be 
correlation between the orientation of the gray-level variation and tracking. GLCM-
contrast and GLCM-correlation do not need pre-processing and could be developed 
further. 
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1 Introduktion 
 

Hjärt-kärlsjukdom är idag den vanligaste orsaken till död. Upp till 40 % av dödsfallen i 
länder med hög inkomst kan härledas till hjärt-kärlsjukdom(1) . De flesta hjärt-
kärlsjukdomar startar med en förändring i blodkärlen. Blodkärl är normalt elastiska, de 
förändras med ålder och blir stelare. Artärerna påverkas redan från ungefär 20 års ålder. 
Ateroskleros är en sjukdom som drabbar blodkärlen. Sjukdomen ger sig inte alltid till 
känna direkt, den utvecklas långsamt med inlagringar, plack, i kärlväggen. En sjukdom 
som ännu inte gett symptom kallas subklinisk sjukdom. Det finns samband mellan 
subklinisk ateroskleros och risk för framtida hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke 
och död i kardiovaskulär sjukdom. För att förebygga död och sjuklighet finns det intresse 
att innan sjukdomen är helt utvecklad identifiera de patienter som ligger i riskzonen för att 
utveckla ateroskleros(2).  
 
Ateroskleros i halskärlen, eller karotiskärlen, är korrelerad med förekomst av förändringar 
i andra blodkärl och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom. Plack i karotiskärlen ger ökad risk för 
stroke, d.v.s. tromboembolier i hjärnans blodkärl. Karotiskärlens ytliga läge gör det relativt 
lätt att göra mätningar, därför har avbildning av karotiskärlen och bedömning av dess 
elastiska egenskaper diskuterats ha betydelse för att bedöma risken(2). 
 
Ultraljud har särskilt god upplösning vid höga frekvenser. Finns det område man önskar 
avbilda ytligt kan denna egenskap nyttjas. Ultraljud kan också användas till att mäta 
parametrar på uttänjbarhet genom att mäta dimensioner ur ultraljudsbilderna. 
Svårigheten med dessa mätningar är att ett litet fel kan ge stora variationer i de olika 
mekaniska parametrarna. 
 
Uttänjbarheten i blodkärlen, distensibiliteten, har visats minska hos personer med hjärt-
kärlsjukdom(3). Pulsvågshastighet (PWV) är det mest använda sättet att mäta stelhet i 
kärlen, tiden det tar för en pulsvåg att utbreda sig mellan två punkter i kärlsystemet mäts, 
t.ex. karotiskärlet och artären i ljumsken, femoralis, och dividerar sedan med avståndet. 
Hastigheten är ett mått på stelheten i blodkärlet. Hastigheten ökar med ökad stelhet. 
Pulsvågshastighet är omvänt proportionell mot distensibiliteten. Minskad arteriell 
distensibilitet betyder ökad stelhet. Distensibilitet bestäms med ultraljud och 
blodtrycksmätare. Mätningar av kärlets diameter och patientens blodtryck mätt så nära 
blodkärlet som möjligt, görs under sammandragning (systole) och i vilofas (diastole). 
Diameterskillnaden divideras med motsvarande blodtrycksskillnad, kvoten normaliseras 
med diametern i diastole, definitionen på distensibilitet(4). 
  

Utveckling av ultraljudstekniker har medfört att rörelse och deformationsparametrar kan 
beräknas ur tvådimensionella (2D) ultraljudsbilder. En teknik för att göra detta kallas 
speckle tracking. Med speckle tracking spåras små gråskalemönster, s.k. speckle. 
Gråskalemönstren uppkommer av reflektioner från strukturer som är små i förhållande till 
våglängden och har slumpmässig fördelning. Interferens mellan de reflekterade 
ljudvågorna från reflektorerna ger sedan upphov till ökad och minskad signalintensitet, 
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vilket resulterar i specklemönster. Mönstret är unikt för varje vävnad och ändrar sig litet 
mellan olika tidpunkter och därför kan den identifieras. När speckle har identifierats kan 
dess rörelse följas mellan bilder genom att i efterföljande bild leta efter den region som har 
bäst överensstämmelse. Ett vanligt sätt är att använda korskorrelationskoefficienten för att 
bestämma bästa överensstämmelse(5). Speckle tracking är använd primärt i kardiologiska 
applikationer, exempelvis för att följa hjärtmuskelns rörelse, men har visat sig fungera 
mycket väl även i mätningar i karotiskärlet. Det är visat att metoden fungerar bättre än 
distensibilitetsmetoderna(6). 
Eftersom speckle tracking utförs i 2D-ultraljudsbilder kan det speckle som följs röra sig 
utanför avbildningsplanet, med felaktiga mätningar som följd. Operatören kan visuellt se 
om rörelseestimeringen fungerar bra, men det saknas dokumenterade parametrar på att 
ett bra område valts, med tydliga gråskalemönster som är möjliga att spåra. Exempelvis 
har korrelationskoefficienten, överrensstämmelsemåttet som används för att följa speckle, 
använts som kvalitetsmått. Det finns också visat att gråskalevariation i speckle fungerar 
bättre än korrelationskoefficienten(7). Det finns andra metoder i till exempel kommersiellt 
tillgänglig utrustning som ännu inte har utvärderats. 
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2 Syfte 
 
 
 
 
 
Syftet med detta arbete var att utvärdera valda metoder som beskriver gråskalevariation, 
som kvalitetsmått i speckle trackingbaserad mätning av kärlväggsrörelse i simulerade 
ultraljudsbilder av karotisartären genom att: 
 

Testa om kvalitetsmåttet kan användas för att identifiera ett område i bilden där 
speckle trackingalgoritmen ger tillförlitliga resultat. 

 
Jämföra kvalitetsmåtten för att hitta egenskaper som kan förbättra speckle tracking. 

 
 
 
 
 
 
 

2.1  Översikt av rapporten 

Rapporten börjar med en kort beskrivning av blodkärlens anatomi och funktion. Sedan 
beskrivs ultraljud, bildgenerering och dess specifika applikation med speckle tracking. En 
kort beskrivning om metoder för att beskriva gråskalevariation följer i kapitel 6.  

Därefter följer metodbeskrivning och genomförande av testningen av valda mått av 
gråskalemönster. Resultaten presenteras och diskuteras i kapitel 8 och 9. 

 
 



 

 4 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 
 
 
 

3  Blodkärlssystemet 
 

Blodkärlsystemet delas in i det arteriella som går från hjärtat via kapillärbäddar i vävnaden 
där utbytet av ämnen sker och det venösa systemet som går tillbaka till hjärtat. Den största 
delen av blodet befinner sig i det venösa systemet, ca 67 % återfinns här. Blodet försörjer 
kroppen med syre, näringsämnen och transporterar bort avfallsprodukter. Kroppens 
immunförsvar fungerar också i detta system(8). Artärsystemet delas in i centrala artärer, 
mediumstora och små. Det blir fler kärl i periferin, diametern minskar också med 
avståndet. Kärlsystemet reducerar pulsationer så att flödet genom kapillärbädden skall bli 
jämnt(9).  

 

3.1  Karotisartärens anatomi  

De gemensamma karotisartärerna som är centrala artärer, utgår från aortabågen. Den 
vänstra avgår direkt och den högra som en gren till truncus brachiocephalicus. 
Karotisartärerna går längs med båda sidor av halsen och försörjer en stor del av huvudet 
med blod. 

Väggen i en artär har tre lager, se figur 1. Tunica interna/intima är det innersta lagret mot 
lumen, hålrummet där blodet flödar. Det består av ett kontinuerligt lager av epitelceller, 
endotelium, och är det som står i kontakt med blodet. Intimaendotelium kan producera 
kväveoxid som kan reglera kärlets omkrets. Här finns också vaskulärt endotelium, ett 
cellager med tunt lager av elastin och kollagen som förankrar strukturen till nästa lager. 
Tunica media är oftast det tjockaste lagret och består av elastiska fibrer och glatt 
muskulatur som växer cirkulärt kring kärlet. Media bestämmer den största delen av kärlets 
mekaniska egenskaper. Den är separerad från intima och adventitia med intern och extern 
elastisk hinna, lumina. Media består av organiserade lager av fibrös struktur. Den 
innehåller elastin, som är elastiskt och uttänjbart och kollagen som är styvare med lager av 
glatta muskelceller som löper mellan. Kollagen ger kärlet rigiditet under höga 
tryckförhållanden. De glatta muskelcellerna är oftast parallella med elastinfibrerna men 
några löper longitudinellt. I små kärl, under 10 mm i diameter, är media mindre elastisk 
och har mer muskelceller. Tunica adventitia är det yttre lagret av kärlet och består av ett 
tjockt, starkt lager av kollagen med lite elastin. Det löper cirkulärt eller spiralformat runt 
artären(10). 
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Figur 1. Karotisartären med dess olika vävnadslager, inspirerad av Tortora(11) 

 

Normalt är artärerna elastiska och tänjs ut vid tryckhöjning i kärlet, d.v.s. de har hög 
compliance. Elastin är elastiskt och töjbart och tillåter kärlet att sträckas ut. Kollagen är 
styvare och ger kärlet stabilitet vid höga tryck, det begränsar sträckning. I karotisartären är 
förhållandet elastin/ kollagen ca 20-25%. Stelheten i kärlet beror på kvoten elastin och 
kollagen i kärlväggen, längre bort i kärlträdet finns det mer elastin(12). Artärväggarnas 
radie ökar med ökat blodtryck. Blodtrycket inne i kärlet balanseras av trycket utanför och 
tensionen som utvecklas i kärlväggen. Tension är kraften per längdenhet som verkar längs 
med omkretsen(13). 
 

3.2 Kärlsjukdom  

Artärerna förändras normalt över tid, artärerna påverkas redan från ungefär 20-30 års 
ålder. Detta medför en förtjockning av tunica intima, intimal hyperplasi då artärerna blir 
stelare(14). Ateroskleros är en sjukdom som långsamt utvecklar sig med inlagringar, plack, i 
kärlväggen. Intima förtjockas av fettrika inlagringar och fibrös vävnad. De påverkar 
normalt inte storleken på lumen(15). Vid ateroskleros snabbas processen upp, det bildas 
plack som kan vara förhöjda och begränsa blodflödet genom blodkärlen. Patienten får 
symtom, nu definieras klinisk kardiovaskulär sjukdom(2). Det finns ett antal riskfaktorer; 
onormala nivåer av cirkulerande blodfetter, tobaksrökning, högt blodtryck, diabetes, fetma 
och övervikt(15). 

