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Samenvatting

Dit verslag besc:hrijfl de ontwikkeling van de post-processing die nodig is
om de plaatjes. afkomstig van een ultrasone transmissie tomograaf, om te
rekenen naar plaaljes mel parameters waarmee verschillende weefsels
gekarakterieeerd kunnen worden.

De van de tomograaf afkomstige meetwaarden worden door een reconslruetie
programma omgerekend naar twee-dimensionale plaatjes. De waarden in deze
plaatjes hebben eehler geen directe fysische betekenis omdat de meelwaar
den bestaan uil tellerstanden en getallen uit analoog-digitaal-converters.
Door na le gaan wat de fysische betekenis van de maetwaarden is, is af te
leiden wat de waarden in de plaatjes in werkelijkheid voorslellen. Hieruil
volgen een aanlal formules (post-processing) waarmee achteraf de plaatjes
pixel \IOor pixel om te zetlen zijn in plaatjes met sen fyo15cne betekenis.

Na een besehrijving van de diverse meelprincipes (theorie) an meetmethoden
(prak tijk) kan voor drie van de vier metingen een goed gedefinieerde post
processing afgeleid worden. De gegevens, afkomstig van de looptijd-,
amplitude- en frequentie-meting, kunnen worden omgerekend naar plaatjes
met verdelingen van de snelheid, demping en dempingshelling. Voor de vierde
meting, een echometing. wordl een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van
een post-processing. Hiervoor moel eehler nog een referentie-meting worden
geimplemenleerd.

Van diverse metingen wordl neast de ontwikkeling van de post-processing
ook ingegaan op de pre-processing, foutenbronnen en mogelijke verbetering.
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Summary

In this report the post-processing development is described. This processing
is necessary to recalculate the pictures, made by an ultrasonic transmission
t.omograph. into pidures with parameters for tissue characterization.

The values. measured by the tomograph. are calculated into two-dimensional
pictures by a reconstruction-algorithm. However, since the measured values
are numbers from counters and analogue-digital-convertors. the values in
the pictures don't have a direct physical meaning. The meaning of the values
in the pictures can be found by working out. the physical meaning of the
measured values. This results in a few formulas (post-processing) with which
the pictures can be converted into pictures with a physical meaning.

The description of t.he sever~l .mCgSU1~ment principles (theory) and
mea::::ur~ment techniques (practice) leads to a well defined post-processing
for three out. of four measurements. The values from the time-of-flight
measurement. t.he amplitude measurement. and the frequency downshift
measurement can be calwlated into pictures with the distribution of velocity,
allenuation, and derivative of the attenuation. For the fourth measurement,
the backscatter measurement. a start for the development of the post
processing is given. For this post-processing it is necessary to implement a
reference-measurement.

For some measurements. the pre-processing as well as possible sources of
errors and possible improvements will be diswssed in addition to post-pro
cessing.
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Lijst van gebrwikte afkortingen

In deze lijst staan alfabetisch alle in dit verslag voorkomende afkortingen
(uitgezonderd eenheden en namen van subroutines) opgenomen en verklaard.

Nederlandse afkortingen:

Afkorting:

Ar

At
AMP
A/YPBF
AMPBG
AMPGT
Afo"IPGl A
AMPM
ARR
ASPS
SG
c
CST

DEEL
DELER
DELT
OELU
e(t)
f
fT
f tel
I
ISS
INFO
J
L
L(x)

LT
LTV
LT/S
M
MFD
MFOBF

Verklaring:

ontvangen amplitude
uitgezonden amplitude
amplitude
amplitude baanfout-meting
amplitude achtergrond (=INFO(2Q»
amplituds-gilLai. berekend door de reconstructie
amplitude-getal aangepast (=oc)
amplitude meetwaarde
array met de meetwaarden·
aantal (motorlstappen per sample (:;:INFO(4»
background (achtergrond)
geluidssnelheid
Centrale Sectie Theorema
(Central Section Theorem)
TOF-pulse-conter (=TPC=N)
TOF-pulse-counter (=TPC=N)
dummy variabele
dummy variabele
echosignaal
frequentie
telfrequentie CTOF-meting)
telfrequentie (MFD-meting; 50 MHz)
coordinaat. inlensiteit
Integrated Sack Scatter
array (23 velden) met informatie over de meting
coordinaat
door de geluidepuls afgelegde weg
afetand tUBsen de transducenten
looptijd
looptijd met vertragingen
looptijd per sample
totale amplitude demping [Np]
Mean Frequency Downshift
MFD baanfout.-meting
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Afkorting:

MfOBG
MFDGT
MFOTS
N

N&cho
NPROJ
NSAMP
NSIZE
OP
P
PC
PICTREn, J, q)

PM
n ...rr

PROJ
PRJ
Ra
Ri
SCALE
SCALER
SUB

TT
lemp(a, b)

TGC
TMAX
TMIN
TOF
TOFGT
TOFGTA
TOFTS
TPC
TIS
Upu1s

V"cho
Vf
VH20
WAT
x, X. Y. Y
Z

Verldaring:

MFO-achtergrond (=INF0C17»
MFD-getal, berekend door de reconstructie
MFD-tellerstand
aanta! rondzingperioden (=TPC)
aantal pulsen waarover geintegreerd wordt nBS)
aantal projeeties van de meting (=INFO(2»
aantal samples per projectie (=INFO(3»
afmeting van plaatje. aantal pixels (=INFO(lQ»
NSIZE/2 ... 1
vermogen, geluidsdruk
personal computer
drie-dimensionaal array met. beeldinformatie
q geeft aan welk plaatje bedoeld wQrat.
NSAfYlP/2 + 1
NPROJ/2 +1
array met meetwaarden na de pre-processing
hulp-array in pre-processing
amplitude- reflectie-coEiifficient
intensiteits- reflectie-coefficient
TOF-time-scaler (=TIS)
TOF-time-scaler (=TIS)
dummy variabele
periodetijd van telfrequentie nOF-meting)
array mel getransformeerde projecties, a is het
projectie-nummer, b is het "sample-nummer"
Time Gain Compensation
nieuwe maximum waarde
nieuwe minimum waarde
Time-of-Flight
TOF-getal. berekend door de reconstructie
TOF-getal aangepast
TOF- tellerstand
TOF-pulse-counter (=N)

TOF-time-scaler
uit het ontvangen geluidssignaal afgeleid signaal
uitgansspanning integrator van ISS-meting
geluidssnelheid in het fant-oom (meetobject)
geluidssnelheid in water (1482 m/s bij 20°C)
geluidssnelheid in water (1482 m/s bij 20°C)
coordinaten
acousliscne impedanlie
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Griekse afl<ortingen:

Afkorting: Verklaring:

(practische inlensiteit.s-koefficient [dB/em]
hoek lJaaronder een projedie gemaakl is
scheefheidsfactor
intensiteits dempings-eoefficient (zie § 4.2 !)

amplitude dempings-coefficient Np/m of NP/cm
micro-processor
dicht.heid
halve breedte van omhullende (uit [3))
halve breedte van omhullende (uit [6])
halve breedle van omhullende (uit [13J)
halve br~edt::; val' omhullende (uit U3])
hoekfraquentie
ontvangen hoekfrequenlie
uitgezonden hoekfrequentie
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Hoofdstuk 1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt. het bagrlp ult.resone transmlsaha tomografle

gelntroduceard. Er wordt ultgalagd wet ultrasone tranamlaala tomo

grafie ls. wat de voor- en nadelen arvan zljn an hoa aan meting

verloopt. VeTVolgena wordan da dlvarse gametan grootheden an de

hlerult te bapalan groothaden bahandald. Tot alot voIgt dan aGn

omschrljvlng van mljn efatudearopdracht.

§ 1.1 Ultrasone transmissie tomografie

In het onderzoeksproject "Afbeeldingstechnieken" van de vakgroep "Medische
Eledrotechniek" van de Technische Universiteit Eindhovi=ln. !oIcr-dt. onderzoek
verricht aan ultrasone transm!seio t.umografie.

Tomografie is een verzameling van afbeeldingstechnieken die het mogelijk
maaH om een twee-dimensionale afbeelding te maken van een verdeling van
een fysische grootheid als functie van de plaat.s in een doorsnede.

