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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЕХОГРАФІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ СКАНЕРІВ 
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Показано залежність акустичних опорів двох середовищ, які межують між собою, від типу біологічних тка-

нин, та їх вплив на характер, режими та параметри ультразвукового дослідження. Описані результати експери-
ментів, проведених на діагностичному сканері Sonoline LX, та показано, як залежить якість ехографічних зо-
бражень від глибини проникнення ультразвукових хвиль і типу біологічних тканин, причини виникнення похи-
бок і артефактів зображень, виявлені в результаті ультразвукових досліджень біологічних тканин на прикладі 
ультразвукового сканера SONOLINE LX і можливі способи усунення недоліків якості отримуваних при ультра-
звуковій діагностиці ехографічних зображень. Показано, як регулювання тимчасової компенсації підсилення 
(time gain compensation, TGC) досягається налаштуванням точного підсилення на різній глибині. Отримані ре-
зультати показують залежність коефіцієнтів підсилення в ближніх і дальніх зонах від коефіцієнта яскравості 
зображення. Запропонований спосіб ультразвукового точного дослідження біологічних тканин, оснований на 
контролі зміни градієнта температур в зоні ультразвукового дослідження. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭХОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  
ДЛЯ  УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СКАНЕРОВ 
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ул. Акад. Янгеля, 7, г. Киев, 03056, Украина. Е-mail: ovkor64@mail.ru 
Показана зависимость акустических сопротивлений двух сред, граничащих между собой, от типа биологи-

ческих тканей, и их влияние на характер, режимы и параметры ультразвукового исследования. Описаны ре-
зультаты экспериментов, проведенных на диагностическом сканере Sonoline LX, и показано, как зависит каче-
ство эхографических изображений от глубины проникновения ультразвуковых волн и типа биологических тка-
ней, причины возникновения погрешностей и артефактов изображений, выявленные в результате ультразвуко-
вых исследований биологических тканей на примере ультразвукового сканера SONOLINE LX и возможные 
способы устранения недостатков качества получаемых при ультразвуковой диагностике эхографических изо-
бражений. Показано, как регулирование временной компенсации усиления (time gain compensation, TGC) дости-
гается настройкой точного усиления на разной глубине. Полученные результаты показывают зависимость ко-
эффициентов усиления в ближних и дальних зонах от коэффициента яркости изображения. Предложен способ 
ультразвукового точного исследования биологических тканей, основан на контроле изменения градиента тем-
ператур в зоне ультразвукового исследования. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Ультразвукова ехог-

рафія має низку переваг, таких як висока діагности-
чна інформативність, здатність оцінювати динамічні 
характеристики кровотоку, безпечність ультразву-
кових (УЗ) досліджень для пацієнта і лікаря, так і 
низку недоліків – недостатня здатність виявлення 
малих за розміром патологічних змін, неможливість 
отримання інформації високої якості та діагностич-
них даних при діагностиці органів з високою ехо-
генністю, значним рівнем затуханням, різнопло-
щинними неоднорідностями [1]. 

Теоретичний розгляд зв’язку та аналітичні зале-
жності між основними параметрами середовища та 
результати експериментальних УЗ дослідження з 
урахуванням можливостей різних типів ультразву-
кових діагностичних  систем не дає достатньої мож-
ливості вирішити задачу повною мірою і подолати 
існуючі недоліки [2].  Існує різниця між теоретич-
ним розрахунками коефіцієнтів затухання К(х) вихі-
дного діагностуючого ультразвукового сигналу від 
глибини проникнення х в різношарову біологічну 
тканину (БТ), кутів відхилення βі,  при  проходженні  
і шару та значеннями параметрів відбитого та зареє-
строваного сигналу приймальним датчиком [3]. Ця 
різниця спотворює  отримане зображення, впливає 
на його якість та затрудняє встановлення правиль-

ного діагностично вірного діагнозу. 
Тому для практичного використання необхідно 

враховувати ці залежності та мати навики регулю-
вання параметрів, як діагностуючого ультразвуково-
го сигналу, так і отриманого відбитого ехосигналу 
від досліджуваного шару біологічної тканини.  

Такі дослідження були проведені на широко ви-
користовуємому в медичній діагностичній практиці 
ультразвуковому сканері Sonoline LX. 