 
3.3  Utvärdering av kärlstelhet 

En vanlig metod för att mäta kärlstelhet i de centrala artärerna är PWV, den är gold 
standard(16, 17). En mätbar tryckpuls kommer från vänster kammares kontraktion i systole, 
den genererade tryckvågen beror på kontraktionsförmåga, blodets viskositet och 
kärlsystemets egenskaper. PWV är ett mått på hastigheten med vilken tryckvågen 
propagerar en viss sträcka genom kärlsystemet. Hastigheten beräknas genom att t.ex. 
placera två tonometrar vid två olika ställen i kärlsystemet (karotisartären och artären i 
ljumsken, femoralis), början på tryckstegringen identifieras. Längden mellan 
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mätpunkterna estimeras och hastigheten beräknas. Typiska hastigheter hos unga personer 
är 4.5 m/s, medan den är 10-11 m/s hos en annars frisk 70 åring. Ökad PWV och därmed 
ökad kärlstelhet ökar risken för mortalitet, oberoende av ålder, kön, blodtryck eller känd 
tidigare kardiovaskulär sjukdom. Stelhet i aorta är en bättre metod för att förutsäga 
mortalitet i kardiovaskulär sjukdom än om man endast mäter den i brachialis eller 
femoralis. Det är dock lätt att underskatta längden av blodkärlet vid beräkningen(18). 

 

Pulsvågshastigheten förhåller sig till kärlstelhet som: 

R

Eh
v

2
   

där v är pulsvågshastighet, E är kärlstelhet (Youngs modul), h är kärlets väggtjocklek, 
 blodets densitet och R är radien på blodkärlet. Hastigheten ökar med ökad stelhet(12) . 
 

Ultraljud av karotisartären med mätningar av tjockleken av intima-media och förekomst 
av plack har visat sig vara en sensitiv mätmetod för att upptäcka icke symtomgivande 
sjukdom och utvärdera risk för att utveckla kardiovaskulär sjukdom(2, 19). En tjocklek över 
0.8 mm är inte normalt och kan visa på de tidigaste förändringarna av aterosklerotisk 
sjukdom i hela det arteriella blodkärlssystemet. Det finns ett visst mått av osäkerhet i 
bedömningen då intima-medialagret förtjockas normalt med ålder(20). Metoden är 
accepterad och anses reproducerbar, fortfarande läggs mycket arbete på att standardisera 
mätningarna. Patienter med hög eller låg risk kan identifieras, däremot är det oklart om 
patienters överlevnad kan förbättras med rätt kategorisering  (2). 

Kärlstelhet kan mätas icke-invasivt i en region genom att mäta maximal och minimal 
diameter av kärlet i en ultraljudssekvens och relatera dessa till uppmätt blodtryck. De mest 
använda parametrarna för att mäta mekaniska egenskaper lokalt i blodkärlet är: 
 

 Stelhetsindex, 
)(

)ln(

diastsyst

diastdiastsyst

DD

DPP




  

logaritmisk kvot av tryckändring och relativ förändring i diameter 

 Petersons elastiska modul,
 

)( diastsyst

diastdiastsyst

p
DD

DPP
E




  

det tryck som krävs för att tänja kärlet 100% från dess viloposition 

 Distensibilitetskoefficient, 

1

 

relativ diameterförändring per tryckförändring  

 Compliance  
diastsyst

diastsyst

PP

DD






)(
 

absolut diameterförändring per tryckändring 

 Karakteristisk impedans 
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diastsyst
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tryckförändring per diameterförändring 

 Youngs modul, 
 

hDD

DPP

diastsyst

diastdiastsyst






)(
   

tryck per area som krävs för att tänja kärlet till 100% 
 

 
där systP  är tryck i systole, diastP  är tryck i diastole, systD  är diameter i systole, diastD  är 
diameter i diastole och h  är kärlets väggtjocklek (9, 19). 
Det finns flera metoder för mätning av blodkärlets dimensionsändring med ultraljud. En 
metod är direkt mätning med bara en stråle. Då visas bildintensitet som en funktion av tid 
(M-mode) där kärlets adventitia ger upphov till en kraftig mätbar reflektion. 
Vävnadsdoppler är en annan metod där frekvensskiftet utnyttjas då en ekopuls reflekteras 
från en punkt i vävnaden. Vävnad, till skillnad från blod, har hög ekogenicitet men låg 
hastighet. Genom att filtrera dopplersignalen kan man mäta rörelse bara i 
blodkärlsväggen(13).  
 
Mätning av dessa diameterförändringar är känsliga för små variationer i mätningarna, de 
ger upphov till stora förändringar i de beräknade indexen(3, 4). När artärväggen utvidgas 
blir den för att bibehålla samma volym också tunnare. Ökningen av den yttre diametern 
blir mindre än den inre(14). Blodkärlets diameter antas också vara cirkulär(17). Blodtrycket 
för dessa beräkningar mäts heller inte där dimensionsmätningarna sker vilket också ökar 
mätosäkerheten(6). Klinisk användning av dessa metoder kräver god kvalitetskontroll av 
avbildning, mätning och tolkning(17). 
 
Utveckling av ultraljudstekniker har medfört att vävnadens rörelse kan mätas i två 
dimensioner. Den nya tekniken kallas speckle tracking och med den följs akustiska 
markörer, så kallade speckle, genom en serie ultraljudsbilder genom hela hjärtcykeln(19). 
Tekniken har hög sensitivitet och reliabilitet och fungerar bättre än de traditionella 
indexen för stelhet(6). Den största fördelen med speckle tracking är den ger en 
tvådimensionell estimering av både rörelseamplitud och riktning(21).         
Med speckle tracking bestäms hastighet, rörelse, deformation (d.v.s. längdförändring per 
ursprunglig längd) och deformationshastighet. Deformationen över tid (t) beräknas som: 

 

)(

)()(
)(

0

0

tL

tLtL
t


  

 
 där 0L är initial längd, L är deformerad längd.  (22) 

 
 
Speckle tracking används primärt i kardiologiska applikationer för att mäta deformation i 
hjärtmuskeln men fungerar mycket väl även i mätningar i karotiskärlet. Skillnader mellan 
friska och kärlsjuka individer kan upptäckas genom att mäta ökad stelhet (minskad 
deformation) i artärväggen(19, 23) . I karotiskärlet är den radiella deformationen ca 10 % hos 
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personer under 30 år vilket minskar till ca 5 % vid 70 års ålder(24) . I samband med att 
dessa tekniker utvecklats har blodkärlens uttänjning i längdriktning(longitudinellt) 
uppmärksammats (25). Detta är fortfarande inte studerat i detalj, men storleksordningen på 
uttänjningen är ungefär lika stor som i axiell riktning. Dess betydelse är ännu inte 
säkerställd(26, 27). 
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4 Ultraljudsavbildning 
 
Ultraljud som medicinsk avbildningsmetod är jämfört med andra metoder relativt säker då 
den använder sig av icke-joniserande ljudvågor. Ultraljud är inte hörbart för människan då 
frekvensen är över 20kHz. Upplösningen är god, dock varierar den med djupet och 
bilderna är relativt geometriskt korrekta. Andra fördelar är möjligheten till avbildning i 
realtid och god tidsupplösning (28) . 
 
Den piezoelektriska effekten, grunden för avbildning med ultraljud, upptäcktes av 
bröderna Curie 1880. Ett piezoelektriskt material som utsätts för mekaniskt tryck ger 
elektrisk laddningsförskjutning i materialet(29) . Instrumentet för ultraljudsdiagnostik, 
transducern, är en utrustning som omvandlar en energiform till en annan, här elektrisk 
energi till ljud och vice versa. Kompression av det piezoelektriska materialet ger upphov till 
en potentialskillnad som kan registreras. Det piezoelektriska materialet kvarts användes 
initialt för transducern, nu används mest keramiska material av PZT, bly-zirkonat-
titanat(30) . 
 

4.1 Puls-ekometoden 

En pulsad ljudvåg produceras genom att excitera piezokristallen med en spänning om 500 
Volt på under ca en mikrosekund. Den genererade pulsen är ca 2 våglängder lång och 
innehåller frekvenser som är fördelade kring en centrumfrekvens. Pulsen utbreder sig 
genom vävnaden.  Delar av pulsen reflekteras i gränsområden mellan olika vävnadstyper, 
andra fortsätter genom vävnaden och ger upphov till nya reflektioner. Reflekterade vågor 
inväntas, mäts och avståndet beräknas med hjälp av ljudets hastighet i vävnad och tiden 
det tar för ett eko att återvända.(30) 

Avståndet, d, till reflektionen beräknas enligt: 

t

c
d

2
  

 
 där c är ljudets hastighet i vävnaden, t är tid. 
 
Den reflekterade vågens amplitud används till att skilja på olika typer av vävnad. Systemet 
presenterar avstånd och ekots intensitet. Den elektriska signalen som genereras vid 
mottagandet är proportionell mot intensiteten i den reflekterade vågen. Den reflekterade 
intensiteten i ett gränsområde av vävnad med olika akustisk impedans ges av 
intensitetsreflektionskoefficienten R: 
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där 1z är akustisk impedans i den första vävnaden, 2z är akustisk impedans i den andra 
vävnaden. Intensitetsreflektionskoefficienten är proportionell mot skillnaden i akustisk 
impedans i gränsytan. 
Den akustiska impedansen z är produkten av densitet och ljudets utbredningshastighet 
enligt:  

cz  .         
 
 är densitet, c är ljudets utbredningshastighet. En stor skillnad i akustisk impedans ger 
en stor reflektion. Utbredningshastigheten i vävnad är omkring 1540 m/s. Den är 
långsammare i gas, snabbare i vätska och ännu snabbare i fast vävnad.(31) 

4.2 Attenuering 

Ultraljudsvågen dämpas på vägen genom vävnaden. Absorption innebär att vågen avger en 
del av sin energi till vävnaden. Utspridd reflektion och diffus reflektion uppkommer då 
våglängden är mindre eller lika med gränsytan, reflekterad våg sprids i olika vinklar. 
Refraktion då strålen kan böjas av när den går igenom en gräns med en viss vinkel och 
divergens, efter att ultraljudsvågen lämnar det så kallade närfältet divergerar den och 
intensiteten per yta minskar. Dämpningen medför att ekon från djupare strukturer får 
lägre amplitud, om dämpningen är för stor kan den reflekterade vågen inte upptäckas. 
Dämpningen ökar med ökad frekvens då mer av energin övergår i värmeenergi. För att 
avbilda djupare liggande strukturer måste lägre frekvenser användas. Vanligtvis sänds 1-15 
MHz pulser in i kroppen, för kärlapplikationer högre frekvens. Dämpningen är ca 
1dB/cm/MHz, så vid 10 MHz och 5 cm djup har vågen dämpats 100dB(31). 