Bij ultrasone transmissie tomografie wordt ultrageluid (geluid waarvan de
frequentie boven 20 kHz ligt) als informatiedrager gebruikt. Het grote voor
deel van ult.rageluid is dal het, voor zover bekend, onschadelijk is voor het
menselijk lichaam. tenminste met de I<leine intensiteit (1 tot 10 mW/cm2) die
gebruikt wordt bij het maken van afbeeldingen. Deze intensiteit is vele malen
kleiner dan de intensiteit van het ultrageluid dat in bijvoorbeeld een nier
steenvergruizer wordt loegepast. Een nadeel van het ult.rageluid is de vrij
grote golflengte (in de orde van enkele tienden van een millimeter) Oit stelt
een ondergrens aan het oplossend vermogen van deze afbeeldingstechniek.
Rontgenstraling heert. een veel kleinere golnengte en heeft daardoor een
groter oplossend vermogen maar is daarentegen schadelijk voor het mense
lijk lichaam.

Het woord "transmissie" wi! zeggen dat in principe gewerkt wordt met het ultra
geluid dat door een object heen komt. Later zal blijken dat er ook naar het
geluid dat wordt teruggekaatst gekekiln wordt; een soort "echometing".

Met behulp van ultrasone transmissie tomografie is het dus mogelijk om met
ultrageluid afbeeldingen te maken van de verdeling van bepaalde fysische
grootheden in een bepaalde doorsnede. Alvorens op deze grootheden in te
gaan wordt eersl de meting zelf besproken.
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§ 1.2 De meting

De hele meting vindt onder water plaats omdat de demping van ultrageluid in
lucht veel te groot is. Een meting bestaat uit een groot aanta! zogenaamde
Hneaire scans. die alle onder een andere hoek gemaakt worden (z1e fig. lJ).

~
~,...~

>'\/A,
" "x..........,,-- . ' ....

"\' '/\' ... ,...
( ...Ie' '" (/ ... .., ')

\ T" '" / " , /.) "'14.';." (,, , , "\I , , ,

\ , \' .v..

Fig. 1J fYJeetopstelling in de waterbak [13]

De zender en de ontvanger van het ultrageluid (ook weI transducenten of
transducers genoemd) staan recht tegenover elkaar. Tijdens een lineaire
scan worden de beide t.ransducenten tegslijkertijd langs het meetobjsct
bewogen. 20 kunnen diverse grootheden gemeten worden als functie van de
plaats van de geluidsbundel. Os "grafiek" die ontstaat als we de meetwaar
den als funct.ie van de plaats van de geluidsbuncfel uit.zetten wordt een
projectie genoemd (in wezsn is elks meetwaarde op zich al een projectie; de
exacte definitie van projectie wordt in paragraaf 2.2 gegevenL Omdat de hele
opstelling mel zender en ont.vanger am het object. heen draaibaar is. kan
onder diverse verschillende hoeken een lineaire scan gemaakt worden; de
lineaire scans zijn gelijl<matig over 1800 verdeeld. Zo ontstaat een rotatie
Bean; een hele set projecties. telkens van een zelfde "plakje patient", maar
steeds vanuit een andere hoek gezien (zie fig. 1.2), Tot slot wordt een baan
fout gemeten. Oit is een Hneaire scan waarbij het meetobject verwijderd is
zodat alleen door water gemeten l&Iordt. Oi t wordt later in de reconstructie
gebruikt om te corrigeren voor fouten in de meetopstelling en het client veor
bepaalde meUngen als referentie-meting.
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Fig. 1.2 Een "plakje patient .. [11
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f'let behulp van het Centrale Sedie Theorema is met behulp van deze projec
ties een twee-dimensionale afbeelding te maken van het ~plakje patient".

Hel Centrale Sectie Theorema luidt:
"De Fouriergetransformeerde van een projedie van een fysi~che grouLheid.
die onder hoek e gemaakt 1S, !<cmt. uvsreen met een doorsnede door de twee
dimensionaal Fouriergetransformeerde van de verdeling van de fysische groot
heid. op een lijn door de oorsprong onder dezelfde hoek 8". (zie bijlage 1)

Voor uitgebreidere beschrijvingen. met name over de theorie die aan de recon
structie ten grondslag ligt. verwijs ik naar het verslag van N.A.M. de Beer [lJ

en naar het proefschrift van G. Sollie [13].

Omdat de metingen volgens het rondzingprincipe (reverberation tedmique)
werken wordt er gebruik gemaakt lIangepulst ultrageluid. Elke keer als de
ontvanger een puIs deteeteert. wordt de zender getriggerd zodat een volgen
de puIs uit gezonden wordt. De repetitiefrequentie van de triggerpulsen, de
rondzing-frequentie. is afhankelijk van de snelheid waarmee de geluidspulsen
door het meetobject heen gasn; de rondzingfrequentie is nat.uurlijk oak afhan
kelijk van de afstand tussen de transducenten. Het aanta! triggerpulsen waar
over I tijdens een sample. gemeten wordt wordt N genoemd (N is variabel,
meestal wordt een waarde tussen 300 tot 600 genomen>.

Het doel van ultrasone transmissie tomografie is om met behulp lIan een
aanta! gemet.en parameters andere parameters te berekenen en zo weefsels
te herkennen (karakleriseren), zodat bijvoorbeeld onderscheid gemaakt kan
worden tussen tumoren en gezond weefsel. In eerate instantie wordt dan ook
gedacht aan borstkankeronderzoek. Verder wordt gedacht aan onderzoek aan
ledemalen; dil is moeilijker door de aanwezige bolstructuren (deze zijn voor
ult.rageluid pract.isch ondoordringbaad. Doorsnedea van bijvoorbeeld de
buikholte zijn. buit.en het feit dat de meting vrij moeilijk te realiseren is. in
theorie nauwelijks mogelijk. omdat de indringdiepte van ultrageluid ongeveer
200 golflengtes bedraagt; dit komt neer op een indringdieple lIan ongeveer
10 em OBJ. Oaamaast IIOrrot de aanwezigheid van lucht In de buik- en borst
holte een ernst.ig ptobleem.
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§ 1.3 De te meten parameters

Voor de Ioleefselkaral<terisering met behulp van ultrageluid Iolorden verschil
lende parameters gebruikt; de vier paramet.ers die in dit. onderzoek gebruikt
Iolorden zijn:

- geluidssnelheid
- demping van het geluid
- afgeleide van de demping naar de frequentie
- "scat.t.er-coefficient."(echo-meting)

De voorlplantingssnelheid van het ultrageluid (in weefsels en water onge
veer 1500 m/s) kan bepaald worden door de tijd te meten die verstrijkt tus
sen het uit.zenden en ontvangen van een geluidspuls. een zogenaamde loop
tijd meting. De looptijd is omgekeerd evenredig met de rondzingfreQuentie;
de snelheid is omgekeerd evenredig mAt de looptijd. In dit verslag wordt de
lonpt!Jdmc;t.ing voortaan TOF-meting genoemd nOF = Time-of-Flight).

Ala (ultra-) geluid door een medium heen gaat wordt het gedempt; er treedt
vermogensverlies op (geluid gaat zachter klinken naarmate het van verdeI'
weg koml>. De demping van het. ultrageluid wordt. bepaald door de amplitude
ven de ontvangen puIs te meten en te vergelijken met de amplit.ude die geme
ten ....ordt zonder meetobject. t.ussen de transducenten (tijdens de baanfout
meting). Deze meting wordt AMP-meting genoemd (AMP = AMPlitude).

De demping. die optreedt als ultrageluid door een medium heen gaet, is
afhankelijk van de frequentie van het ult.rageluid. In de literatuur wordt
over het algemeen aangenomen dat. er een lineair verband bestaat tussen
demping en frequentie. Er wordt in de opstelling met. gepulst ultrageluid ge
werkt. Hierdoor zijn er meer frequenties in sen puIs vertegenwoordigd dan
alleen de centrumfrequentie (dit is de eigenfrequentie van de zendtransdu
cent). Door de frequentie-afhankelijke demping worden de hogere frequenties
meer gedempt dan de lagere frequenties. Hierdoor wordt de gemiddelde
frequentie in de geluidspuls lager (fYlFD = Mean Frequency Downshift) Door
deze verschuiving te meten is het mogelijk de afgeleide van de demping near
de frequentie (de richtingscoefficient van de demping-frequentie-grafiek) te
bepalen. De meting van de gemiddelde frequentie verschuiving wordt MFO
meting genoemd.

