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For å bedre bildekvaliteten og 
øke fleksibiliteten i 
fremtidens ultralydapparater 
trengs mer energieffektiv, 
analog elektronikk.

Av Hans Herman Hansen

Utralydavbildning i medisinske 
anvendelser har gjort store fram-
skritt fra sin spede begynnelse for 
litt under et halvt århundre siden. 
Mye av økningen i bruken av 
ultralyd for å stille medisinske 
diagnoser skyldes en gradvis 
bedring av bildekvaliteten {Ref: 
M. Schafer and P. Lewin, «The 
Influence of Front–End Hardware 
on Digital Ultrasonic Imaging,» 
IEEE Transactions on Sonics and 
Ultrasonics, vol. 31, pp. 295–306, 
1984.}. Særlig ved bruk av digi-
tale avbildningssystemer ser vi 
stadig muligheter til å oppnå 
bedre bildekvalitet uten å ofre 
mye av den feksibiliteten som 
skiller ultralydavbildning fra 
andre avbildningsmodaliteter som 
for eksempel MR og CT. Den 
innebygde fleksibiliteten i digitale 
avbildningssystemer gjør det 
mulig å bruke et bredt spekter av 
algoritmer til å rekonstruere, for-
bedre og analysere ultralydavbild-
ninger for best mulig bildekvali-
tet. Likevel er effektiviteten av 
slike algoritmer begrenset av kva-
liteten på det samplede signalet.

Forbedring
En kritisk byggeblokk i ethvert 
digitalt ultralydavbildningssystem 
er den analoge mottakerkjeden, 
som fungerer som linken mellom 
det digitale systemet og vevet som 
undersøkes. Selv om avbildnings-
kvaliteten kan forbedres ved hjelp 
av kompliserte signalbehandlings-
metoder, er det vanligvis den ana-
loge mottakerkjeden som begren-
ser ytelsen til systemet. 
Signal-til-støy-forholdet, bånd-
bredden og det dynamiske områ-
det til det samplede signalet er 
viktig for hvor effektiv mange av 
bildebehandlingsalgoritmene kan 
være til å forbedre bildekvaliteten.

Ultralydsystemet
Ultralydsystemer kan være kom-
plekse, og inneholder vanligvis en 
god del analog og digital signalbe-
handling. Figur 1 viser et forenklet 
blokkdiagram av et ultralydsystem 
med sender (TX) og mottaker 
(RX) {Ref: Brunner, Eberhard, 
«Ultrasound System Considera-
tions and their Impact on Front-
End Components,» Analog Devi-
ces, Inc., 2002}. Transdusere i 
proben konverterer det elektriske 
signalet fra ultralydsenderen til 
akustiske bølger, som sendes inn i 
vevet som skal undersøkes. I vevet 
vil endringer i mekaniske egenska-
per, som for eksempel endringer i 
cellestrukturen, føre til at lydbøl-
ger reflekteres. De akustiske bøl-
gene som reflekteres treffer trans-
duseren som omformer det 
akustiske trykket tilbake til en 
elektrisk spenning. 

Energitettheten til ultralyd-
bølgen som sendes inn i vevet er 
relativt begrenset av sikkerhets-
messige årsaker. Når lydbølgene i 
tillegg dempes mye på vei inn og 
ut av vevet, er det mottatte sig-

nalet som regel veldig svakt. Ved 
en demping på 1 dB/cm/MHz vil 
en 10 MHz ultralydbølge dempes 
100 dB ved refleksjoner fra en 
dybde på bare 5 cm. Dette betyr 
ikke bare at de dypeste refleksjo-
nene er svært svake, men også at 
det de første ekkoene er svært 
mye større enn de svakeste. Mot-
takerkjeden er derfor nødt til å 
kunne håndtere både svært store 
og svært små signaler, noe som 
krever et stort dynamisk område. 