4.3  Bildupplösning 

Upplösning definieras som förmågan för ett ultraljudssystem att urskilja två närliggande 
reflektorer som separata strukturer. Axiell upplösning mäts i linje med ultraljudsstrålen. 
Den beror på pulslängden, en kort puls ger bättre upplösning. Den definieras som det 
minsta avstånd som tillåter separation av två reflektioner. Den bästa upplösningen är en 
halv spatial pulslängd, d.v.s. en våglängd.  Ökas frekvensen minskar våglängden och 
därmed ökar upplösningen. Lateral upplösning räknas som vinkelrät mot strålen och 
beror av bredden på ultraljudsstrålen, den definieras som förmåga att särskilja två små 
punkter i bilden från varandra vid samma djup. Ultraljudsstrålens bredd varierar med 
djupet, beroende på var strålen fokuserar. Efter fokuspunkten, i fjärrfältet, divergerar 
strålen och försämrar upplösningen.  Strålen måste få plats mellan två strukturer för att 
inte ge ett eko . Tidsupplösningen, frame rate, beror på hur snabbt bilden kan byggas upp , 
tiden det tar för en ultraljudsvåg att färdas från transducern till målet och tillbaks måste 
multipliceras med antalet linjer som ska produceras i en bild. 
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Frame rate = 
DN

c

2
 

 
där D är avståndet, N är antalet linjer och c är ljudets utbredningshastighet. Ökas djupet 
eller antalet linjer minskar frame rate. De flesta maskiner idag kan förbättra frame rate 
genom att bygga upp bilden med flera transducerelement aktiva samtidigt(31) . 

4.4  Specklemönster  

Reflektion uppkommer vid stora gränsområden, hela vågen eller delar av den reflekteras 
där det finns skillnad i akustisk impedans. I vävnad finns dock strukturer mindre än en 
våglängd stora med variationer i akustisk impedans. Reflektionen från dessa strukturer 
sprids över flera vinklar, eller till och med alla vinklar om målet är mycket mindre än 
våglängden (Rayleigh eller utspridd reflektion). Reflekterad effekt sW  beror på både 
storleken på objektet och frekvensen av infallande våg(31)  

46

4

6

fd
d

Ws 


 

där d är storleken på objektet,   är våglängden, f är frekvensen, d<<   
 
Samma fenomen uppstår om ytan av en struktur inte är helt jämn, diffus reflektion. Om 
ojämnheterna är i storleksordningen av en våglängd kan reflektionerna spridas över flera 
vinklar.  
 
Dessa reflektioner ger upphov till ett interferensmönster i bilden, se figur 2. Konstruktiv 
interferens adderar ekon som är i fas och destruktiv interferens, där de som inte är i fas, 
tar ut varandra. Mönstret kallas speckle och är en sammanslagning av flera olika områdens 
slumpmässiga reflektioner och beror inte på vävnadens fysiska strukturer. 
Specklestorleken och avståndet mellan speckle är dimensionsmässigt ungefär lika stora 
som systemets upplösning. Blodkärlsvävnad har många områden som kan ge upphov till 
specklemönster då kollagenfibrer är mycket mindre än ultraljudsvågens våglängd(32) . 

 

Figur 2. Specklemönster i en simulerad bild av karotisartärens vägg. Mönstret uppkommer på grund av 
konstruktiv och destruktiv interferens av ekon från små reflektorer, mindre än våglängden. 
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4.5 Avbildningssystemet 

Beroende på avbilningsbehov finns det flera olika former av transducers. På grund av de 
stora impedansskillnaderna är det svårt att se igenom t.ex. revbenen. Avbildas något i 
bröstkorgen används transducers som sprider ultraljusstrålarna som en solfjäder, 
sektortransducerns strålar utgår från samma punkt och den kurvilineära är spridd över en 
längre rad.  Ibland finns behov av att avbilda inuti kroppsöppningar, då används 
rundstrålande, radiella, transducers. För att avbilda kärl används linjära transducers.  

Linjära transducers har 128-256 piezokristallelement arrangerade i rad. Elementen är 
separerade av smala barriärer så att de inte står i kontakt med varandra. Den återskapade 
bilden blir rektangulär, bra när det som skall avbildas finns nära ytan. Den återskapade 
bilden får samma vidd genom hela djupet. Linjära transducers används oftast till 
avbildning av ytliga strukturer och blodkärl, frekvenser typiskt över 4mHz. Det är ofta 
möjligt att styra vågen elektroniskt med tidsfördröjning mellan transducerelementen. En 
grupp element kan fokusera på ett område och förbättra lateral upplösning(30, 31). 

4.5.1 Signalbehandling 

Ultraljudsutrustningen är en avancerad signalbehandlare. De mottagna signalerna från 
transducern passerar först en sändar/mottagarbrytare, transducern används till att både 
sända en puls och detektera ekon. Den reflekterade vågens amplitud är liten och 
motsvarande spänning blir låg. För att få rätt elektrisk nivå för kretsarna som utför 
konvertering av signalen till digitalt format måste den förstärkas. Dessutom finns 
elektronik för att hantera en fokuserad stråle. Signalen som representerar en stråle är 
oftast en summering av signaler från flera mottagarelement. Radiofrekvenssignal (RF) är 
en standardbenämning för denna signal, där all frekvensinformation är intakt(31, 33). 

RF-signalen oscillerar runt en baslinje med amplitud som bestäms av 
reflektionskoefficienten och frekvens som motsvarar frekvensinnehållet i den sända 
pulsen, typiskt någon MHz. Vid konvertering till digitalt format samplas signalen, 
Nyquistteoremet ger att en signal måste samplas med dubbla frekvensen för att få korrekt 
återgivning vid rekonstruktion. Signal/brusförhållandet minskar med högre 
samplingsfrekvens, hög samplingsfrekvens är därför önskvärt. Datamängden blir dock 
stor. Ett sätt att minska datamängden är att minska samplingsfrekvensen men då ökar 
också bruset.  IQ demodulation (in phase quadrature) minskar mängden data utan att 
förlora viktig information. Med en komplexbaserad modulationsteknik som minskar 
bandbredden behövs inte samma samplingsfrekvens. Den ursprungliga RF-signalen kan 
återskapas helt ur IQ-signalen(31). 

4.6  Tvådimensionell avbildning 

Digital bildrepresentation började användas på 1960-talet då datorerna hade blivit 
tillräckligt bra för bildbehandling. Den medicinska avbildningstekniken började decenniet 
efter med utvecklingen av den datoriserade tomografen för radiologisk avbildning. En 
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digital bild definieras som en tvådimensionell funktion av diskreta rumsliga koordinater i 
planet, x och y. Värdet av f är en intensitet, i ultraljudsfallet en gråskaleintensitet. En pixel 
är det element som representeras av koordinaten (x,y )(34).  

RF-signalen som tas emot i en ultraljudsmaskin används till att konstruera bilden. 
Skillnaden i amplitud i RF-signalen är relativt stor, större än vad som kan visas på en 
bildskärm(31). En typisk ultraljudsbild har intensitetsinformation som lagras med 8 bitar 
vilket ger 25628   gråskalenivåer(35). RF-signalen komprimeras med en icke-linjär 
förstärkare som ger en logaritmisk representation av signalen.  
 
Ekon som detekterats i en linje representeras av en amplitud. För att kunna presentera 
signalen i en bild måste den först demoduleras, den negativa delen av RF-signalen 
inverteras. Den positiva signalen utjämnas genom lågpassfiltrering då komponenter med 
låg frekvens blir kvar(31). Höga amplituder kodas till ljusa gråskalor och motsvarande får 
låga amplituder låga värden på gråskalan (figur 2). Den tvådimensionella bilden(2D) 
består av flera linjer, varje linje motsvarar en puls-ekosekvens. I det enkla fallet genererar 
ett piezoelement en linje, transducerarrayen stegas igenom och alla linjer summeras. 
Moderna maskiner summerar data från flera element samtidigt. Bilden byggs upp under 
tiden som alla linjer gås igenom, informationen sparas sedan i ett bildminne där 
amplituden sparas på en position som motsvarar tiden den tagits emot dvs. djupet i 
vävnaden.(31) 
 
 
 

 
Figur 2.  En demodulerad linje i en ultraljudsbild med  motsvarande gråskalekodning. 
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5 Ultraljud i medicinska tillämpningar 
 

Ultraljud som avbildningsmetod är kanske mest känd från obstetriken där foster avbildas 
och undersöks. Mjuk vävnad avbildas med begränsad åtkomst till strukturer som 
innehåller ben eller luft. Radiologin avbildar inre organ, kardiologin hjärta och kärl, 
gynekologin reproduktionsorganen och så vidare. De eventuellt skadliga effekterna 
kavitation och uppvärmning av vävnaden är väl kända och kan undvikas. Akustisk uteffekt 
mäts för att minimera riskerna. Den stora nackdelen är operatörsberoendet, erfarenhet 
och kunskap krävs(28). 
 
Användningen av ultraljud för medicinskt diagnostiskt bruk, introducerades i Sverige av 
Edler och Hertz i början på 1950-talet. De började sin forskning med att framförallt mäta 
hjärtats rörelser(29) . De första kliniska tillämpningarna inom kardiologin utfördes i M-
mode, motion mode där en enda linje avbildas. M-mode används även idag, genom att 
mäta avstånd över tid beskrivs förändringar i vävnaden. Med B-mode (brightness mode), 
2D-avbildning med gråskalekodad data, blir de flesta undersökningarna kvalitativa. 
Dagens utrustning kan visa dimensionsändringar och därmed ge information om area och 
volym och rörelse även ur B-modebilder. Dopplerteknik ger dessutom möjlighet till att ge 
en detaljerad bild av flöde(31). Det finns intresse för att karaktärisera vävnaden för att till 
exempel skilja mellan frisk och sjuk vävnad(36). 
 
5.1 Speckle tracking 
 

En metod för att bedöma och mäta rörelse i vävnad med ultraljud är speckle tracking. 
Specklemönstret antas vara unikt för varje del av vävnaden som avbildas, som ett 
fingeravtryck. Om det område som avbildas rör sig antas att specklemönstret också rör sig. 
Genom att leta efter specklemönstret i nästa efterföljande bild av ultraljudet estimeras 
vävnadens rörelse. Görs detta under en hel hjärtcykel så kan t.ex. ett blodkärls mekaniska 
egenskaper beräknas(37).  
 