Het in alle richtingen uitzenden van energie door een inhomogeniteit in een
medium, nadat er van een kant energie op gestraald is. wordt scattering
genoemd. De scattercoefficient geeft aan hoeveel energie per ruimtehoek er
door een inhomogeniteit (scatter-element) uitgezonden wordt ten opzichte
van de totale hoeveelheid energie die op het betreffende scatter-element is
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gevallen. Oit wordt bepaald door de energie te meten die op de zender terug
komt (IBS = Integrated Back Scatted.

Tabel 1.1 geeft een overzicht van de gemeten parameters en de eruit te be
palen parameters.

Tabel 1.1 Parameter-overzicht

gemet.en parameter:
looptijd
amplitude
frequenti everschuiving
"terug ontvangen energie"

eruit te bepalen parameter:
geluidssnelheid
demping
afgeleide van de demping naar de frequentie
scatter-coefficient

§ 1.4 Omschrijving afstudeemrdracht

Het reconstruetieprogramma (zie paragraaf 2.3) van de tomograaf werl<t met
de zogenaamde primaire meetwaarden. Oit zijn de meetwearden zoals die door
de meethardware aangeboden worden. Voor tijdmetingen ITOF en MFO) zijn dit
lellerstanden van tellers die tijdens het te meten tijdsinterval puIsen van
een vaste frequentie tellen. De AMP- en IBS-meting leveren getatian op die
uit een A/O-converter komen. Het reconstruetieprogramma rekenl deze ge
lallen om naar vier twee-dimensionale plaaljes. Deze pleatjes van de TOF-.
AMP-. MFO- en IBS-meting worden respectievelijk TOF-, AMP-, MFO- en IBS
plaatje genoemd. In feite zijn deze namen onjuist omdat er geen looptijden,
amplitudes, frequentie-verschuivingen en scatter-coefficienten in staan.

Mijn afstudeerwerk omvat het omrekenen van deze plaatjes naar plaatjes met
getallen in SI-eenheden, dat wi! zeggen naar plaatjes van de
- geluidssnelheid in m/s (uil TOF-plaatje)
- damping in dB/m (uit AMP-plaatjel; gebruikelijke eenheid is dB/em
- afgeleide van de demping naar de frequentie in d8/mHz (uit MFD-plaatje);

de gebruikelijke eenheid is d8/cm MHz
- scattercoefficient in h (uit IBS-pIaatje)

Om deze omrakening te kunnen maken is het noodzakelijk de volledige
tomograaf te bestuderen, van zendtransducent tot beeldscherm. Het gemeen
schappelijk deel van alle melingen, de reconstruetie-voorwaarden en het
reconstructie-programma. worot in hoofdstuk 2 besproken. Daarna volgen de
hoofdstukken over de TOF-, AMP-. MFO- en de 18S-meting waarin de voor die
meting specifieke zaken beschreven worden, zoals de theorie, de meelmethode
en de pre- en posl-processing.
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Hoofdstuk 2 DE TOMOGRAAF : ALGEMEEN

In dit hoofdstuk wordt hliit algemliine deel van de ultraaone trans

missie tomograaf besproksan. Na esan korte bsa8chrijving van de

huidlge meetopatDlling volgsan de voorwaardsan van hsat reconstructie

algorltme en een samenvattlng van de rsaconstructie-eoftwarsa.Oaar

na wordt beschreven hoe de software getest la om dsa relaUe tuasen

de gsatalswaardsan van projecUee en gersaconatrueerde plaatjes te

bepa.lclM. Tot alot wordt dsa bUineaire interpolatie. een onderdeel

van dsa software. beaproken om aan te geven det er hier belangrijke

Informatie ver!oren kan gaan. In de hoofdstukken 3 tot en msat 6

worden de afzonderl1jke mliiUngen bsasproken.

§ 2.1 De meetopstelling

De huidige meetopstelling is te verdelen in een meetplateau. een in de vak
groep ontwikkelde meetkast en een PC.
Het. meetplateau wordt over een met water gevulde metalen bak geplaatst.
Oeze bak is aan de binnenzijde voorzien vBn geluiddempende bekleding zodat
het ultrageluid niet t.egen de wanden van de bak kan weerkaatsen. Onder aan
het. meetplat.eau hangen de zender en ontvanger zodat deze zich tijdens een
meting onder water bevinden. De zender en ont.vanger zijn elk met een starre
verbinding op t.wee geleiders gemontaard. De t.wee geleiderparen zijn tegen
over elkaar opgesteld. Met behulp van twee stappenmotoren zijn de zender
en de ontvanger langs de geleiders te verplaatsen. De motoren worden
tijdens een meting tegelijk aangestuurd zodat de zender en de ontvanger zich
altijd recht tegenover elkaar bevinden. Zo kan een lineaire scan gemaakt
worden (zie fig. 2.1),

zender ontvanger

bovenaanzicht dwarsdoorsnede met fantoom

Fig. 2.1 Schematische weergave van het meetplateau
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De geleiders en st.appenmoloren zijn op een sehijf gemonteerd die door een
derde stappenmotor rond gedraaid ken worden. Zo is het mogelijl< om onder
diverse hoeken, verdeeld over 180°, een lineaire scan te maken. De verzame
ling lineaire scans wordt, zoals in paragraaf 1.2 reeds vermeld is, een rotatie
scan genoemd. Een sehematische weergave van het meetplateau is gegeven in
figuur 2.1.

Er worden nu reeds experimentele metingen gedaan aan de onderarm. Het
verbeteren en testen van de apparatuur gebeurt eehter met metingen aan
f8Otomen. Een f8Otoom is een (massievel eilindervorm van agar-agar met
bekende afmetingen en bekende samenstelling. Door bijvoorbeeld propanol in
het fantoom te laten diffunderen is de geluidssnelheid te beinvloeden; door
de agar-agar te mengen met ijzeroxide (Fe203 l is de damping en de scattering
te beinvloeden. Door galen in de fentoman te maken is de resolutie van de
opstelling te bepalen.

De mpetkast viHzOrgt de complete meting, dat wi! zeggen de aansturing van
de motoren, de aansturing van de zender en de bewerking van de diverse
ontvangen signalen. Daarnaast zorgt de meetkast tijdens een meting voor
communicatie met de PC (voor het oversturen van meetdata). Hel voert hier
te vel' om de complete electronica te behandelen. Dearom wordt volstaan met
een korte omschrijving van de diverse onderdelen. Een uitgebreidere om
schrijving wordt. voor 20ver noodzakelijk, in de hoofdstukken 3 tot en met 6
gegeven.

In het microcontroller-gedeelte bevindt zich een microcontroller (ll? 8751. met
ingebouwde EPROM) met alle meetsoftware. Tijdens een meting wordt alies
vanuit daze microprocessor bestuurd; de PC leest aileen maar meetwaarden in.
Het microcontroller-gedeelle draagt zorg voor:
- de eommunicatie mel de PC
- het meten van de looptijd
- hel meten van de ontvangen frequentie
- de analoog-digitaal-conversie van de amplitude van de ontv8Ogen puIs
- de analoog-digitaal-conversie van de spanning uit de eehoschakeling
- het triggeren van de zender
- het aansturen van de slappenmotoren-kaart

Het ontvangstgedeelte bewerkt de ontvangen pulsen zodanig dat de diverse
parameters te bepalen zijn. Hel ontvangen signaal. dat eerst versterkt wordt,
staat gageven in fig. 2.2. Uil hel ontvangen signaal wordl het signaal Upuls
afgaleid dal voor diverse metingan gebruikt wordl.
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Fig. 2.2 Ontvangen signaa] en eruit afgeleide signaal Upuls C131

Het signaal Upu1s is hoog tussen de eerste en de tweede nuldoorgang van het
ontvangen signaal nadat een drempelwaarde gepasseerd is. De frequentie van
het onlvangen signaal wordt afgeleid uit de "lengle" van Upu1s; de loopiijd
wordt bepaald uit de repetitie-frequentie van Upuls (de rondzing-frequentieL
Een tweede. niet onbelangrijke. taak van hat. on.t\!ar:gst-y~deeita is door middel
van een tijdv~"si:.er het juiste signaal door te laten voor verwerking. Hierdoer
wordt de kans op storingen varkleind.