Метою роботи є розгляд режимів роботи ультра-
звукового діагностичного апарату Sonoline LX та 
отримати оптимальне налаштування ехографічного 
зображення на моніторі.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Апарати типу Sonoline LX призначені для діагнос-
тування в медичній практиці, і на даний час широ-
кого використовуються в лікувальних закладах. 

Поглинання ультразвуку відбувається, коли аку-
стична енергія ультразвукової хвилі затримується 
всередині біологічного середовища, чим і поясню-
ється нерівномірне поглинання тканинами ультраз-
вуку. Слабке поглинання відбувається в підшкірній 
жировій клітковині, більше – у м'язових, нервових і, 
особливо, в кісткових тканинах. Коефіцієнт зату-
хання ультразвуку для кісткової тканини в 12–15 
разів вищий, ніж для м'язової тканини. Акустичний 
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опір Z  у біологічній тканині можна обрахувати за 
формулою [4]: 

                                     Z=ρс,                             (1) 

де ρ – щільність шару біологічної тканини; с – 
швидкість ультразвукового сигналу в БТ. 

Коефіцієнт поглинання αп у рідкому середовищі 
пропорційний їх в'язкості η і квадрату частоти коли-
вань [5] :  
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Коефіцієнт поглинення αп збільшується зі збіль-
шенням частоти f, залежить від властивостей речо-
вини, її щільності ρ, в якій поширюється хвиля, а 
також температури, тиску та інших умов навколиш-
нього середовища. 

У твердих тілах, у тому числі й кістках,  швид-
кість сповд  поздовжньої хвилі визначають за форму-
лою: 
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де k – коефіцієнт моделі об'ємного стиснення. 
Швидкість поперечної споп (зсувної) хвилі, змі-

щення часток середовища з модулем зсуву G, в якій 
перпендикулярно поширенню ультразвуку, розрахо-
вується за формулою, за умови незміності парамет-
рів середовища в других площинах: 

                       

Gc поп  ,                        (4) 

де ρ – густина речовини; G – модуль зсуву, k – 
коефіцієнт моделі об'ємного стиснення. 

Інтенсивність ультразвукового сигналу І на гли-
бині х біологічної тканини, при незмінній, стабіль-
ній частоті визначається: 

                              І = Іо е-αх,                           (5) 

де Іо – інтенсивність ультразвукової хвилі на ви-
ході датчика (поверхні БТ), α = αп+αр – коефіцієнт 
затухання, рівний сумі коефіцієнтів поглинання αп  
та розсіювання αр. 

Інтенсивність затухання ультразвуку залежить 
від глибини х, частоти f, тиску. Сумарна інтенсив-
ність ультразвуку, відбитого від досліджуємого 
шару  БТ, зменшується за законом [1]:       

                               І =Іоe-2αfх,                            (6) 

 де Іо – інтенсивність падаючого УЗ на поверхні 
БТ, знак "–"мінус вказує на затухаючий характер 
даної функції, коефіцієнт «2» визначає подвійну 
пройдену відстань (до біологічної тканини, яка роз-
глядається, та назад),  α – коефіцієнт затухання, 
який залежить від типу тканини, та її метаболізму, х 
– глибина залягання тканини, що досліджується. 
Звідси випливає, що результуюча  частотозалежна 
інтенсивність Івідобр(f) відбитого від зони досліджен-
ня тканин об'єкту дослідження ультразвуку визнача-
ється добутком цих функцій:    

 
                 Івідобр(f)=КІо×f4×e-2afd,                      (7) 

 
де К=К1К(f) – сумарний коефіцієнт розсіювання 

всіх різнорідних шарів проходження ультразвуку до 
досліджуємого об’єкту, К1 – коефіцієнт розсіюван-
ня, що не залежить від частоти, К(f) – інтегральний  
частотозалежний коефіцієнт розсіювання,  f – часто-
та ультразвуку.  

Чим вища частота, тим менша проникна здат-
ність ультразвуку (глибина проникнення) і тим бі-
льше відбувається його затухання [6].  

На рис. 1 наведена блок-схема ультразвукового 
сканера Sonoline LX. 
 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема апарату Sonoline LX 
 

Апарат типу Sonoline LX є портативним скане-
ром ультразвукового зображення. Система може 
використовуватися для дослідження внутрішніх 
органів і м’яких тканин у ближніх і дальніх зонах і 
режимах:  

– В-режиму чорно-білих площинних зображень;  
– М-режиму чорно-білих зображень по одній ко-

ординаті руху [7]. 
Для підвищення якості ехографічного зображен-

ня проведені дослідження співвідношення регулю-
вання підсилення в ближніх і дальніх зонах дослі-
дження. 