Om vävnaden rör sig i ultraljudvågens riktning kommer tiden för återkommande puls att 
ändras, RF-signalen blir tidsförskjuten, se figur 3. Om vävnaden rör sig vinkelrätt mot 
ultraljudvågens riktning, ur avbildningsplanet, kommer inte specklemönstrets signal att 
hittas. Om den däremot rör sig till nästa linje i en 2D- bild kan samma speckle hittas. 
Specklemönstret kan också försvinna om vinkeln mellan transducern och området ändras. 
Specklemönstrets rörelse kan även identifieras i B-mode bilder genom att jämföra 
pixlar(37).  
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Figur 3. Specklemönster i två på varandra följande linjer i en bild, genom att söka efter samma mönster 

kan sträckan som vävnaden rört sig identifieras. Bilden inspirerad av D´Hooge(23) 

 
 

I ultraljudsbilden definieras ett litet område, en kärna med unikt specklemönster. Kärnan 
flyttas runt i ett sökområde i efterföljande bild för att hitta den position där störst 
överrensstämmelse hittas (figur 4). Specklet, och därmed punkten i vävnaden antas 
befinna sig där likheten är maximal. Om det finns rumslig skillnad mellan denna nya 
position och den föregående har vävnaden rört sig motsvarande längd. Storleken på 
sökområdet i efterföljande bild bestäms av den maximala hastigheten av de objekt som 
finns i bilden(37) . 

 

 

 

 

 
Figur 4. Speckletracking: i ett område i bilden väljs en kärna, som söks i efterföljande bild. Likheten mellan 

kärnorna jämförs i ett utvidgat sökområde. 
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Ett antal metoder finns för att bestämma bästa överrensstämmelse. 

 Sum of absolute difference (SAD), beloppet av skillnaden mellan en pixel i kärnan 
och motsvarande pixel i sökområdet beräknas. Alla skillnader summeras, ett litet 
värde motsvarar bra överensstämmelse. 
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 ),( 00 iyjxRFt   och ),( 001 iyyjxxRFt  är data i bild t och t+1. Kärnans storlek 
bestäms av  heltalen n och m. 
 

 

 Normerad korskorrelation mäter hur väl korrelerad data är i de två kärnorna. 
Normering innebär att korrelationskoefficienten inte påverkas av skalning av bilder, 
dvs. om efterföljande bild är ljusare eller mörkare. Bäst överensstämmelse ges av 
maximal korrelation, då korrelationskoefficienten antar värdet 1(5).  

 

 

),(),(

),(),(

00

2

100

2

00100

iyyjxxRFiyjxRF

iyyjxxRFiyjxRF
Cncc

t

m

mj

n

nit

m

mj

n

ni

tt

m

mj

n

ni













 

),( 00 iyjxRFt   och ),( 001 iyyjxxRFt  är data i bild t och t+1. ( 0x , 0y ) är en 
pixel i den första bilden. ( x  y ) är skillnaden i position till den första kärnan. 

 
SAD ger färre beräkningar per pixel jämfört med korskorrelationskoefficienten. Den har 
ingen normeringsterm och påverkas därför av variationer i ljusstyrka, något som normerad 
korskorrelation tar hänsyn till. Det är dock visat att SAD kan fungera lika bra som 
korskorrelationsmetoden.(38) Korskorrelationsmetoden är mer känslig för lokalt stora 
pixelskillnader(37) . 
 
5.2 Speckle tracking av karotiskärlen 
 

Inom ekokardiografin har speckletracking använts för att mäta rörelse och deformation av 
hjärtmuskeln. Dopplermetoder som utförs i en dimension har använts för dessa 
mätningar, här har speckle tracking fördel av att vara vinkeloberoende. Specklemönstret 
har konstaterats vara ett unikt, relativt stabilt mönster i ultraljudsbilden. Det ger speckle 
tracking potential att bli en rutinundersökning i kliniken, när mätningarna blir 
reproducerbara.(19, 37). Det finns få studier publicerade på 2D-deformation av karotiskärlen 
i normalpopulation, men pekar på att personer i gränsen mellan olika risknivåer för 
kardiovaskulär sjukdom kan identifieras. Betydelsen av detta behöver studeras mer (6, 19). 
Speckle som rör sig utanför avbildningsplanet är en stor begränsning med metoden. Det är 
viktigt med en tillräckligt hög tidsupplösning för att specklet skall hittas inom 
sökområdet(37). Speckle tracking har ett mått av operatörsberoende då kärnan placeras 
manuellt i dagens ultraljudsmaskiner (39). 
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6 Gråskalemönster i ultraljudsbilder 
 

Gråskalemönster i ultraljudsbilder kan ses som en yta. De olika pixelvärdena har en höjd 
relativt koordinatsystemet, de ger upphov till variationer i ytan(figur 5). Variationerna i 
ytan definieras som textur, upprepning av ett element eller mönster i en bild. Textur kan ge 
information om ordningen av enskilda pixlar eller enkla element i en bild och beskrivas i 
kvalitativa termer, t.ex. kan gråskalevariation i bildens olika riktningar (horisontellt, 
vertikalt eller med bestämd vinkel) beskrivas. Dessa egenskaper kan användas för att dels 
segmentera bilder och även klassificera dem.(40) Textur kan delas upp i slumpmässig och 
mönstertextur, slumpmässig textur visar ingen för ögat synlig regelbundenhet. En 
texturegenskap beror inte på storlek, form, orientering eller ljusstyrka(41). Biologiska 
system uppvisar textur, texturmetoder används här med framgång (35).  

 
 

a)        b)  
 
 

Figur 5a) En simulerad B-mode bild av kärlväggen i ett karotiskärl .  5b) Bildens ytrepresentation. 

 
 

 

Det finns ingen riktig samsyn om hur textur definieras eller hur den skall beskrivas. Det 
finns flera liknande metoder i de olika klasserna.  
 
Spatiella metoder modellerar textur som en yta där rumsligt kompakta och visuella 
egenskaper som linjer, kanter orientering osv. kan extraheras. Metoderna försöker 
förstärka egenskaper i bilder som gråskala och kanter genom filtrering(35). Strukturella 
metoder, där textur anses vara uppbyggd av texels, små enheter av pixlar som är ordnade i 
någon slags upprepat eller regelbundet mönster. Det kan vara förekomst av regelbundet 
förekommande parallella linjer(35). Dessa metoder används mest på tillverkade mönster 
men har t.ex. använts för att hitta celler i medicinska applikationer(40-42). I spektrala 

metoder kan Fourierspektrumanalys karakterisera en textur genom att analysera de mest 
dominerande komponenterna. De kan ge information om gråskalevariationens riktning 
och mönster(34). Kvantitativa egenskaper kan vara densitet och riktning, kantinformation, 
täthet på kanter medelvärde av x och y komponent av gradient, histogramfördelning av 
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gradientvinklar (40). Modell-baserade, är försök till att tolka bilder genom att konstruera 
modeller. Ett exempel på modell är Markovfält, där man antas att en pixels intensitet bara 
beror på närmast omgivande pixlar. Det kan bli komplext att beräkna(36, 43) . Syntaktiska 

metoder identifierar basklasser av regelbundenhet eller mönster. Texturer beskrivs sedan 
som kombinationer av basklasserna(40). Statistiska, ger mått på intensitetsfördelning eller 
arrangemang i en region. 
 
De statistiska metoderna är mer generella med okomplicerade beräkningar(34). De 
statistiska bedöms vara mer beskrivande och delas in i första ordningens statistiska 
metoder som är beräkningar på en pixel. Histogram som ger information om pixeln själv 
används men ger ingen information om position eller ordning. Ett väl distribuerat 
histogram har ofta bättre kontrast och bättre detaljsynlighet men olika bilder kan ge 
samma generella fördelning, exempelvis har ett schackmönster samma 
histogramfördelning som brus fördelad 50/50 (40, 41) . Andra ordningens statistiska 
metoder beskriver rumslig variation inom bilder, den mest använda är GLCM, gray level 
co-occurrence matrix. Den ger information om gråskalevärdenas relativa position. Istället 
för att använda matrisen direkt beräknas enklare skalära mått på textur(34). Andra 
ordningens statistik har fungerat bra i biologiska avbildningar(43).  
 
6.1 Kvalitetsmått i speckle tracking 
 

Speckle-karaktärisering har testats med distributionsmodeller, statistiska, 
modellbaserade, signalbehandling och geometriska metoder. Detta främst för att kunna 
beskriva, känna igen och segmentera olika typer av vävnad(36). Valet av det område i bilden 
som följs genom en sekvens är upp till den person som utför undersökningen. Det är 
önskvärt med ett kvantitativt mått på kvaliteten då metoden skulle kunna göras mindre 
beroende av den enskilda operatörens skicklighet, mycket arbete görs genom t.ex. 
standardiserade protokoll för utbildning av ultraljudsdiagnostiker(2). Mätpunkten eller 
området, bör väljas i där speckletracking algoritmen fungerar bra.  Det finns få mått på hur 
specklemönstrets kvalitet bedöms. Korskorrelation har använts som kvalitetsmått, det är 
visat att speckle tracking fungerar bättre i de delar av ultraljudsbilden där det finns större 
variation på gråskalemönstret(7). Beskrivningar av gråskalemönster skulle kunna utvecklas. 
 
6.2 Kantdetektering 
 

I gråskalebilder definieras en kantpixel där det finns plötslig förändring i gråskalenivå. 
Kanten blir definierad som gräns eller kontur som separerar bildregioner. Kantdetektion 
går ut på att bestämma vilka pixlar som är kantpixlar. Oftast visas detta i en separat bild 
där kantpixeln tilldelas värdet 1. Dessa bilder kan dessutom innehålla information om 
magnitud eller orientering(44). För en kantpixel blir derivatan i RF-linjen, eller gradienten i 
2D, en naturlig bas för kantdetektorer. Derivatan i funktionen blir hög när det finns 
plötslig förändring och 0 då det inte finns förändring. Gradienten är en vektor som pekar i 
den största förändringens riktning, vinkelrät mot kanten(34). Andraderivatan, eller Laplace 
mäter förändringen av förändringen, 0 vid maximum i funktionen. Brus ger falska kanter 
då de har lokala maxima, en del brus kan tas bort med filtrering. Tröskelvärden som 
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används när en gradients belopp bestäms som kant påverkar resultatet, minskad tröskel 
ger fler kanter och bredare konturer riskerar också att producera fler felaktiga kanter. 
Kanter kan också detekteras bara i vissa riktningar(44). 
 
6.2.1 Sobels metod för kantdetektering 
  
Sobels metod är en enkel variant på diskret differentiering som framförallt hittar 
horisontella och vertikala kanter. Sobels metod kan användas i realtid, beräkningen tar ca 
1/30 sekund per bild(45). 
I Sobels metod gås alla pixlar som inte är i randen av bilden igenom. Gradienten i x och  y- 
riktning beräknas, samt dess belopp och riktning. Är gradientens belopp över ett visst 
tröskelvärde, sätts värdet 1 i dem matris som bildas för kanter. Tröskelvärdet kan ha 
värden som kvot av maximal gradient i bilden, värden mellan 0-1. Resulterande bild är en 
binär bild. Kanter hittas i mitten av milda gradienter, Sobels metod kan därför ge utslag 
även om det inte finns kanter. Genom att hitta rätt tröskelvärde för kant kan falskt positiva 
kanter minimeras. Sobels metod tar liten hänsyn till brus(35). 
 