Het derde deel wordt gevonnd door de zendalectronica. Hiermee wordt de
zendtransducent op het jUiste moment van een korte (ongeveer 0,17 IJ.S)

spanningspuls (ongeveer 150 V) voorzien. Hierdoor wordt een geluidspuls
uitgezonden met als centrumfrequentie de eigen frequentie van de zender. De
geluidspuls duurt ongeveer 5 perioden.

Het vierde deel wordt gevormd door de echoschakeling. Deze schakeling bewerkl
het (eche-) signaal dat op de zender entvangen wordt. De schakeling is
beveiligd t.egen de grote zendpulsen die voor het uitzenden van geluid gebruikt.
worden. Omdal de echosignalen zeer zwak zijn worden deze veel verslerkt en
vervolgens gelijk gericht en geintegreerd.

Tenslotte zorgt het voedingsgedeelte ervoor dal elk deel van de juiste.
stabiele voedingsspanningen wordt voorzien.

De diverse parameters die voorafgaand aan de meting opgegeven moeten
worden. worden door het meetprogramma van de PC near de meetkast gestuurd.
Mel de PC, die tijdens een meting aileen meelwaarden inleest. en wegschrijfl.
worden de metingen verder verwerkl in het reconstruetie-programma. 20wel
het meet.programma als het reconstructie-programma zijn in FORTRAN
geschreven.

Voerdal de reconstructie behandeld wordt. worden eerst enkele noodzakelijke
voorwaarden besproken.
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§ 2.2 Reconstructie-vooTlJaarden

Om volgens het genoemde Centrale Sedie Theorema te kunnen reconstrueren
moet de dataset die gereconstrueerd lJordt aan een aanta! voorlJaarden
voldoen. Deze voorwaarden zijn:
1. De dataset die voor de reconstruetie gebruikt wordt moet uit projeeties

bestaan, met andere woorden: de gemeten "'aarden moeten recht-even
redig zijn met de lijnintegraal van de tweedimensionale verdeling van
de te bepalen grootheid. In formulevorm:

I = C 'If(1) dl H2.1
L

met: I: gemeten grootheid
C: constante
f(x,y): tweedimensionale verdeling van de te re~n.st.ruelefl

grooth~id

fUl: f(x,y) op de Hjn L

N.B.: Volgens de definitie is een projectie een lijnintegraal, genomen
op een lijn door de tweedimensionale verdeling heen. De projectie is
dus in principe aan getal. Tijdens een lineaire scan worden meerdere
(meestal 64) evenwijdige projecties gemaakt. Deze projectie-getallen
(samples genaamd) worden tijdens de meting als functie van de plaats
van de geluidsbundel Cof beter: als funetie van het sample-nummer)
uitgezet. Zo'n grafiek woldt ook sen projectie genoemd (zie fig 2.3),
Het is in feite een projedie van sen twee-dimensionaal vlak .

..---.. ,.....,-
e. ._
• •. .. .

•• •. .--._.__e

plaats. samplenr.

Fig. 2.3 "Dubbele" betekenis van het begrip "projectie". Elk punt is een
projectie op zich; de hele figuur 1J0rdt ook een projectie genoemd.
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2. De projecties moeten compleet zijn. dat wi! zeggen dat het volledige
object zich binnen het scan-g~bied moet bevinden. De eerste en de
laatste waarden van een Hneaire scan mogen dus niet van het object
afhangen. ze zijn aHeen van het water afhankelijk.

3. De gemeten functie moet isotroop zijn. Dal betekent det voor alle
hoeken 8 moet gelden:

co

Jp(u) du =JInx.)') dxd)' = C H2.2
(Xl xy

waarbij p(u) de projeetie van f(x.y) onder de hoek 9 is en C een con
stante is.

Vooral de eerste en de tweeds voorwaarde zijn belangrijk. De eerste
veorwaarde bepaalt in feite welke grootheid gemeten en gerecoiist.cueerd kan
worden. De tweede voorwaard;; bepaalt de maximale groolle van het object dat
110g afgebeeld ken worden. In de reconstruetie-software (tijdens de pre
processing) worden de projecties zodanig aangepast dat a11een de invloed
van het object. soms relatief ten opzichte van water. terug le vinden is in de
projecties. Voor bijveorbeeld de TOF-meting worden de looptijden die a11een
door water gemeten zijn, dus buiten het object. gelijk aan nul gemaakt.

De derde veorwaarde is afhankelijk van het te meten object. Er wordt vanuit
gegaan dat aan deze veorwaarde altijd is voldaan (zie Sollie [13]),

§ 2.3 Reconstructie software

Het reconstructieprogramma RFNEW (vereie 2.6) is geechreven in FORTRAN. De
methode van reconstrueren is afgeleid van het Centrale Sectie Theorema.
Omdat het hier te ver voert om de hele reconstructie te beschrijven wordt
velstaan met een korle omschrijving. In hoofdlijnen verloopt de reconstructie
als voIgt:
1. iniezen van de meelwaarden
2. corrigeren voor de meetfouten en pre-processing
3. projecties transformeren
4. interpolatie van poolcoordinaten naar cartesische coordinaten
5. inverse transformatie
6. afbeelding op het scherm

Het Centrale Seelie Theorema. de basis van de reconstructie. wordt in de
eerste bijiage verdeI'. grafisch, uitgelegd.
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Het voornaamst.e doel van de pre-processing is ervoor te zorgen dat de pro
jecties aan de reconstructie-voorwaarden voldoen zoals die in paragraaf 2.2
genoemd zijn. Voor een beschrijving van de lransformaties. de inverse trans
formaties (Hartley-transformatie) en het totaal algoritme voor de beeldrecon
structie verwijs ik naar het afstudeerverslag van N.A.M. de Beer (1). De inter
polatie wordt in de volgende paragraaf besproken.

Voor het. inlezen van de meetwaarden en het uitvoeren van de diverse cor
redies zijn diverse subroutines geschreven. Omdat het voor de getalswaar
den belangrijk is worden deze subroutines hier besproken. Later wordt een
controle uitgevoerd op het beeldreconstrudie-programma. voor wat belreft
de getallen. Het array "INFO" bestaat uit 23 velden waarin gegevens over de
meting en de metjngen staan zoals bijvoorbeeld de maxima en minima van de
meetwaarden.

subroutine ROOATA
ROO!\TA leesi van de gewenste meting de projeeties (meet.waarden) in en zet.
ze in array ARR. De meetwaarden liggen tussen 0 en 65535. Vervolgens
worden de maximale en de minimale waarde bepaald en weggeschreven in het
array INFO. Als er geen baanfout gemeten is wordt er een baanfout-projeetie
aangemaakt met samplewaardes gelijk aan I. de variabele INFO(7) blijft gelijk
aan nul.
N.S.: INFO(7)=O : geen baanfout gemeten: INFO(?)=1 : baanfout is gemet.en.

subroutine MAFILT
Deze routine filt.ert de baanfoutmeting door telkens het gemiddelde van 5
samples aan het middelste sample toe te kennen. De eerste twee samples en
de laatst.e twee samples worden apart behandeld. Het gemiddelde van alle
gefilterde samples wordt voor de TOF-. AfYP- en ISS-meting als "achtergrond"
opgeslagen in respectievelijl< INFO(14), INFO(20) en INFO(23). De baanfout van
de MFD-meting wordt. lweemaal gefilterd voordat de "achtergrond" (het gemid
delde van alle samples) wordt opgeslagen in INFO(17l. Deze routine wordt
alleen aangeroepen als er een baanfout gemeten is.