Режими роботи апарату Sonoline LX.  
1. В-режим, або режим яскравості» (англ. 

Brightness) – сканування в цьому режимі формує 
амплітудні характеристики зображення шляхом 
використання сірошкального конвертора. Cканер 
Sonoline LX відтворює зображення в 16-градаційній 
шкалі сірого кольору, що дозволяє візуалізувати 
тонкі відмінності в тканинах, шарах і структурах. 
Кожен відтінок сірого кожного пікселя відповідає 
амплітуді сигналу відбитої хвилі від даної точки.   

2. М-режим, або режим руху» (англ. Motion) є 
графіком, на якому по вертикальній осі відобража-
ється рух досліджуваної тканини, шару чи структу-
ри щодо лінії в площині візуалізації (проходить 
через об'єкт), а по горизонтальній осі відображаєть-
ся реальний час. Цей режим часто використовують 
спільно зі скануванням у В-режимі для вивчення 
руху клапанів, вимірювання/реєстрації серцевої 
діяльності плоду [8]. Даний режим потребує значної 
кваліфікації та досвіду лікаря-діагноста. 

Підсилення – це артефакт, пов'язаний із підси-
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ленням яскравості глибше ехогенного об'єкту (тако-
го, що не відбиває звук, зазвичай кістозної структу-
ри або кровоносної судини). Це відбувається, коли 
ультразвуковий сигнал (УЗ) проходить через об-
ласть незначної стабільної щільності, з низьким 
рівнем ослаблення сигналу [9]. Дане явище базуєть-
ся на збільшенні ехогенності ззаду об'єктів із низь-
ким рівнем ослаблення, тому що відбитий УЗ повер-
тається до датчика, маючи більшу інтенсивність, 
ніж від прилеглих областей [8]. Наприклад, проме-
ні, які вийшли з бокових зон ультразвукового 
п’єзоперетворювача, ослаблені рівномірно, так як 
вони пройшли через досліджувані тканини. Вони 
повернулися до датчика з набагато меншою енергі-
єю ніж вони були послані датчиком.  

Промінь, який вийшов із центру ультразвукового 
п’єзоперетворювача, на екрані буде мати більш 
чітке зображення, так як він не втрачає енергію при 
проходженні через додаткові біологічні структури, і 
таким чином, зберігає набагато більше енергії, щоб 
повернутися до датчика. Налаштування підсилення 
(заднє акустичне підсилення) дозволяє домогтися 
оптимальної інтенсивності відбитого ехосигналу, 
що відображається  на екрані апарату.  

Таким чином, при збільшенні підсилення збіль-
шується яскравість всього ультразвукового поля 
(тобто екрану всього дисплея). При зменшенні кое-
фіцієнта  підсилення, ультразвукове поле, що відо-
бражається на екрані, темніє.  

Тому підвищення рівня підсилення призводить 
до збільшення рівня амплітуди  ультразвуку, але не 
покращує якості його зображення.  

Так, у разі зростання амплітуди діагностуючого 
сигналу ультразвуку – збільшується  яскравість, але 
не збільшує кількості одиниць пікселів в елементах  
зображення. До того ж, таке підсилення не впливає 
на роздільну здатність ультразвукового променя.     
Регулятори тимчасової компенсації підсилення (time 
gain compensation, TGC) ультразвукового апарату 
Sonoline LX дозволяють оператору налаштувати 
підсилення на різній глибині.  

Ехосигнали, що повертаються від більш глибо-
ких структур більш ослаблені просто тому, що їм 
довелося пройти через велику товщину тканин.  

 Без системи регулювання TGC дальнього поля 
(нижній край екрана, більш глибокі тканини) буде 
завжди виглядати більш затемненою, ніж ближнє 
поле (верхня частина екрану, найближчі до датчи-
ка). TGC підвищує підсилення ехосигналів, які по-
вертаються від далеких областей.  

Апарат Siemens дозволяє налаштувати діагнос-
тику ближнього  поля щодо дальнього поля, проте в 
більшості сучасних апаратах відпрацьовані структу-
ри слайдерів, які дають змогу контролювати поси-
лення по всій глибині сканування, що значно поле-
гшує роботу лікаря-діагноста [7]. 