Sobels approximation till gradient,  
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realiseras med två faltningsfönster: 
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där B är bilddata.(45) 
 

6.2.2 Cannys metod för kantdetektering 

Cannys metod, är optimerad enligt tre viktiga kriterier. Bra detektion, d.v.s. hög 
sannolikhet för att visa på kant där det finns en kant och låg där den inte finns. God 

lokalisation, platsen som markeras som kant bör vara nära den riktiga och ge utslag bara 

en gång för en kant. Metoden anses vara bra då hög kvalitet önskas, nackdelen är att den 
är långsam(34, 35).  Cannys metod  minskar först bruset i bilden med ett utjämnande 
Gaussfilter. Gradientens belopp och vinklar beräknas. Pixlar som inte är lokala maxima av 
gradientens belopp av tas bort. Metoden har två tröskelvärden, det högre för att initialt 
lokalisera en kant. Kanter binds ihop med en hysteresmetod, ett lägre tröskelvärde hittar 
svagare kanter mellan de först detekterade kanterna. De kantpixlar som ligger mellan de 
två tröskelvärdena behålls. I praktiken utförs utjämningen och gradientbestämningen 
samtidigt. 
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6.3 Gray-level co-occurrence matrix (GLCM) 
 
GLCM är en andra ordningens statistisk metod som beskriver relation av gråskalenivå 
mellan pixlar. Haralick(46) utvecklade med denna matris ett sätt att beskriva textur för att 
kunna klassificera olika geografiska områden ur satellitbilder. Matrisen beskriver 
relationen mellan pixelpar på ett givet avstånd i en given riktning, visas i figur 7 . Storleken 
på GLCM-matrisen bestäms av antalet möjliga gråskalenivåer, bildens pixelvärden kodas 
till detta antal. Avståndet d samt riktningen   till grannpixeln som skall jämföras, 
bestäms. Avståndet kan vara en eller flera pixlar bort och riktningen horisontell, vertikal 
eller diagonal.  Jämförelsen kan även genomföras åt båda hållen i respektive riktning. För 
varje pixelposition i bilden noteras värdet på pixeln och dess granne. Pixelns gråskalevärde 
utgör positionen i GLCM-matrisens rader och grannens gråskalevärde ger positionen i 
GLCM-matrisens kolumner. Träffen registreras med värdet 1. Hittas samma 
pixelkombination utökas värdet i matrisen med 1. När alla positioner genomgåtts i 
originalbilden har GLCM ackumulerat motsvarande pixelrelationer i bilden. Varje riktning 
  och avstånd d har var sin GLCM. Innehållet i GLCM utgör mått på den analyserade 
texturen. Om GLCM normaliseras kan innehållet tolkas som sannolikheten för att en pixel 
med värdet i har en granne med värdet j på avståndet d i riktningen  . 
 

 
                                a)    b) 

  
Figur 7. En mycket liten bild (a) och dess GLCM (b) riktning  =åt höger avståndet d=1.  

Antal gråskalenivåer =4. En etta med tvåa som granne närmast till höger förekommer två gånger, värdet i 
den första raden. En trea med etta  som närmaste granne förekommer en gång, värdet i den tredje radens 

första kolumn. Figuren inspirerad av Haralick(47) 
 

Haralicks metod(46) utgår från att GLCM görs symmetrisk, dvs. ett värde i östlig riktning 
ger upphov till ett motsvarande symmetriskt pixelpar i västlig riktning.  
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Förenklade mått som beskriver egenskaperna i GLCM och därmed också pixelrelationerna 
i bilden kan beräknas. Nedan följer en beskrivning på tre av dessa: 
 
Korrelation, hur väl en pixel är korrelerad till sin granne i hela bilden.  
 

ji

ji jipji


 ),())(( 

   

 
där ),( jip  är sannolikheten för att pixelkombinationen ),( ji  förkommer, i  och j är 
medelvärdet för pixel och ji är dess varians. Textur kan ge höga värden på 
korrelation(47). Slumpmässiga bilder med mycket brus ger ingen korrelation. Korrelation 
kan anta värden mellan -1 och 1. 
 
Kontrast, intensitetskontrast mellan pixel och granne, beskriver mängden lokal 
gråskalevariation i bilden.  
 

Kontrast= ),(
2

,

jipji
ji

   

 
För en bild med stor lokal variation ger viktfunktionen 

2
ji   större värde på kontrast, om 

grannpixlarna är lika så är kontrasten låg. Kontrasten är 0 om bilden är konstant. 
 
Homogenitet är ett mått på hur nära diagonalen värdena är fördelade. 
 

Homogenitet=  ji

jip

1

),(
 

 
Homogeniteten är 1 för en diagonal GLCM. Termen ji   ger ökad homogenitet för värden 
nära diagonalen. Homogenitet blir hög då det finns många pixelpar med samma värde(35, 

46). 

 

6.4 Filtrering i frekvensdomänen 
 
Fouriertransformen används för att transformera information från den rumsliga domänen 
till frekvensdomänen. Textur kan beskrivas med bildens frekvensinnehåll, låga frekvenser 
betyder mjuka övergångar i gråskala och höga motsvarar snabba gråskaleförändringar. Det 
frekvensspektrum som genereras kan även filtreras. Ett lågpassfilter dämpar höga 
frekvenser och lämnar kvar låga, medan ett högpassfilter lämnar kvar höga frekvenser och 
ger förstärkta kanter. Om energispektrumet delas upp i olika frekvensområden kan den 
totala energin användas som texturegenskaper i dessa områden. Fouriertransformen 
förekommer ofta i bildbehandling, dels för att det är relativt enkelt att arbeta i 
frekvensdomänen men också för att transformerna länge använts i signalbehandling. Det 
är möjligt att forma vilken som helst endimensionell funktion som en summa av sinus och 
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cosinusfunktioner med olika frekvens. I 2D blir transformen en summering av två 
frekvenser, en längs vertikal och en horisontell dimension. Faltning i spatialdomänen 
(filtrering i spatialdomänen) motsvaras av multiplikation i frekvensdomänen vilket gör att 
filtrering lätt kan utföras här. Frekvensinnehållet kan visualiseras i ett diagram där låga 
frekvenser visas i mitten av diagrammet. Högpassfilter används för att ta fram snabba 
förändringar, efter återtransformering finns kanter kvar men större områden av mörkt och 
ljust försvinner. Ideala filter ger artefakter på grund av rekonstruktionsmetoden som ger 
upphov till ringning, förstärkning av oönskade frekvenskomponenter. Ett andra 
ordningens Butterworthfilter (figur 8) är en kompromiss mellan effektiv lågpassfiltrering 
och acceptabel ringning(35, 44). Ett högpassfilter konstrueras genom att först göra ett 
lågpassfilter H i frekvensdomänen  enligt; 
 

n

D

vuD
vuH

2
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Där 22),( vuvuD  , ),( vu =koordinaterna i figur 8 och 0D =filtrets radie som motsvarar 

gränsfrekvensen (avståndet från origo)(34). Lågpassfiltret inverteras sedan till ett 
högpassfilter. 
 

 
Figur 8. Butterworth högpassfilter avbildat i frekvensdomänen. Alla frekvenskomponenter som hamnar 

inom filtrets radie elimineras, filtret utjämnat i kanterna. 
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7 Metod 
 

En sekvens om 40 simulerade bilder av en karotisartär användes för att beräkna axiell och 
lateral rörelse i artärväggen med en speckletrackingalgoritm(5). Olika mått på kvaliteten på 
specklemönstret togs fram. Kvalitetsmåtten beräknades för alla positioner i kärlväggen.  
Data medelvärdesbildades för alla kärnor genom sekvensen av bilder och jämfördes med 
felet mellan sann och uppmätt rörelse. Beräkningarna utfördes i Matlab R2014a på en 
dator Dell Latitude E5440. 

 

7.1 Kärlmodellen 
 

En cylindrisk datormodell av ett blodkärl som har skapats på KTH, användes(24). Kärlets 
radie var 2.7 mm, längd 6 mm och väggtjockleken 0.45mm. I artärväggen fanns 
reflektorer, noder, placerade slumpmässigt i 5 lager med täthet av 5000 punkter/mm3. 
Modellen deformerades enligt uppmätta data på axiell rörelse av intima-medialagrens 
gränser hos en ung frisk person. Den laterala rörelsen var beräknad med antagandet att 
den deformerade volymen var konstant. Hjärtfrekvensen hos testpersonen var 60 slag per 
minut, frame-rate i simuleringen var 40 Hz. Detta betyder att bilder under en hel 
hjärtcykel registrerades. Orienteringen av bilderna visas i figur 9. Radiell eller axiell 
riktning motsvarar vågformens riktning, longitudinell eller lateral riktning motsvarar 
kärlväggens längdriktning, vinkelrät mot vågen. 
 
 

 
Figur 9. Illustration av uppställning av de simulerade ultraljudsbilderna. Figuren använd med tillstånd(24) 

 
 
7.2 Simulering av ultraljudsbilder 
 

Simulering av B-modebilder behöver en modell av både avbildningssystemet och 
vävnaden.  En vanligt använd metod bygger på att systemet har en PSF (point spread 
function), ett linjärt svar H på en puls. Genom att falta H med en kontinuerlig fördelning 
av reflektorer T simuleras reflekterad intensitet. H kan delas upp i två komposanter, en i 
axiell riktning och en lateralt. Reflektorerna approximeras som en liten stålkula. Bilden 
formas genom faltning med båda komposanterna och reflektorfunktionen(48). Modellering 
i två dimensioner är mycket beräkningstung och tar därmed mycket tid(49).  
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Denna studies bilder var simulerade med COLE, Convolution Leuven, en metod som är 
1200 gånger snabbare än den annars mest använda metoden. Faltningen görs i en 
dimension istället för 2D eller 3D. Simulerade data fås genom att falta den transmitterade 
pulsen med projicerade amplituder längs en linje i den spatiella domänen, en för varje 
linje(figur 10). 
RF-signalen I är faltningen mellan H och reflektordistributionsfunktionen T, 
 
     nmnm rTrHrI  ,,,,   

 där r är axiell lokalisation, m  lateral lokalisation och n  elevationslokalisation 
 
Varje reflektor q projiceras på bildlinjen enligt, 
 
   

qqqnm rrawrT   ,,   

 
där  är dirac, 

qa  är ekogenicitet för q och 
qw är projektionsfaktor  

 
I en dimension blir PSF faltad med en dirac-funktion som representerar position och 
reflektivitet av små reflektorer längs med linjen. En del av infallande våg reflekteras om 
reflektorn är i vågens väg. Bidraget från en reflektor viktas med avståndet från en bildlinje. 
Om den ligger centralt i vågen så blir reflektionsbidraget stort, om en bit bort från mitten 
av vågen så blir bidraget mindre. Radiellt avstånd påverkar också reflektionen(49). 
Projektionsfaktorn 

qw , för den q:te reflektorn av totalt antal N kan bestämmas ur ett 
analytiskt uttryck av vågprofilen, PSF.  
 