subroutine BACKGR
Deze routine bepaalt de "achtergrond" van een meting als er geen baanfout
gemeten is. De "achtergrond" "'ordt bepaald door het gemiddelde te nemen
van alle eerste en alle laat.sta samples van een set projeeties. Er wordt
verondersteld dat het aerste en laatste sample een meting door alleen water
is. De zo bepaalde "achtergrond" wordt voor de rOF-meting in INFOU4l ge
plaat.st.. voor de fYiFD-meting in INFO<l?l. voor de AMP-met.ing in INFO(20) en
voor de ISS-meting in INFO(23l. Deze routine wordt alleen aangeroepen als
er geen baanfout gemeten is.
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subroutine CORRECN
Eerst controleert deze routine of alle baanfout-samples gelijl< aan 0 zijn.
Als dat het geval is wordt de routine afgebroken Chet betakent dan dal deze
routine al eerder aangeroepen is want bij de eerste aanroep is er altijd een
baanfout aanwezig. zie RDDATAL Als er geen baanfout gemeten is UNFO(7)=0)
wordt een baanfoutprojectie aangemaakt die gelijk is aan de "achtergrond"
die in INFO(14, 17, 20 of 23) staat en met de subroutine SACKIl3R bepaald is.
Bij de ISS-meting wordt een evantueel gemeten baanfoutprojectie varvangen
door een projectie die overal gelijk is aan de waarde in INFO(23), bepaald in
MAFlLT. Vervolgens wordt van alle gameten projeeties. die in het array ARR
staan. de baanfoutprojectie afgetrokken. De zo ontstane. nieuwe. gecorri
geerde projecties staan weer in het array ARR. Daama worden de maximale
en minimale sarnplewaardes aangepast. Tot slot worden alle baanfoutprojec
ties gelijk aan nul gernaakt zodat deze routine nie1 voor de tweede keel'
aangeroepen kan worden.

De pre-processing wordt voor een deel uitgevoerd in de subroutine CORRECN
en voor een deel in RECOM. Het zou betel' zijn am een nieuwe subroutine te
maken waarin de complete pre-processing plaatsvindt. Voor de volledigheid
staat hier al de pre-processing gegeven die in RECOM wordt uitgevoerd. de
precieze betekenis wordt in de hoofdst.ukken :3 tot en met 6 besproken.

Het array ARR bevat nu de door CORRECN gecorigeerde projecties (gecorrigeerd
Vaal' de baanfout). Met BG (background) wordt de gemiddelde baanfout bedoeld
die Vaal' de MFD-meting in INFO(17) staat en Vaal' de AMP-meting in INFO(20l
staat. Het array PRO] (een array van NPROJ projecties x NSAMP samples per
projectie) wordt in het reconstructie-algoritme gebruikt en bevat de projecties
na aIle correcties; dit array wordt tel' reconstructie aangeboden aan het
reconstruetie-algoritme. De pre-processing die in RECOM staat is als voIgt:

MFD-meting:

AMP-meting:

TOF-meting: PROJ =ARR

PROJ =SO 'i06
( lk

PRJ =88 + ARR
SG

PRJ > 0: PROJ =-lnCPRJ)
PRJ ~ 0: PROJ = 11.1

18S-meting: PRO] = ARR

H2.3

In figuur 2.4 wordt de onderlinge samenhang van de diverse subroutines. in
het totale programma. verduidelijkt. Deze figuur is verre van volledig; er
staan alleen die routines in. die van belang zijn voor dit verslag.
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RFNELJ
~

call REAOPRN: - RODATA : inlezen van meet.data
geen baanfoul gemelen ? -+ baanfoulproj.;; 1

-+ INFO(7)=Q
- INF0C14.17.lO,23) worden Q

- baanfout. gemeten ?
ja MAFIlT: baanfout filteren (MFD 2x)

gemiddelde in INFO(14,17,20,23)
nee BACKGR: achtergrond is gemiddelde van esrst.e en

laatste samples;
achlergrond in INF0<14.17.20.23)

call RECINIM -+ RECOM: - CORREeN: baanfout gemet.en:
TUF, AMP, fYIFD:

ARR = ARR - gefilt. baanf (MARLT)
IBS: ARR = ARR - INFO(23)

baanfout. niei gemeten:
ARR = ARR - INFO(14 .17 ,20,23)

(uit BACKGR)
tot slot: baanfoutprojecties worden 0

- MFD: BG = INFO(17)

- AMP: BG = INFO(20l

- pre-processing

- transformersn

- interpolersn

- lerug transformeren

- plaatje tekenen

Fig. 2.4 P1Bstsing van de diverse subroutines. vo6r hat reconstrucie

algoritme

Het. algorit.me voor beeldreconstructie. zoals dat in het afstudeerverslag van
N.A.M. de Beer 0] is beschreven, is met "ideale projecties" door mij get.est
op fouten in de getalswaarden.
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Omdat mel alle projeeties hetzelfde gebeurt. zouden door de programmeur
tijdens de diverse heen en terug transformaties constante (vermenigvul
digings-) factoren aehlerwege gelaten kunnen zijn (bijvoorbeeld een factor 21t)
omdat dit in de uiteindelijk "relatieve" plaatjes Un grijswaarden) niets
uitmaakl. Voor plaatjes met absolute getallen zijn deze factoren eehler weI
van belang.

In het reeonstruetie-programma wordt de mogelijkheid geboden am de projeeties
te normeren (de zogenaamde DC-componenten van alle projecties moeten aan
elkaar geliJ'k zijn. zie ook reconstructie-voorwaarde 3), oit normeren gebeurt
door elke projeetie door zijn eigen DC-component te delen. Hiermee worden
alle getalswaarden per projectie verschillend veranderd en zijn niel meer
terug le rekenen naar fysische waarden. Voor de weefselherkenning moet men
dit normeren dus aehlerwege laten.

§ 2.4 Test reconstructie-programma

Het reconstructie-programma is getest om te bepalen wat er met de getals
waarden gebeurt. Het programma zou namelijK voor relatieve gelallen goed
kunnen werken terwijl de absolute waar-den aangetast worden; indien bijvoor
beeld aIle projecties mel een constant getal vennenigvuldigd worden. op welk
moment dan oak tijdens de reconstructie. blijven de uiteindelijke plaatjes
in grijswaarden gelijk doeh de getalswaarden zijn onjuist. De test is uitge
voerd met zogenaamde "ideale TOF-projeeties". Door ideale. berekende
projecties le gebruiken is goed te voorspellen hoe het uiteindelijke plaatje
eruit moet zien. De meetfouten worden zo uitgesloten. Er is voor de TOF
projecties Uooptijd-projecties) gekozen omdal deze het eenvoudigst zijn. De
projectie is dan alleen een functie van de afstand die door de geluidspuls
door het fantoom wordt afgelegd. De fantomen worden rond en homogeen
verondersteld zodat. alle projeeties gelijk aan elkaar zijn. Deze projecties
hebben de vorm van een halve eUips (zie bijlage 2):

TOF(x) =0

voor Ixl < r

voor Ixl ~ r

H2.4

met de straal van het fantoom r. de afstand tot het middelpunt x, de geluids
snelheid in water VH 0 en de geluidssnelheid in het fantoom Vr . Het bere-

2 .
kenen van de projeeties is mogelijk met het programma SIMHOM. waarvan de
listing bij drs. J. Rietsema verkrijgbaar is. De factor tussen haakjes wordt
hierin "waarde van het object" genoemd. Er wordt van 64 samples per projectie
uitgegaan.
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Het slroomdiagram van SIMHOM is als volgl:

invoer : aanlal projecties
slraal object
"'aarde object

nee

proj(x) = a

x:= 32

proj(x) =2 x ",aarde x straal2_~?

proj(65-x) := proj(x)

)( := x-1

volgende
projeet.ie

project.ies wegschrijven

Fig. 2.5 Stroomdiagram van hat programma SIfYlHOfYI

Na reconstructie van de ideale projecties blijkt dat de plaatjes goed overeen
komen met het ideale fantoom. Indien bijvoorbeeld een set projecties gemaakt
wordt van een fantoom met straal 7 en waarde 100 (de topwaarde van de
projecties is dan 2 )( 7 x !OO> komt er na reconstructie een plaatje uit met
een cirkel met een waarde die rond 100 varieert en buiten de cirkel bedraagt
de ",aarde ongeveer O. De getallen kloppen niet exact omdat hel aantal
samples eindig is leNijl in theorie dit aantal oneindig moet zijn (een een
malig signaal heeft een oneindige Fourierreeks>' Deze fout wordt dus door
het recenstructie- algerilme geintrodueeerd. Hst belangrijkste is sehler dal
het reconslruct.ie- algoritme geen grote afwijkingen (zoals bijvoorbeeld een
constants vermenigvuldigingsfactor) vertoont voer wat betreft de getallen.
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§ 2.5 Bilineaire interpolatie

Een vervelende bijkomstigheid tijdens de reconstruct.ie is dat er een inter
polatie noodzakelijk is van poolcoordinaten naar cartesische coordinaten. De
getransformeerde projeeties worden als het ware onder verschillende hoeken
in het Fouriervlak gelegd (op een poolcoordinaten-rasterL Voor de inverse
transformatie en de afbeelding in rechthoekige plaatjes is het noodzakelijk
de twee-dimensionale Fourierfunetie te kennen op een cartesisch raster.
Hiervoor is een interpolatie nodig.