Експериментальні дослідження. Враховуючи, 
що значення параметрів як коефіцієнту відбивання, 
так і коефіцієнту пропускання залежить від густини 
і щільності біологічної тканини, існує пряма залеж-
ність акустичних опорів двох середовищ, які межу-
ють між собою, від типу біологічних тканин, а зна-
чення цієї залежності впливає на характер, режими 
та параметри ультразвукового дослідження. Ці за-

кономірності покладені в основу ультразвукових 
методів візуалізації. 

Тому, регулюючи тимчасову компенсацію підси-
лення (time gain compensation, TGC), на діагностич-
ному сканері Sonoline LX досягається налаштування 
точного підсилення на різній глибині.  

Експериментальні дослідження всього діапазону 
регулювання параметрів тимчасову компенсацію 
підсилення (time gain compensation, TGC) для різних 
видів біологічних тканин на різних глибинах у бли-
жній та дальніх зонах  були проведені на базі ульт-
развукової діагностичної системи Siemens (ФРН). За 
критерій оптимальної якості зображення діагносту-
ючої зони біологічної тканини було обрано якість  
зображення на моніторі сканері Sonoline LX . 

Якість зображення залежить від типу тканини, на 
що впливає ехогенність (тобто здатність відобража-
ти ультразвук різної інсенсивності). При роботі з 
даним апаратом спостерігали ехографічне зобра-
ження різних типів біологічних тканин на моніторі, 
таких як кінцівки – долоня та ступня, фаланги їх 
пальців, печінка, зони тканин серця та плечового 
суглобу [1]. 

Були проведені дослідження на вибірці 20 студе-
нтів (відносно здорових людей віком 20–22 роки).  

Регулюючи тимчасову компенсацію підсилення 
по ближній і дальній зоні (time gain compensation, 
TGC) на ультразвуковій діагностичній системі (далі 
УЗДС) Sonoline LX, було проведено експеримента-
льні дослідження зображення на моніторі, що зале-
жить від ехогенності кожного типу тканин.  

Спостерігали цю залежність на прикладі м’яких 
тканин (кінцівки – долоня, ступня, печінка, зони 
тканин серця) та твердих тканин (фаланги пальців, 
плечовий суглоб) у режимах В і М.  

Були отримані наступні  результати.  
Залежність коефіцієнтів підсилення в ближній 

зоні (А) від коефіцієнта яскравості зображення 
(рис. 2,а) та дальній зоні (Б) (рис. 2,б). 

В експериментах було одержано такі значення 
підсилення на одному сантиметрі  глибини: 

при роботі в В-режимі: 
А) зона доброго бачення (коли чітко спостері-

гаються контури тканин, при цьому отримуємо 
досить якісну картину зображення) м'яких тканин, 
таких як долоня, тканини печінки, зона тканин 
серця  – 33,3–36,6 дБ/см. 

Б) Поріг видимості (при якому ще помітна дифе-
ренціація досліджуваних і прилеглих до них струк-
тур) м'яких тканин – 26,7–41,65 дБ/см. 

При роботі в М-режимі: 
А) Зона доброго бачення м'яких тканин – 

31,1–33,3 дБ/см. 
Б) Поріг видимості м'яких тканин – 26,7–40 дБ/см. 
В-режим:  
А) Зона доброго бачення твердих тканин – 32–

34 дБ/см. 
Б) Поріг видимості твердих тканин – 30–40 

дБ/см. 
М-режим: 
А) Зона доброго бачення твердих тканин – 33,3–

36,6 дБ/см. 
Б) Поріг видимості твердих тканин – 30–40 дБ/см. 
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Рисунок 2 – Залежність коефіцієнта яскравості  
зображення від коефіцієнта підсилення в ближній 

зоні (а) та дальній зоні (б) у В-режимі 
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Рисунок 3 – Залежність коефіцієнта яскравості  
зображення від коефіцієнта підсилення в ближній 

(а) і дальній зонах (б) в М-режимі 
 
 

Результати експериментальних досліджень. 
При діагностиці, коли підсилення інтенсивності 
ультразвуку на ближній відстані змінюється у бік 
зростання, а підсилення на 1 см глибини – стале 
значення (в даному випадку це 0), то можна зробити 
висновок, що підсилення інтенсивності ультразвуку 
порогу видимості як і м'яких, так і твердих тканин 
майже однакова (це зона 30–40 дБ/см), але у випад-
ку з м'якими тканинами спостерігається більш ши-
рокий діапазон підсилення, у випадку кісток – більш 
вузький. Якщо продовжувати підсилення в більшу 
сторону, то спостерігається слабка диференціації 
тканин, що досліджуються, а, тим самим, і погіршу-
ється якість зображення. 