 
 
 

 
Figur 10. Simulering av RF-linje. Reflektorer i modellen projiceras till en linje. Alla reflektionsbidrag 

summeras till en linje. Figuren inspirerad av Gao(50)) 

 
 

 



 

 29 
 
 
 

7.3 Speckle tracking 
 

En KTH-utvecklad speckle trackingalgoritm(5), baserad på jämförelse av kärnor med 
normerad korskorrelation, användes för att estimera det simulerade blodkärlets rörelse 
genom sekvensen av ultraljudsbilder. Rörelse i två dimensioner, radiellt och longitudinellt, 
beräknades från RF-data. En kärna flyttades runt i ett sökfönster (fem gånger större än 
kärnan) i efterföljande bild, den normerade korskorrelationskoefficienten beräknades för 
varje kärnposition. Den bästa koefficienten bestämde rörelseestimeringen. Kärnan 
flyttades med 40 % överlappning axiellt och lateralt. Algoritmen interpolerade sedan 
rörelseestimeringens resultat över hela bilden. Kärnstorleken var 2.7 lateralt och 
2 axiellt. Algoritmens inparametrar för simuleringen var: Centrumfrekvens 13 MHz, 
linjetäthet 156 linjer/cm vilket gav en bildbredd om 2cm och ett djup på 1 cm. 
 
7.4 Beräkning av kvalitetsmått 
 
Ett antal kvalitetsmått som beskrivs nedan beräknades för varje bild på samma sätt med en 
kärna som flyttades med 40 % överlappning över bilden. Storleken på kärnan var samma 
som vid rörelseestimeringen. Kvalitetsmåtten interpolerades på samma sätt som för 
rörelseestimeringen och sparades som kvalitetskartor. Kvalitetsmåtten beräknades ur IQ-
data, absolutbeloppet av IQ-data bestämde intensiteten i en pixel i den simulerade 
ultraljudsbilden. Från kvalitetskartorna skapades en bild med medelvärdet på 
kvalitetsmåtten. Kvalitetsmåtten kumulerades till kärnpositionen i den första bilden på 
samma sätt som med rörelseestimeringen, varje kärna följdes genom sekvensen av alla 
bilder. Värdet på kvalitetsmåttet i den nya positionen adderades till kärnan i den första 
bilden. Sedan dividerades värdet i den första bilden med antalet bilder, 40. 
 
7.4.1 Sobels metod för kantdetektering 
 
För varje ultraljudsbild beräknades en koefficient som beskriver antal kantpixlar. 
Matlabfunktionen edge användes. Sobels metod returnerar värdet 1 om en pixel definieras 
som en kant. Kärnans alla värden summerades och dividerades med antalet pixlar för att få 
ett medelvärde per pixel. Om en kärna består av bara kanter så blir värdet 1. Värdet 
lagrades i kärnans position i kvalitetsmåttsbilder. Sobels metod för horisontell, vertikal 
och kombination av båda användes med 10 olika tröskelvärden, här kallat filterstorlek 
(visas i tabell 1). Filterstorlekarna valdes för att täcka hela kantdetektionsmetodens 
tröskelvärden. 
 
7.4.2 Cannys metod för kantdetektering 
 
Nio filterkombinationer användes, värdet på det övre tröskelvärdet visas i tabell 1. Det 
lägre tröskelvärdet (för hysteres) bestämdes av algoritmen. På samma sätt som för Sobels 
metod summerades kärnans alla värden och dividerades med antalet pixlar för att få ett 
medelvärde per pixel. Om en kärna består av bara kanter så blir värdet 1.  
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Filterstorlek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Canny 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  

Sobel horisontell 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
Sobel vertikal 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Sobel båda 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
 

Tabell 1. Inparametrar till kantdetektionsmetoderna, här kallad filterstorlek. 

 
 
Figur 11 visar de olika kantdetektorerna utförda på två olika kärnor, en pixel som bedöms 
som kant i algoritmen får värdet 1, visas med vitt i figuren. Summan av alla värden 
dividerades till ett medelvärde per pixel. 
 
 

 
Figur 11. Kvalitetsmått, kanter i två kärnor. Vitt motsvarar en kantpixel med värdet 1. 

Ett medelvärde, antal kantpixlar/pixel bildades. 

 
 
 

7.4.3 Gray-level co-occurrence matrix (GLCM)  

Matlabfunktionen graycomatrix användes för att beräkna en symmetrisk GLCM för varje 
kärnposition. Matriserna togs fram för tre riktningar, horisontellt, vertikalt och diagonalt. 
15 värden från 1 till 15 pixlars avstånd, d, mellan referenspixel och jämförelsepixel 
användes. Matrisens storlek bestämdes till 8x8 vilket motsvarar 8 gråskalenivåer. Maximal 
och minimal intensitet i en bild användes för att skala bildens gråskalenivåer till dessa 8. 
Matlabfunktionen graycoprops användes för att beräkna de statistiska måtten kontrast, 
korrelation och homogenitet, exempel på dessa visas i figur 12. Värdet för respektive mått 
lagrades för varje kärnposition. Data interpolerades över hela bilden, för varje bild i 
sekvensen. 
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Figur 12.  GLCM-måtten kontrast, korrelation och homogenitet för två olika kärnor. För varje kärna, 
riktning och pixelavstånd beräknades en GLCM-matris. GLCM-måtten lagrades som kvalitetsmått. 

 
7.4.4 Filtrering i frekvensdomänen 

 
För varje kärna beräknades 2D Fouriertransformen med nollpåfyllning till 256x256 pixlar. 
Transformen filtrerades i frekvensdomänen genom multiplikation med ett andra 
ordningens Butterworth högpassfilter. Högpassfiltret (HP) konstruerades ur ett 
lågpassfilter (LP) med HP=1-LP. Tio olika filterstorlekar med olika radie användes, visas i 
tabell 2. Efter återtransformering beräknades ett medelvärde på intensiteten för en pixel i 
kärnan. Alla värden interpolerades till en kvalitetskarta för en bild. 
 
Filterstorlek 
Butterworthfilter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Radie  0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 
 
Tabell 2. Filterstorlek med respektive radie för de Butterworthfilter som användes till högpassfiltrering. 

 

7.4.5 Normerad korskorrelation 

 

Speckle trackingalgoritmen returnerade även de normerade korskorrelationskoefficienter 
som bestämde bästa överrensstämmelse. Koefficienten var beräknad från RF-data. 
Skillnaden mellan normerad korskorrelation och de andra kvalitetsmåtten är att 
korskorrelation beräknas ur efterföljande bild. En kärna med absolut korrelation till 
motsvarigheten i nästa bild får värdet 1. Dessa koefficienter lagrades i kvalitetskartor på 
samma sätt som kvalitetsmåtten, med interpolation till samtliga positioner. 
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7.5 Validering av kvalitetsmått 

 

Sann rörelse fanns beräknat för varje bild och lagrad i kartor. Dessa hade beräknats genom 
att interpolera noderna i modellen. RMSE, root mean square error, är ett mått på felet 
mellan den sanna rörelsen och det estimerade. 
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där ê  är sann rörelse och e  är estimerad rörelse, N är antalet bilder.  

Medelfelet för rörelseestimeringen, RMSE, bestämdes och sparades som kartor .  

Kartorna för medelkvalitetsmått för en hjärtcykel och kartorna för RMSE användes för att 
bestämma förhållandet mellan kvalitetsmåttet och felet i rörelseestimeringen. 

Ett område som motsvarar insidan av den posteriora kärlväggen valdes ut. I detta område 
placerades en kärna av samma storlek som använts vid rörelseestimeringen. Den sveptes 
över bilden med 50% överlappning axiellt och lateralt. Kärnans medelvärde för RMSE och 
värdet på kvalitetsmåtten sparades i vektorer och ritades i  spridningsdiagram. 

En linjär regressionslinje ritades ut i varje spridningsdiagram, med matlabfunktionen 
polyfit. Funktionen anpassar linjen baxy   till mätdata med  minsta-kvadratmetoden; 

 
2

1

)]([



n

k

kk xfy  

 ky är värdet i en punkt på linjen och )( kxf är mätvärdet. 

 För alla spridningsdiagram beräknades den linjära korrelationskoefficient r med 
Matlabfunktionen corrcoeff. Korrelationskoefficienten r beskriver hur nära 
regressionslinjen punkterna är; 
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där yx variansen för x och y och C är kovariansen; 
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Där kx ky  är värden i regressionslinjen och x y är mätdata 

Ett negativt värde på korrelationskoefficienten betyder att ett högt värde på kvalitetsmåttet 
ger ett lågt värde på felet i rörelseestimeringen(RMSE). Värden nära -1 tyder på ett starkt 
negativt linjärt samband, att det är förutsägbart. Ett starkt negativt samband kan tyda på 
att kvalitetsmåttet kan användas till att hitta områden i bilden där speckle tracking 
fungerar bra, där felet i rörelseestimeringen är litet.  

Ett starkt positivt linjärt samband(högt värde på kvalitetsmåttet ger högt värde på felet i 

rörelseestimeringen) ger värden nära 1. (51) . 
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8 Resultat 
 

Resultaten presenteras i två format. Sambanden mellan medelfelet i estimeringen(RMSE) 
och respektive kvalitetsmått visas med spridningsdiagram. En linjär regressionslinje är 
ritad i rött i spridningsdiagrammen.  Korrelationskoefficienten r för (RMSE/kvalitetsmått) 
visas i diagram som funktion av filterstorleken i de olika kvalitetsmåttsmetoderna. För 
GLCM-metoderna visas korrelationskoefficienten som funktion av avståndet mellan de 
pixlar som jämförs. Felet i rörelseestimeringen, RMSE, anges i meter (m) i figurerna. 

 
8.1 Kantdetektering 

I figur 13 visas axiell RMSE som funktion av medelvärdet av antal kantpixlar i en kärna 
med Cannys metod (a) och Sobels metod (b). Felet mellan estimerad och sann rörelse 
(RMSE) minskar med ökat antal kantpixlar i kärnan(negativ korrelation). Detta tyder på 
att en kärna med fler kanter är lättare att spåra i bilderna än en kärna med ett mer diffust 
gråskalemönster.  