In deze paragraaf wordt de gebruikte interpolatie-methode besproken. In
theorie verloopt deze interpolatie zonder problemen. Door de wijze van
implementeren van deze interpolatie kunnen er fouten ontstaan. Vervolgens
wordt nagegaan hoe effectief de bekende punten op het poolraster benut
",orden, uitgaande van de gelallen die nu tijdens de meting en reconstructie
gebruikt worden.
Tot. slot. wordt aangegeven hoe de fysische afmeting van een (deel van een)
object uit het gereconstrueerde plaatje afgeleid kan worden. Hieruit voIgt de
omrekening van sample-afmeting naar meter, een noodzakelijke omrekening in
de post-processing van de gereconstrueerde plaatjas.

Verschillende methoden van interpoleren ",orden in [lJ besproken; de meest
gebruikte is de bilineaire interpolatie methode. Deze methode "'ordt hier dan
ook besproken.

De bilineaire interpolatie methode bepaalt de functiewaarde van een bepaald
cartesisch punt A door het gewogen gemiddelde te nemen van de vier
omringende poolcoordinaten a. b, c en d (zie fig 2.6), De ",eging is afhankelijk
van de afstand tot de poolcoordinaten. Deze interpolatie ",ordt in subroutine
"INT2" uitgevoerd.

argCQ)r

arg(O+1>. /.
c~. A·b......
I .... ',.il(' y

I ··J{\f.
, /d""straal: R+l I .....~.<\ .-__.....

I ' "

straal: R"'<
~j,

x

Fig. 2.6 Bilineaire interpolatie
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Een van de problemen. die bij alle inlerpolatie-melhoden oplreedl. is dal het
gebied waarin de waardes bekend zijn. een cirkelvormig gebied op een pool
rasler. afgebeeld moet worden op een cartesiseh raster. een vierkant (zie
fig. 2.7),

--",,*-- en geeft:

Fig 2.7 De plaatsing van een poolraster op een cartesisch raster

Om de verhouding tussen gereeonstrueerd object en reconslructie-raster
gelijk te houden aan de verhouding wssen meelobjaet en projectielengte
(scanlengta) moet de afmeting van h~t carte51~L;h raster (in pixels) gelijk
zijn &an het aantal samples in een projectie. 20 wordt het volledige baeld
afgebeeld en vormt de cirkel een ingeschraven cirkel in het vierkant (zie fig.
2.7). Hel builengebied van de cirkel wordl in INT2 opgevuld door middel van
de periodiciteit (met periode galijk san het santal samples in aen projectie)
van de getransformeerde projecties; later in deze paragraaf wordt nog op de
opvulling en de getransformeerde projecties terug gekomen (zie voor de op
vulling ook figuur 7.6 in bijlage 3>'

Alvorens op de implementatie van de interpolatie te bespreken is het mis
sehien goed eerst de plaats van de interpolatie in hat totale reconstructie
algoritme aan te gaven. De funetie van de interpolatie is reeds behandeld.

In paragraaf 2.3 (zie ook fig. 2.4) is varmeld dat de intarpolatie plaatsvindt
na de transformatie van de gecorrigeerde projecties en voor de terug
transformatie. De projecties zijn in feit.e functies die gedefini~erd zijn op
het. plaatsdomein. De getransformeerde projecties zijn niet gedefinieerd op
het plaat.sdomein maar op het. spatiele frequentie-domein. De gatransfor
meerde projeetie vormt het spatiele frequenlie-speetrum en beslaat uit
NSAJVlP getallen (spatiele frequentie-componenten). Sij de terug t.ransforma
tie l.lordt weer overgegaan op het plaat.sdomein.

Ter vergelijking:
De getransformeerde van een tijdsignaal geeft aan of er hogs of lage fra
quenties (met de eenheid s-I; lees: sneUe of langzame veranderingen in de
tijd) in het tijdsignaal voorkomen.
De getransformeerde van Ben plaatssignaal geeft aan of er hoge of lage
spatiele frequentie (met de eenheid m-I; lees "sneUe" of "langzame" veran
deringen in de plaats) in het plaatssignaal voorkomen.
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Het begrip spatiele frequentie ken worden opgevat als het aantal verande
ringen per meter. zie fig. 2.8. (vergelijk: frequentie is het aantal verande
ringen per seconde).

a b c

Fig. 2.8 I11ustratie van het begrip "spatiele frequentie".
a: in verticale richting hog!!! :;;patifile irequentie
u: in verticale richting lagere spatiele frequentie dan bij a
c: in verticale richting lage spatiele frequentie

Een getransformeerde projectie zegt dus niets over de plaats zelf; net zo
min als een frequentie spectrum iets over de tijd zegL Het plaatje van ge
transformeerde projecties. die onder de juiste hoek ap een pool-coordinaten

. rast.er zijn gelegd. bevat dus geen plaatsinformatie.

Een getransformeerde project.ie heeft (net zoals een frequentie-speet.rum)
een nulpunt. de DC-component. In het spatiele frequentie domein duidt het
nulpunt op nul verandering per met.er (een plaatje met nul lIeranderingen per
meter is een egaal plaatjeL De DC-component ligt in het midden van de ge
transformeerde projectie, dus precies t.ussen twee spatiele frequenlie
componenten in (hat. aantal spat1ele frequentie-componenten is gelijk aan
NSAMP en NSAfYlP is even).

Als de getransformeerde projecties op een pool-coordinaten raster. alle on
der een andere hoek. gelegd worden. moeten alle DC-componenten op elkaar
lIallen. Het totale plaatje van getransformeerde projecties op het raster is
als voIgt te interpreteren. In het midden staan de lage spaWale frequenties
(langzame overgangen in het plaatje in het plaatsdomein) en naar de randen
toe staan de hogere spaliele frequenties (sne11e overgangen in het plaatje
in het plaatsdomeinl.
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Voor de verdere bespreking van de int.erpolatie worden een paar begrippen
ingevoerd die alleen in deze paragraaf de hier gegeven bet.ekenis hebben.
Met. ··draaipunt." wordt. de DC-component van de getransformeerde projectie
bedoeld. Het is alsof alle getransformeerde projecties rond dit punt draaien
op het pool-coordinaten raster. Dit draaipunt heeft niets te maken met het
draaipunt van de meetopstelling. De spatiEHe frequentie-componenten worden
"samples" genoemd; ook die hebben niets te maken met de afzonderlijke
samples in een projedie. De cartesische roosterpunten waarop uiteindelijk
het spatiele frequentie-spedrum bekend moet zijn worden "pixels" genoemd;
oak hier geldt dat er geen overeenkomst is met de uiteindelijke pixels in het
plaatje in het plaatsdomein. De getransformeerde projecties. tenslotte.
worden "projecties" genoemd.
In deze begrippen gesproken moet er dus geinterpoleerd worden tussen de
samples van een projedie om de juiste waarde op de pixels te leren kennen.
Oit alles vindt dus plaats in het. spatiele frequentie-domein.