Підсилення зони комфортного доброго бачення у 
м'яких тканин вище, ніж у твердих, оскільки має 
місце значне затухання та розсіювання ультразвуку 
в м'яких тканинах. Саме в зоні 32–34 дБ/см спосте-
рігається чітка та якісна картина твердих тканин, 
після цього м'які тканини навколо кісток зливаються 
із шумами, й їх не можна розрізнити. 

Оскільки в М-режимі діагностики використову-
ють принцип бігучого рядка, то при роботі в даному 
режимі дуже важко розрізнити зону найкращого 
підсилення на одному сантиметрі глибини біологіч-
них структур. Із збільшенням інтенсивності ультра-
звуку збільшуються похибки зображення. Тому в 
ході дослідження було доведено, що перед початком 
роботи в М-режимі, необхідно налаштувати най-
краще підсилення в В-режимі, а вже потім перехо-
дити на М-режим. 

При діагностиці, коли підсилення на ближній зо-
ні – стала величина, в даному випадку – це 0, а під-
силення на одному сантиметрі глибини підвищува-
ти, то можна зробити висновок, що зона комфортно-
го, хорошого бачення твердих тканин – 7,55–8,4 
дБ/см, для м'яких – 6,7–8,4 дБ/см. 

Поріг видимості м'яких тканин – 5,85–9,25 дБ/см, 
твердих тканин – 5,85–9,25 дБ/см. 

Так як печінка знаходиться поза кишечником, 
тобто на більшій відстані від поверхні тіла людини, 
ніж зона тканин серця (оскільки серце знаходиться 
за грудинною, м'язами та хребтом), то при діагнос-
тиці печінки необхідне більше підсилення, ніж зон 
серця та долоні , тобто поріг видимості – підсилення 
в зоні 7,55–9,25 дБ/см. При діагностиці більш близь-
ко розташованих структур, таких, як зона серця та 
долоні , необхідно налагодити прилад на підсилення 
6,7–8 дБ/см. 

Так як тверді структури, такі як плечовий суглоб 
знаходяться глибше, аніж кістки пальців, то можна 
зробити висновок, що чим далі знаходяться кісткові 
тканини і чим більше перешкод на шляху УЗ хвиль, 
тим більших значень потребує підсилення зобра-
ження. Для пальців це 7–8,4 дБ/см, для плечового 
суглоба – 7,55–9,25 дБ/см. 

Для  підвищення якості отриманих зображень 
нами був запропонований новий  спосіб ультразву-
кового точного  дослідження біологічних тканин, 
оснований на контролі зміни градієнта температур у 
зоні ультразвукового дослідження [10] . 
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Рисунок 4 – Структурна схема  системи ультразву-
кового дослідження, що реалізує  запропонований 
спосіб точного дослідження біологічної тканини 

 
Система ультразвукового дослідження біологіч-

ної тканини (рис. 3) складається з наступних основ-
них блоків: 1 – електронний ключ; 2 – генератор 
коливань; 3 – підсилювач вихідного каскаду; 4 – 
ультразвуковий перетворювач; 5 – обмежувач рівня 
сигналу; 6 – підсилювач з регульованим коефіцієн-
том підсилення; 7 – спектральний підсилювач; 8 – 
фільтр;  9 – підсилювач; 10 – дисплей; 11 – блок 
керування ; 12 – безконтактний датчик температур; 
13 – блок температурного контролю; 14 – блок гене-
ратора коливань; 15 – блок приймаючого підсилю-
вача. 

Запропонований спосіб, що реалізований в сис-
темі ультразвукового дослідження ока при відшару-
ванні сітківки, працює наступним чином.  

Блок генератора коливань (14) включає елект-
ронний ключ (1), генератор коливань (2) і підсилю-
вач вихідного каскаду (3), сигнал з якого надходить 
на п’єзоелемент ультразвукового перетворювача (4). 
Генератор попередньо налаштовується на резонанс-
ну частоту ультразвукового перетворювача (4). Ре-
зонансна частота залежить від типу датчика.  Елект-
ронний ключ вмикає і вимикає генератор коливань 
залежно від тривалості імпульсу запуску, що надхо-
дить з блоку керування 11. Тим самим формуються 
послідовності імпульсів випромінювання різної 
довжини. 