 

            
a)                  b) 

Figur 13. Felet mellan estimerad och sann rörelse(RMSE) plottad som funktion av antal kantpixlar per 
pixel (för axiell rörelseestimering) med Cannys metod(a) och Sobels metod(b). Spridningsdiagrammen är 
för filterstorleken  med bäst korrelationskoefficient. 

 

Figur 14 visar den linjära korrelationskoefficienten, r, som funktion av filterstorlek för 
Cannys metod (a) och Sobels metod (b) (Både axiell och lateral rörelseestimering) . 
Korrelationskoefficienten varierar med olika storlekar på filtret, något som kan tyda på att 
metoden fungerar bättre för en viss storlek på filtret. Sobels metod som detekterar kanter i 
olika riktning visar skillnad mellan horisontell och vertikal kantdetektering. 
Korrelationskoefficienten för horisontell kantdetektion är närmare -1 för axiell 
rörelseestimering jämfört med vertikal kantdetektering. För lateral rörelseestimering är 
förhållandet motsatt, vertikal kantdetektering har starkare linjärt samband mellan antal 
kanter och felet i rörelseestimeringen, jämfört med horisontell kantdetektering.  
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a) b) 
 

Figur 14. Den linjära korrelationskoefficienten som funktion av filterstorlek i a) för Cannys metod och b) 
för Sobels metod. Axiell och lateral rörelseestimering visas i separata diagram. 

 
8.2 Gray-level co-occurrence matrix (GLCM) 
 
 
Figur 15b visar medelfelet i axiell rörelseestimering (RMSE) som funktion av GLCM- 

kontrast i kärnan. GLCM-kontrast för det pixelavstånd d som har bäst 
korrelationskoefficient visas. En kärna med hög kontrast har mindre fel i 
rörelseestimeringen, korrelationen är negativ.  
 
Figur 15a visar den linjära korrelationskoefficienten r som funktion av d, avståndet mellan 
referenspixel och jämförelsepixel vid beräkning av GLCM-matrisen. Axiell och lateral 
rörelseestimering visas i separata diagram. Korrelationskoefficienten för GLCM-kontrast 

närmar sig -1 med mindre d, något som tyder på att metoden uppvisar bättre linjäritet för 
jämförelse av pixlar relativt nära varandra. Vertikal kontrast har bättre 
korrelationskoefficient mot RMSE i axiell rörelseestimering, jämfört med horisontell 
kontrast. Korrelationskoefficienterna för horisontell kontrast är närmare -1 för lateral 
rörelseestimering. Diagonal kontrast har liknande linjära samband med medelfelet i 
rörelseestimeringen som den bästa (horisontell/vertikal) i rörelseestimeringen i de båda 
riktningarna. 
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a) b)    

 
Figur 15(a). Den  linjära korrelationskoefficienten som funktion av pixelavståndet d (avstånd i antal pixlar 
vid beräkningen av GLCM) för GLCM –kontrast. Axiell och lateral rörelseestimering visas i separata 
diagram. 15b) RMSE som funktion av GLCM-kontrast för den GLCM(avstånd i antal pixlar) med bäst 
korrelationskoefficient, för axiell rörelseestimering. 
 

 
Figur 16b visar medelfelet i axiell rörelseestimering (RMSE) som funktion av GLCM- 

homogenitet i kärnan. Spridningsdiagrammet är för det pixelavstånd som gav bäst 
korrelationskoefficient. Korrelationen är positiv, medelfelet ökar med ökad homogenitet. 
Det tyder på att homogena kärnor, med mindre gråskalevaration är sämre för 
rörelseestimeringen. GLCM-homogenitet(16a), har korrelationskoefficient närmare 1 för 
större d , avståndet mellan referenspixel och jämförelsepixel . 
 

 
a)         b) 

 
Figur 16a.  Den  linjära korrelationskoefficienten som funktion av pixelavståndet d (avstånd i antal pixlar 
vid beräkningen av GLCM) för GLCM –homogenitet. Axiell och lateral rörelseestimering visas i separata 
diagram. 16b) RMSE som funktion av GLCM-homogenitet för den GLCM(avstånd i antal pixlar) med bäst 
korrelationskoefficient, för axiell rörelseestimering. 
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Figur 17b visar medelfelet i axiell rörelseestimering (RMSE) som funktion av GLCM- 

korrelation i kärnan. GLCM-korrelation för det pixelavstånd d som har bäst 
korrelationskoefficient visas. En kärna med högt värde på GLCM-korrelation ger mindre 
fel i rörelseestimeringen, sambandet  är negativt.  
Figur 17a visar den linjära korrelationskoefficienten för GLCM-korrelation, värdet på 
koefficienten närmar sig minimalt värde med små d, oberoende av riktning.  
 

 
a)         b) 

 
Figur 17(a). Den  linjära korrelationskoefficienten som funktion av pixelavståndet d (avstånd i antal pixlar 
vid beräkningen av GLCM) för GLCM –korrelation. Axiell och lateral rörelseestimering visas i separata 
diagram. 17b) RMSE som funktion av GLCM-korrelation för den GLCM(avstånd i antal pixlar) med bäst 
korrelationskoefficient, för axiell rörelseestimering. 
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8.3 Filtrering i frekvensdomänen 
 

I figur 18b visar medelfelet i axiell rörelseestimering (RMSE) som funktion av 
medelintensitet i kärnan efter filtrering med Butterworth högpassfilter. 
Spridningsdiagrammet är för filterstorleken med bäst korrelationskoefficient. Felet 
minskar med ökad medelintensitet i kärnan, vilket tyder på att en kärna med mer 
högfrekvent innehåll, snabb förändring i gråskalenivå går att spåra i bilderna än en kärna 
med mindre högfrekvent innehåll.  

Figur 18a visar den linjära korrelationskoefficienten, r, som funktion av filterstorlek. Axiell 
och lateral rörelseestimering visas i separata diagram. Korrelationskoefficienten varierar 
med olika storlekar på filtret, något som kan tyda på att metoden fungerar bättre för en 
viss storlek på filtret.  

 

 
 
 
 

 
    a)                                      b)                               
 
Figur 18a) De linjära korrelationskoefficienterna för både axiell och lateral rörelseestimering ses som 
funktion av Butterworth-högpassfiltrets storlek. b) Felet i rörelseestimeringen(RMSE) för filterstorleken 
med bäst korrelationskoefficient som funktion av medelintensiteten i den filtrerade kärnan. 
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8.4 Normerad korskorrelation 

 
I figur 19a visas RMSE som funktion av medelvärdet av den normerade 
korskorrelationskoefficienten i en kärna. Ett högt värde på den normerade 
korrelationskoefficienten ger ett större medelfel i rörelseestimeringen. Sambandet uttryckt 
i den linjära korrelationskoefficienten r är inte starkt, inte linjärt. Figur 19b visar RMSE 
som funktion av den normerade korskorrelationskoefficienten i lateral rörelseestimering. 
Här är sambandet mellan felet och normerad korskorrelation svagare.  

 
 
 

       
   a)                                                                           b)                
 
Figur 19. Felet i rörelseestimeringen(RMSE) som  funktion av normerad korskorrelationskoefficient. Axiell 
rörelseestimering visas i (a), lateral rörelseestimering i (b). 
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9 Diskussion 
 

Tidigare arbeten har diskuterat bristen av kvalitetsmått för förbättrad speckle tracking. 
Studier har gjorts med kvalitetsmått på gråskala i ultraljudsbilden i form av kanter 
(beräknade med Cannys metod). Samband visades mellan ökat antal kanter i en kärna och 
RMSE för beräknad deformation av en modell av ett karotiskärl. Studien diskuterade också 
att det inte finns något samband för hur tröskelvärde till Cannys metod skall väljas. I 
samma studie visades normerad korskorrelation vara ett dåligt mått på trackingkvalitet(7). 
Konklusionen, att mer kanter i en kärna ger bättre tracking samt den normerade 
korskorrelationens begränsningar bekräftas i detta arbete. I tillägg till den ovannämnda 
finns inte för författaren kända studier på kvalitetsmåttsbeskrivningar för speckletracking i 
karotisapplikationer.  

Detta arbete visar att mängden gråskaleförändring i en ultraljudsbild kan användas för att 
identifiera områden där speckle tracking-algoritmen ger mindre fel mellan estimerad och 
sann rörelse i vävnaden. RMSE är mindre med högre värden på gråskaleförändring i 
kärnan uttryckt som antalet kanter (figur 13), GLCM-kontrast (figur 15b) och GLCM-
korrelation (figur 17b). Metoder som beskriver ett bildområdes gråskalevariation för 
simulerade bilder på ett karotiskärl har jämförts. Gråskalevariation beskrivs på många 
sätt, andra ordningens statistiska metoder är relativt intuitiva att använda och fungerar 
ofta bättre på att karakterisera speckle än första ordningens som fokuserar på 
intensitetsbeskrivning(52).  

 

Kanter i en bild kan beskriva gråskalevariation. De kärnor som gav mindre medelfel i 
rörelseestimeringen uppvisar mer gråskalevariation. Båda kantdetektionsmetoderna som 
användes (Canny och Sobel) visade ett negativt linjärt samband för RMSE som funktion av 
antalet kanter i en kärna (figur 13). Den största skillnaden mellan metoderna är att Cannys 

metod identifierar färre pixlar som kantpixlar eftersom algoritmen tunnar ut linjer. Denna 
uttunning kan medföra att information om gråskalevariation i kärnan förloras och 
försämrar möjligheten för att hitta ett bra område för tracking. Kantdetektorns 
tröskelvärde påverkar linjäriteten mellan antal kanter och RMSE. Denna skillnad kan spela 
roll för hur väl metoden skiljer på en kärna som går att spåra och en kärna som är svårare 
att spåra. Det är troligt att tröskelvärdena bör justeras på andra modeller av karotiskärl. 
Korrelationskoefficienten r var bättre för Sobels bästa metod(r=-0,8681) jämfört med 
Cannys metod (r=-0,9196), kanske kan Sobels metod ge mer information om 
gråskaleförändring i en bild. 
 
Sobels metod kan detektera kanter i olika riktningar. Korrelationskoefficienten för axiell 
RMSE och horisontella kanter är bättre jämfört med vertikal RMSE och kombinationen av 
både axiell och lateral RMSE (figur 14b). Den axiella upplösningen i ultraljudsbilden är 
hög. Det är möjligt att mer variation i gråskala upptäcks tack vare den högre upplösningen, 
vilket kan förklara varför det linjära sambandet är starkare för horisontella kanter. 
Upplösningen lateralt är sämre. Den laterala rörelseestimeringen får bättre 
korrelationskoefficient för vertikala kanter. Det finns ett starkare linjärt samband mellan 
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vertikala kanter och RMSE, vilket kan tyda på att lateral speckle tracking kan förbättras 
om fler vertikala kanter hittas (figur 14b).  
 