H~t bUitengebied van de ingeschreven cirl<el (zie fig. 2.7) wordt, zoals reeds
eerder vermeld is. opgevuld door gebruik te maken van de periodiciteit van
getransformeerds projedies. Deze gebieden vormen de hoogste spatiele
frequent.ies. Omdat. de waarden in deze buitengebieden niet bekend zijn
zouden deze gebieden oak opgevuld kunnen worden met nullen. In het terug
getransformeerde plaatje maakt dit niet.s uit. want. de cirkel vormt. in feite de
maximale spatiele frequentie die in het plaatje zichtbaar is. De waarden die
in het buitengebied worden ingevuld hebben dus geen invloed.

Ten gevo1ge van het pool-coordinaten st.elsel zijn er rond het draaipunt
(DC-component) veel meer samples dan verdeI' naar buiten toe. De informatie
dichtheid bij' de lage spatiele frequent.ies is dus grater dan bij de hogere
spatiele frequenties. Het verschil in informatie-dichtheid wordt verderop in
deze paragraaf besproken.

De bilineaire interpolatie methode is op zich een juist.e met.hode maar met de
implementatie zoals die in de subroutine "INT2" staat kunnen fouten optreden.

Als de afmeting van het cartesisch raster ongelijk is aan het aantal samples
in sen projectie kunnen fouten gaan optreden. In fig. 2.9 staat gegeven hoe
de getransformeerde projecties in INT2 over het pixelraster gelegd worden.
Voor de eenvoud is het raster gelijk gehouden aan het. aanta! samples, de
asymmetrie blijft zichtbaar. Een oorzaak van de asymmetrie is dat de projec
ties. met een aantal samples gelijk aan een macht van t.wee. en het pixel
rast.er. met een afmeting in pixels die ook gelijk is aan een macht van twee,
geen echt draaipunt (middelpunt) hebben. Als draaipunt wordt sample
PM=NSAMP/2 + 1 en pixelCX=O, Y=Q) genomen.
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In de figuur is te zian dat dit niei geheel symmatrisch is. Omdat NSIZE an
NSAMP in deze figuur klein zijn valt de asymmetrie op. Als beide waarden
grater worden valt de asymmetrie mindel' op. Als eehter NSI ZE en NSAMP
meer van elkaar gaan afwijken neemt de asymmetrie weer toe.

proj sampllii 1 Y J
&lamplg 4 1 4

sample 4

proj :3
0 3

samplg 1 eemple 4

-1 2

proj 2
aample 1 sample 1 -2 1

proj 1

1 2 3 4 I
-2 -1 0 1 X

Afbeelding van de getransformeerde
projeeties op het cartesisch (pixel) raster.
Het "middelsle" pixellX=O, Y=O) wordt
alleen bepaald door prajeclie 3, sample 3.

Fig. 2.9 Opstelling die in INT2 gebruikt lJordt

Enkele vast.e pixelwaarden in de int.erpolatia zijn (deze worden slechts door
een sample bepaald, alt.ijd hetzelfde sample):

pixeHI=l, J=OP) = temp(PP, U
pixeHI=OP, J=OP) = temp(PP. PM)
pixeHI=OP. J=1) ;: temp(l, 1)

met OP = NSIZE/2 ... 1
PP = NPROJ/2 + 1
PM = NSAMP/2 + 1
X =I - OP
Y=J-OP

"middelste" pixel
"middelste" projectie
"middelste" sample
relatie tussen coordinaat X en variabele I
relatie tussen coordinaat Y en variabele J
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Temp(projnr. sampnr) is een array met getransformeerde projeeties waarbij
projnr. voor het nummer van de getransformeerde projectie staat en sampnr.
voor het nummer van de spaWHe frequentie-component.

Als voorbeeld wordt een deel van de interpolatie gegeven veor NSIZE = 4,
NSAMP = 4 en NPROJ = 4 (zie fig. 2.9), De vaste punten hier zijn:

pixeHX=-2, Y=O) = temp(3, 1)

pixeHX=O,Y=Ol = temp(3, 3)
pixeHX=-O, Y=-2) = tempU,U

Een uitgebreider voorbeeld staat gegeven in bijlage 3. Hierin is te zien dat
met name in hat midden van het plaatje (dus bij de lage spatiele frequentie
componenten) veeI informat.ie verloren gaaL PixeHX=O,Y=Ol wordt aileen
bepaald door sample 11 van de getransformeerde projectie 5; de esmples 1i
van de overige getransformeerde p'Q~dies, die op exact dezelfde plaats
!iggsn, worden niet gebruikt. De projeeties die niet preeies symmetrisch op
het pixelraster passen worden pas aan de buitenste randen gebruikt. Het
p ixeHX=l,Y=l) wordt aIleen bepaald door temp (3, • ), het pixel eronder,
pixel (X=l.Y=Ol. wordt door temp (5, .) bepaald. De getransformeerde projecties
ertussen in. in dit voorbeeld temp (4,.), worden 20 dicht bij het midden niet
gebruikt; bij 102 projecties, een veel gebruikt aanta! projecties bij de hUidige
-meetopstelling, worden in dit kwadrant ongeveer 25 gelransformeerde projec
ties niet gebruikt. Oit zou een reden kunnen zijn om meer pixels in een
plaatje te gebruiken. De symmetrie wordt dan eehter nog slechter.

Er kunnen nu twee oorzaken van de asymmetrie gegeven worden:
1. Doordal NSAMP en NSIZE even zijn is er geen concrete DC-compo

nent (draaipunt) aanwezig. Deze component 11gt bij ~(NSAMP + 1>'
2. Het cartesisch raster biedt geen eenvoudige mogelijkheid om een

DC-component symmetriseh te plaatsen.

Figuur 2.10 geeft mogelijl< een betere opstelling van het poolraster op het
cartesisch raster. Merk hierbij op dat er geen pixel is dal de DC-component
exact vertegenwoordigt. De DC-component. ligt in de "linker onderhoek" van
pixeHX=O. Y=OL Het pixel zelf verlegenwoordigt echler een andere spatiele
frequentie-component.
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huidige opstelling verbeterde opstelling

Fig 2.10 Verbeterde afbeelding van het poolraster op het cartesisch raster

Voor de eenvoud bekijken we alleen de getransfnrmecr-de projectie die
verantwoordeli.ik is voor d:;; piAelwaarden links en rechts van het pixeHX=O I Y=Q);
dit is temp(pp, .>. Neem hierbij aan dal het aantal samples in een projectie 4
is (NSAfYIP=4). De pixels op de rij Y=O krijgen de waarde van het in het pixel
genoemde sample. Sample J blijft het draaipunt (zie fig. 2.11l.

NSAMP=4: NSIZE=4:
x: -2 -1 0 1=

Fig. 2.11 Gevolgen van het vergroten van NSIZE

Temp(S,.) bepaalt de waardes op de rij Y = 0 als NPROJ = 8 (zie bijlage JJ. De
waarde van pixeHX=-7) wordt door middeling bepaald, dat wi! zeggen:
pixeHX=-7)=3/4 temp(SJ) +1/4 temp(S.2). de waarde van pixeHX=7) volgt uit
de periodiciteit: pixel( X= 7) =3/4 temp(5.U +1/4 temp(5,4L

Door vergroting van het aantal pixels (NSIZE) zoals in fig. 2.11 worden in de
afgebeelde rij pixels de scherpe overgangen vervaagd door de middeling maar
er worden, met name in het centrum. meer samples gebruikt om de diverse
pixelwaarden le berekenen. Hierdoor kunnen belere spatii;~el laagfrequente
details zichtbaar worden en de invloed van meetfouten kan gereduceerd worden.