I tradisjonelle ultralydsystemer 
er sender og mottaker koblet til 
ultralydtransdusere (proben) via en 
forholdsvis lang koaksialkabel. 
Dette fører til at det allerede svake 
signalet dempes ytterligere før det 
forsterkes i mottakeren. Mye fors-
kning går i retning av å designe 
stadig mer fleksible ultralydsyste-
mer, og med det er det en pågå-
ende trend å forsøke å integrere 
mest mulig av mottakerelektro-
nikken i ultralydproben. Ved å 
plassere en lavstøyforsterker 
direkte i proben, kan signalet for-
sterkes før den dempes i kabelen. 
Dette kan være med på å forbedre 

det viktige signal-til-støy-forholdet 
og dermed også bildekvaliteten. 
Hvis det i tillegg er mulig å lage 
en lavstøyforsterker som begrenser 
det dynamisk området, for eksem-
pel ved å bruke variabel forsterk-
ning, kan det gjøre det mulig å 
integrere en analog-til-digital-
omformer (adc) i selve proben.

Stråleforming
En viktig faktor som påvirker 
kvaliteten på ultralydavbildnin-
gen er hvor god fokusering som 
kan oppnås ved hjelp av stråle-
forming. Figur 2 viser en imple-
mentasjon av digital strålefor-
ming {Ref: M. Karaman, E. 
Kolagasioglu, and A. Atalar, «A 
VLSI Receive Beamformer for 
Digital Ultrasound Imaging,» 
Proc. ICASSP 1992, vol. 1, pp. 
657–660, 1992.}. Prinsippet bak 
stråleforming i mottakeren er å 
forsinke de ulike elementene på 
en slik måte at utgangssignalet 
fra alle kanalene stilles på rekke 
slik at de kan summeres med 
fullstendig overlapp og i fase. 
Denne koherente summasjonen 
vil ideelt sett øke signal-til-støy-
forholdet med 3 dB for hver dob-
ling av signalstyrken. Dette fordi 
signalet i hver kanal etter stråle-
forming skal være likt signalet i 
de andre kanalene, mens støyen i 
de enkelte kanalene er ukorrelert 
med de andre. For å oppnå denne 
økningen i signal-til-støyforhol-
det, kreves tilnærmet perfekt til-
pasning i forsinkelsen mellom 
kanalene, noe som er vanskelig å 
få til i det analoge domenet. 

Omformer
I digital stråleforming samples 
signalet så nære transduseren 
som mulig, for deretter å forsin-
kes og adderes digitalt. Den 
prinsippielle fordelen med digital 
stråleforming er at så snart sig-
nalet er samplet og lagret digi-
talt, er forsinkelsen og summa-
sjonen så godt som ideell, mens 
det i det analoge domenet er 
vanskelig å få til en like god til-
pasning i forsinkelsen mellom de 
ulike kanalene. Dette gjør at 
analog stråleforming ofte ikke 
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gir like stor økning i signal-til-støy-forholdet 
som fokuseringen skulle tilsi. I tillegg er 
antallet forsinkelseselementer i analog stråle-
forming begrenset, noe som går direkte utover 
oppløsningen. På den andre siden er digitalt 
minne billig, slik at FIFOene (First In First 
Out) kan være lange og gi en veldig høy opp-
løsning i fokuseringen. Dessverre er sam-
plingsfrekvensen som kreves i analog-ti-digi-
tal-omformeren i digital stråleforming direkte 
proporsjonal med den radielle oppløsingen og 
nøyaktigheten i faseforsinkelsen mellom kana-
lene. For å få en høy nok oppløsning i forsin-
kelsen mellom kanalene, er det nødvendig 
med en analog-til-digital-omformer med en 
samplingsfrekvens på mer enn 200 MS/s. 
Siden dette normalt ikke er praktisk, er det 
vanlig i bruke digital interpolasjon i strålefor-
meren i stedet, for dermed å kunne bruke en 
lavere samplingsfrekvens.

Lavt effektbruk
For å kunne integrere en lavstøyforsterker og 
en analog-til-digital-omformer i ultralydpro-
ben stilles det strenge krav til så lavt effektfor-
bruk og lite areal som mulig. Dette gjelder 
spesielt i 3-dimensjonal ultralyd, hvor antall 
elementer kan være i området 1500 til 2000. 
Arealet må derfor minimeres, og effektforbru-
ket per kanal bør være i størrelsesorden mikro-
watt. I et slikt system er derfor lavstøyforster-
keren en viktig byggeblokk, og er kritisk for å 
ikke begrense ytelsen til mottakeren. For det 
første er det viktig å introdusere så lite støy 
som mulig i det svake ultralydsignalet. For det 
andre bør det dynamiske området på utgangen 
av lavstøyforsterkeren som sendes til analog-til-
digital-omformeren være relativt begrenset, 
fordi et stort dynamisk område kostbart med 
tanke på effektforbruk i analoge kretser. For å 
øke det dynamiske området med 1 bit kreves 
som regel fire ganger så mye effekt i en analog-
til-digital-omformer. Ved å begrense det dyna-
miske området fra lavstøyforsterkeren, kan 
energieffektiviteten til hele mottakeren bedres. 