GLCM-metodernas beskrivning av gråskalevariation kan också påverka resultatet i 
tracking. GLCM-kontrast har negativt samband med RMSE. De kärnor i 
rörelseestimeringen med mindre RMSE har ett högre värde på kontrast, stor lokal 
variation i kärnan (figur 15b). Diagonal GLCM-kontrast har bäst linjäritet för både axiell 
och lateral rörelseestimering(r=-0.9198  axiellt). Det lönar sig inte att jämföra pixlar på för 
stort avstånd. Korrelationskoefficienten och därmed sambandet mellan medelfelet i 
rörelsestimeringen och kontrasten i kärnan minskar med ökat avstånd. Det finns en liten 
skillnad i korrelationskoefficienten för vertikal och horisontell kontrast. 
Korrelationskoefficienten för vertikal kontrast, som visar på förändring av gråskala i axiell 
riktning, blir bättre jämfört med horisontell kontrast för axiell rörelseestimering. Detta kan 
kanske tyda på att resultatet blir bättre tack vare den bättre upplösningen. Horisontell 
kontrast som beskriver lateral gråskaleförändring ger bättre korrelationskoefficienter 
lateralt(figur 15a). Detta tyder på att speckle tracking kan förbättras om gråskaleförändring 
hittas i respektive riktning.  Diagonal kontrast har dock liknande linjära samband för både 
axiell och lateral rörelseestimering som de bästa av de båda andra i respektive riktning. 
Det kanske räcker med att mäta diagonal GLCM-kontrast. 

GLCM-Homogenitet som enligt definition är inversen till kontrast, har positivt samband 
mellan RMSE och måttet på homogenitet. Ju högre värde på homogenitet desto sämre 
RMSE (figur 16b). Resultatet tyder på att kärnor som har större fel i rörelseestimeringen 
har liten gråskalevariation, hög homogenitet. Korrelationskoefficienten tyder på att 
sambandet mellan homogenitet och ökat fel stärks med ökat avstånd mellan pixlarna som 
bygger upp GLCM-matrisen. Det kanske kan tyda på att mycket stora homogena områden 
ger sämre resultat i rörelseestimeringen. Här verkar liknande koppling till axiell och lateral 
korrelationskoefficient finnas, vertikal homogenitet ger bättre linjär korrelation i axiell 
riktning och horisontell homogenitet för lateral riktning. 

Kärnor med mindre medelfel, RMSE, har ett högt värde på GLCM-korrelation, som kan 
tyda på att det finns sannolikhet för att en eller flera mönster upprepar sig. Här finns inte 
samma koppling till riktningen. De starkaste linjära sambanden fås med jämförelse av 
pixlar på nära avstånd. 

I frekvensdomänen ger hög intensitet i den högpassfiltrerade kärnan lägre RMSE (figur 
18b). Hög intensitet efter filtrering tyder på att det finns gråskalevariation i kärnan.  
Sambandet mellan medelfelet i rörelsestimeringen och intensitet i kärnan efter filtreringen 
(uttryckt i korrelationskoefficient r) är beroende av filterstorleken(figur 16a). 
Högpassfiltrering med denna metod ger ingen riktningsinformation.  

Normerad korskorrelation visar ett svagare positivt samband(r=0.7198 för axiell 
rörelseestimering( r=0.60 för lateral rörelseestimering). Ett mycket högt värde på den 
normerade korskorrelationskoefficienten verkar också medföra ett större fel på 
rörelseestimeringen. De RMSE-värden som visas i spridningsdiagrammet (figur 19) är 
medelvärdet på de normerade korskorrelationskoefficienter som ligger till grund för 
rörelseestimeringen, de som algoritmen valde för att bestämma rörelse. Resultatet tyder på 
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att den normerade korskorrelationskoefficienten inte är ett bra mått på fungerande 
tracking. Det är möjligt att homogena områden ger ett högre värde på normerad 
korskorrelation, homogena områden har ju visats med GLCM-homogenitet få större 
rörelseestimeringsfel.  

Speckle tracking med jämförelse av kärnor med normerad korskorrelation är en validerad 
metod för att mäta kärlstelhet. Spridningsdiagrammet i figur 19 antyder att många av 
kärnorna följs genom sekvensen av bilder med gott resultat, RMSE är lågt för en stor 
andel.  Däremot finns avvikelse med kärnor som trots stort fel i rörelseestimeringen har 
hög normerad korskorrelation. Kvalitetsmått som beskriver gråskalevariation  i kärnan, 
har i detta arbete kopplats till mindre fel i rörelseestimeringen. Dessa mått kan användas 
till att förbättra speckle tracking. 

GLCM-texturmetoder har använts för att karakterisera plack i karotiskärlen och lyckats 
skilja mellan symptomgivande plack och icke symptomgivande(36). I denna studie verkar 
textur beskriven som gråskalevariation i de simulerade ultraljudsbilderna också vara bra 
för GLCM-metoderna. Deformationsmätning i karotiskärlen med speckle tracking kan på 
sikt ersätta dagens mätmetoder. Detta har lett till forskning om andra algoritmer för att 
följa speckle genom bildsekvensen, texturmetoder som GLCM och kantdetektering har 
använts för att beskriva speckle, även för speckle tracking i 3D (52-54).  

Denna studie beskriver gråskalevariation i en kärna som kvalitetsmått för att förbättra 
speckle tracking vid mätning av deformation i karotiskärlen. Speckle tracking-metoden har 
validerats genom ett antal studier(6, 19). Den nya tekniken kan också mäta deformation i 
karotisartärens längdriktning, en egenskap vars betydelse inte är utredd(23, 25, 27, 55). 
Metoder som kan förbättra tracking i både axiell och longitudinell riktning kan därför bli 
betydelsefulla.  

Ultraljudsbaserad speckletracking av karotiskärlen har potential att dels öka kunskapen 
om blodkärlens mekaniska egenskaper samt öka tillförlitligheten i mätningar av kärlens 
uttänjbarhet. Minskas de faktorer för osäkerhet i mätningar som utförs kan 
diagnosmetoderna förbättras. Med förbättrad och mer tillgänglig teknik kan fler patienter 
som har förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom identifieras tidigare. Kunskap om 
sjukdomen ökas för att utveckla förebyggande åtgärder mot vår tids största orsak till 
mortalitet. 

 
9.1  Felkällor 

 
Studien har gjorts på bara en simulerad modell av ett karotiskärl, det är möjligt att andra 
simuleringar kan ge andra resultat. Simuleringen är ideal, den linjära modellen av 
karotiskärlet har troligtvis inte så stor andel dekorrelation på grund av rörelse utanför 
planet. Beräkningarna är gjorda på B-modekonverterad data (absolutbeloppet av IQ-data) 
vilket ger sämre upplösning än beräkningar på RF-signalen. Vid beräkning av linjär 
regression och korrelation har hänsyn inte tagits till extremvärden, annat än med visuell 
granskning av spridningsdiagrammen. Upplösningens betydelse för förbättrad 
deformationsestimering har visats bero på deformationens storlek (32).  Endast en storlek 
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av kärna användes, den ökade informationsmängden med fler storlekar hade kunnat ge 
mer information. Kärnans storlek har visats påverka rörelseestimering med speckle 
tracking(21). GLCM är beräknat på 8 gråskalenivåer, det är möjligt att finare 
gråskaleförändringar kan beskrivas med en större GLCM-matris. Denna eventuella 
förbättring bör dock vägas mot den ökade beräkningstyngden. 

 
 

 

9.2  Framtida arbete  

 

Metoderna skulle kunna provas i fler olika modeller. Speciellt GLCM som i detta arbete har 
visats beskriva gråskaleförändring utan att behöva analysera behov av tröskelvärden. 
GLCM-metodernas beräkningskomplexitet(många operationer) kan undvikas med andra 
utvecklade beräkningsalgoritmer(56). Det finns i frekvensdomänen möjlighet att filtrera på 
andra sätt, t.ex. med bandpassfilter eller riktningsbeskrivande metoder.  Trackingkvalitet 
för lateral rörelseestimering kunde provas med kantdetektionsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 43 
 
 
 

10  Slutsats  

 

Det här arbetet har utvärderat gråskalevariation som kvalitetsmått i ultraljudsbaserad 
speckle tracking. Mängden gråskalevariation i en ultraljudsbild har koppling till hur väl 
speckle trackingalgoritmen fungerar, kärnor som har mindre medelfel i 
rörelseestimeringen innehåller mer gråskalevariation. Gråskalevariationen kan beskrivas 
som kanter, GLCM-kontrast, GLCM-korrelation och högfrekvent innehåll i kärnan.  
Kantdetektering beror på storleken av filtret som används, det är möjligt att andra 
simulerade kärlmodeller ger bättre resultat för andra storlekar. Det verkar som att en 
enklare kantdetektor ger bättre beskrivning av gråskalevariationen i en kärna som ger bra 
tracking. Kantdetektion kan hitta kärnor i bilden som ger bättre resultat i axiell och lateral 
rörelseestimering, detta behöver studeras mer.  
Gråskalevariation beskriven som höga frekvenskomponenter hittar också områden som 
ger lägre medelfel i rörelseestimeringen, resultatet är även här beroende på filterstorleken. 
Andra former av filtrering i frekvensdomänen kan ge mer information men är inte provad i 
detta arbete.  
GLCM-matrisen och dess egenskaper kontrast och korrelation beskriver också 
gråskalevariation, mer variation ger mindre fel i speckle trackingalgoritmen. Det finns 
också samband med mindre gråskalevariation, uttryckt som GLCM-homogenitet och 
försämrad tracking. En kärna med stort fel i rörelseestimeringen visar mer homogenitet i 
kärnan.  
GLCM-kontrast och korrelation har fördelen att metoden har större negativt linjärt 
samband för små avstånd mellan referenspixel och jämförd pixel. Detta kan innebära att 
metoderna kan användas utan att analysera behovet av storlek på filter. 
GLCM-kontrast i horisontell och vertikal riktning uppvisar skillnad i att hitta kärnor som 
har bra tracking axiellt eller lateralt. I detta arbete uppvägs detta fynd av att diagonal 
kontrast hittar kärnor med liknande styrka i det linjära sambandet mellan felet i 
rörelseestimeringen genom hela hjärtcykeln och måttet på gråskalevariationen i kärnans 
diagonala riktning. 
Mycket mer studier behövs, det finns begränsningar i detta arbete som bör tas hänsyn till i 
vidare studier. 
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