Блок приймаючого підсилювача (15) складається 
з обмежувача рівня сигналу (5), підсилювача з регу-
льованим коефіцієнтом підсилення (6), селективного 
спектрального підсилювача (7), фільтра (8), вихід-
ного підсилювального каскаду (9) і дисплея (10). 
Сигнал, що приймається від ультразвукового перет-
ворювача (4), може мати амплітуду в діапазоні від 
декількох мікровольт до декількох сотень мілівольт. 
Для забезпечення можливості подальшої обробки 
обмежувач відсікає амплітуди прийнятих сигналів 
до значень, що не перевищують ±0,5 В, – це також 
захищає підсилювач від занадто високої напруги. 
Сигнали, відбиті від фону, пригнічуються на підси-
лювачі з регулюючим коефіцієнтом підсилення. Цей 
же підсилювач спільно зі схемою управління підси-
ленням не підтримує амплітуди відбитого сигналу 
при збільшенні відстані між шарами вимірювально-
го біологічного об'єкту і датчиком (4). Призначення 
селективного підсилювача полягає в тому, щоб від-
фільтрувати випадкові (паразитні, побічні) ультраз-
вукові сигнали і пропускати до подальшої обробки 

тільки корисний сигнал. Цей сигнал демодулюється, 
детектується, і тільки потім отримана обвідна підси-
люється і обробляється. 

Амплітуда сигналу, що обгинає, порівнюється з 
попередньо встановленим порогом на компараторі, 
що знаходиться у фільтрі 8. У разі, коли порогову 
напругу перевищено, сигнал  передається для обро-
бки в електронну схему підсилювача 9. 

У даній системі ультразвукового дослідження бі-
ологічної тканини досягається можливість прове-
дення достовірної, об’єктивної, точної  оцінки пара-
метрів зображення при одних і тих же значеннях 
градієнта температур, визначених на трьохшарових 
координатах біологічної тканини, забезпечується 
однозначність і точність визначення просторових 
положень і розмірів зображень. 

ВИСНОВКИ. На основі обробки результатів ек-
спериментальних досліджень на ультразвуковому 
апараті Siemens можна зробити висновок, що: 

– інтервал оптимальних величин підсилення для 
твердих тканин потребує чіткого обмеження, бо 
разом із підсиленням зростає рівень шумів і похибок 
зображення, а також виникає проблема диференціа-
ції м'яких і твердих структур; 

– діапазон підсилення м'яких тканин є більш ши-
роким, але треба зазначити, що при малому підси-
ленні недостатньо добре видно тканини, і навпаки, 
коли досить значне підсилення, то м'які тканини 
зливаються з шумами та артефактами.  

– запропоновано методи налагодження режимів 
ультразвукової діагностичної системи, за яких ульт-
развукова діагностика є найбільш близькою до дос-
товірної.  

– запропонований та досліджений спосіб точного 
ультразвукового діагностування біологічних тканин, 
шляхом контролю та порівняння градієнтів темпера-
тур в зоні контролю. 

 При діагностуванні біологічних структур різно-
го типу має місце проблема диференціації, не можна 
однозначно виявити  тверді,  м'які тканини, чи арте-
факти зображення. Визначені рівні підсилення для 
різного типу БТ при яких їх зображення на  моніторі 
ультразвукового діагностичного апарату  Siemens – 
оптимально якісне. 
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The dependence of acoustic impedances between the two types of biological tissues, and their impact on character, 

modes and parameters of ultrasonic research. The results of experiments done on diagnostic scanner Sonoline LX show 
dependence of the quality echographic images and the depth of penetration of ultrasonic waves, type of biological tis-
sues (BT), the causes of errors and artifacts found in the results of ultrasonic research of BT on ultrasonic scanner SO-
NOLINE LX example and possible ways of reducing lack of quality in echographic images. Temporary compensation 
gain regulation (time gain compensation, TGC) is achieved by setting the exact gain at different depths. The results 
show the dependence of the gain in the near and far areas and image brightness coefficient. Proposed method is accurate 
ultrasonic research (BT), based on the control of the temperature gradient change in an area of ultrasonic research. 

Key words: echography, (B, M)-modes, differentiation, amplification, ultrasound image. 
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