Kravet til lavstøyforsterkeren er med andre 
ord at den skal tilføre så lite støy som nødven-
ding, ha høy nok båndbredde og dynamisk 
området uten å bruke mer enn noen titalls 
mikrowatt. Slike vanskelige spesifikasjoner 
stiller strenge krav til energieffektiviteten til 
hele mottakerkjeden, men spesielt den første 
komponenten, nemlig lavstøyforsterkeren. 
Gitt at lavstøyforskerene øker signalstyrken 
nok, er støyen til hele mottakeren stort sett 
dominert av støyen i fra lavstøyforsterkeren. 

Det er er derfor viktig med en god avveiing 
mellom inngangsreferert støy og effektforbruk 
i lavstøyforsterkeren. 

I masteroppgaven har jeg hovedsakelig sett 
på hvordan man kan designe en så energief-
fektiv lavstøyforsterker som mulig. I tillegg 
har jeg også sett på forskjellige metoder for å 
komprimere det dynamiske området på 
utgangen av lavstøyforsterkeren, blant annet 
ved hjelp av en digitalt kontrollert kapasitiv 
spenningsdeler.

Linearisert forsterker
Siden signal-til-støy-forholdet er begrenset av 
støy i den nedre enden og linearitet i den øvre 
enden av skalane, falt valget på en linearisert 
forsterkertopologi {Ref: T. Kwan and K. 
Martin, «An Adaptive Analog Continuous–
Time CMOS Biquadratic Filter,» IEEE Jour-
nal of Solid–State Circuits, vol. 26, pp. 859–
867, 1991.}. Forsterkertopologien (se Figur 3) 
oppnår bra signal-til-støy-forhold for store sig-
naler på grunn av linearisering, mens den for 
lave signaler må designes til å oppnå bra sig-
nal-til-støy-forhold ved å introdusere så lite 
støy som mulig for et gitt effektforbruk. For å 
få til dette, er det nødvendig å optimalisere 
denne avveiingen mellom inngangsreferert 
støy og effektforbruk, og med andre ord opti-
malisere energieffektiviteten til lavstøyforster-
keren. Ved hjelp av en analytisk optimalise-
ring var det mulig å designe en 
lavstøyforsterker som tilfredsstilte spesifika-
sjonene {Ref: H. H. Hansen and T. Ytterdal, 
«Figure–of–merit Optimization of a Low 
Noise Amplifier in 180 nm CMOS,» Circuit 
Theory and Design, European Conference on, 
2011}. 

Resultatet
Under arbeidet med oppgaven har jeg desig-
net en lavstøyforsterker på transistornivå ved å 
bruke verdier fra den analytiske optimalise-
ringen. Resultatet ble en lavstøyforsterker 
med mindre enn 3 dB støyfaktor ved et 
effektforbruk på rundt 35 mikrowatt. Hvis 
det i tillegg er mulig å komprimere det dyna-
miske området på utgangen tilstrekkelig, for 
eksempel ved å bruke variabel forsterkning, 
vil lavstøyforsterkeren kunne brukes i en mot-
takerkjede sammen med en analog-til-digital-
omformer med et samlet effekforbruk på 
mindre enn et par hundre mikrowatt. Om 
dette lykkes vil det være mulig å øke fleksibi-
liteten i framtidens ultralydsystemer ved å ha 
et nærmest fullstedig digitalt ultralydsystem 
fra stråleforming til ultralydbildet vises på 
skjermen. Ved å ha full elektronisk kontroll 
over alle elementene i en ultralydmatrise på 
flere tusen elementer, er det for eksempel 
mulig å programmere proben digitalt for å 
kunne brukes til en rekke ulike anvendelser, 
noe som ikke er vanlig for tradisjonelle ultra-
lydsystemer ved bruk av bare én probe. 
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Figur 3: Linearisert forsterkertopologi
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