- 29 -



Als het aantal samples per projectie toeneemt (NSAMP) en de plaatjes even
groot blijven, le verwachten bij lange linsaire scans en als het plaatje aan
vaste afmetingen gebonden is (eindige schermresolutie), ontstaan ook proble
men. Buiten het feit dat er natuurlijk informatie weggegooid wordt omdat er
mindel' pixels dan samples zijn, gaal ook hier de symmetrie verloren.
(zie fig. 212>'

NSAMP=4; NSIZE=4:
x: -2 -1 0 1

pixels: 1 2 3 4 I
NSAMP=8; NSIZE=4:

x: -2 -1 0 1

pixels: 1 3 S 7

NSAMP=32; NSIZE=4:
x: -2 -1 0 1

pixels: 1 9 17 2S

ligging van
de "samples":
van temp(5.-) 1 9 17 2S 32

Fig. 2.12 Gevolgen van het vergroten van NSAfYlP

Er kan nu een derde oorzaak gegeven worden van de asymmetrie. Omdat het
eerste sample en sample ~ NSAMP + 1 vast gelegd worden vallen, als NSAMP
groter is dan NSIZE, samples (spatiele frequentie-componenten) buiten het
cartesisch raster. Als het eerste sample op het eerste pixel wordt gelegd en
het laalste sample op het laatste pixel blijft de symmetrie gewaarborgd. Als
dit ook in verticale richting gebeurt liggen de getransformeerde projeeties
volgens fig. 2.10 op het cartesisch raster (symmetrischL

Bij de huidige metingen en inlerpolaties zijn NSIZE en NSAMP even groot
(beide 64) zodat de symmetrie met de huidige implementatie redelijk goed is.
De informatie in de getransformeerde projecties wordt echter zeer ongelijk
gebruikt. Het blijkt dat de samples aan de uiteinden van de getransformeerde
projecties (de hoge spatiele frequenties verlegenwoordigd in de samples 1
tot 5 en 59 tot 64) zeer vaak gebruikt worden in de int.erpolatie (tot 10 keel'
toel. De samples 28 tot 38 (spatieel laagfrequentl worden nauwlijks gebruikt.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de informatie-dichtheid in het midden
van het plaatje te groot is en dal de waarden van de pixels in het midden
van het cartesisch raster door een paar sample-waarden worden bepaald.
Eventuele fouten werken zo sterk door. Van het totaal aantal beschikbare
waarden op het poolraster <l02 x 64 =6528) worden 1172 waarden niet gebruikt.
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De subroutine "INT2" kan verbeterd ",orden dOQr t.e zorgen dat de getrana
formeerde projacties volgens fig. 2.10 op hat cartesisch raster ",orden
geplaatsl.

Het is noodzakelijk om na het interpoleren de "",aarde" van een object en de
"afmeting" van een object apart te behandelen. Doordal de methode veal' de
",aarde van ieder pixel hel ge",ogen gemiddelde berekenl blijfl de juisle
"'aarde int.act. deze is dus onafhankelijk van hel aantal pixels in het uilein
delijke plaatje.

8ij de bepaling van de afmeting van een object. of een deel van het object.
is eehter hel aantal pixels in een plaatje ",el belangrijk, of betel' gezegd. de
verhouding van het aanlal samples per projectie (NSAMP) en de afmeling van
het plaatje in pixels (NSIZE). De fysische afmeting kan als voIgt uit de
plaatjes bepaald \Jorden:

afmeting Un m) =aanta! pixels van object in plaatje x ~§~~p x sample-afstand

met de sample-afstand = aantal stappen per sample x afmeting stapje
= INFO(4) x 0,106-10-3 m

ofte",el:
_ . INFO(2) :3

afmeting (in m) - aantal plxels x INFO(lOl x INFO(4) x 0.106 '10- H2.5

Het reconstructie-programma berekent de diverse ",aarden niet in eenheden
per meter (bijvoorbeeld dB/m) maar in eenheden per sample-grootle (zie
hiervoor de hoofdslukken 3 lol en mel 6). In de post-processing moeten deze
samplegroottes omgerekend ",orden naar meter.
Oeze omrekening is als voIgt:

reconstructie geeft ~:~~le = sam';l~alafmeting

getal __....--1~---:...,....-_
totale omrekening: sample x sample-afmeting

omrekening

mel

gelal sample = gelal
sample x meter meter

sample = Bantal samples
meter met.er
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N.B.: Als laalste opmerking kan nag gesteld worden dal de waarde voor NSIZE
(afmeling van het uiteindelijke plaatje) altijd een macht. van twee moet zijn;
het reconstructie-algorilme loopt anders vasl. Hel wordl (nog) niel. zoals
NSAMP. automatisch aangepast tot de kleinsle macht van twee die grater is
dan NSIZE.
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Hoofdstuk 3 TIME- OF- FLIGHT METING

SNELHEIDSE3EPALING

1 t· 'd afstand
oop lJ =snelheid

Mot e,m looptijdmeUng Is net megel1jk em de geluidssnelneid In de

\I5lrschlllende ..,eefsels te bepalen. Ult de diveree leept1jdprejec

ties werden plaatjes met de "plaatselljke leopUJd per aample" be

rekand. Via 'len geed gedeflnieerde emzetUng is net megeUJk nier

'len plaatje van te maken met de plaalseUjke geluidBsnelneden.

§ 3.1 Meetprincipe en pre-processing

Het bepalen van de geluidssnelheid in verschillende weefsels is aHeen mogelijk
als er. zoals in paragraaf 2.2 vermeld is, 9~!1 t.e mat.tln liJnintegraal bestaat
die een r~latic mat. de geluidssnelheid heert. Voor de geluidssnelheid best.aat
er zo'n relaUe. Er geldt namelijk:

of. als de snelheid plaatsafhankeliJ"k is: TOF= looptijd=Jvim dl H3.1
L

met l de weg die door de geluidspuls wordt afgelegd en 1 de coordinaat langs
de weg l.

De relatie tussen de looptijd en de snelheid voldoet aan de eerste recon
structie-voorwaarde; de reconstruetie van de snelheidsverdeling is dus
mogelijk. De meesl voer de hand liggende maniel' om de looptijd le meten is
de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden en ontvangen van Ben
geluidspuls. Omdat de looptijd van sen geluidspuls zeer klein is werdt, om de
naul.lkeurigheid te vergroten. de lijd van een aanta! (voortaan N genoemd)
rondzingperioden gemeten. Een rondZingperiode is de tijd t.ussen t.wee opeen
volgende geluidspulsen en is opgebouwd uit de looptijd door het fantoom. de
looptijd door het water. de vertraging in de electronica en de inst.elbal'e
vertraging die vaal' de echometing ingevoerd is. Een rondzingperiode wordt
dus gegeven door:

afsland door fanloom
geluidssnelheid in fantoom

afstand door water

Een rondzingperiode beval dus meer termen dan aUeen de echt.e looptijd van
aan geluidspuls door een fantoom heen. De gemeten lijd is gelijk aan N rond
z.ingperioden
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Voor de looptijd. gemeten door een rond fantoom dat in water is opgesteld.
geldt (zie bijlage 2 en fig. 3.1):

Ixl< r

Ixl~ r

H3.2

H3.3

Hierin is L(x) de afstand tU5sen de zender en de ontvanger. Omdat zender en
ontvanger op twee verschillende geleiders zijn gemonteerd is deze afstand
niet altijd exact gelijk. Deze variat.ie in afstand kan opgeheven worden door
zender en ontvanger op een beugel te monteren.

baan van ontvanger

Ux)

water

baan van de zender

Fig. 3.1 Opstelling van fantoom in meetopstelling

Voor de baanfout meting geldt (geen fantoom aanwezig):

TOF{x) =~ T vertr.
VH 0:2

voor alle x

H3.4Ixl<r

De pre-processing van de TOF-meting bestaat alleen uit het corrigel'en voor
de gemeten baanfout (meting met fant.oom minus meting zonder fantooml. Oil
betekent. dal. in theorie. de volgende pl'ojeeties gereconsll'ueerd worden:

TOF(x) =2Vr 3 - x:2 (..1... __1_)
Vr VH 0:z

TOFex) =0 Ixl~r H3.5
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De afwijking die ontstaat door het niet evenwijdig verplaatsen van de zender
en de ontvanger en de eleetronicavertragingen valt weg door deze carreelie.
Indien het fantoom zich in zijn geheel binnen het scan-gebied bevindt zijn.
na de pre-processing. de eerste en laalste samples van een prajectie gelijk
aan nul. Omdat in de carreetie de afsland tussen de transducenten wegvalt
is in de opstelling deze afstand. wat de looptijdmeting betreft, ook niei. van
belang.
De factor 2Vr 2 - x2 wordt aUeen bepaald door de vorm van hel object en
wordt door het recanstruetie-algori tme omgezet in een drkel met straal r. De
factor e1Vf - l/VH20) geeft aan dat niet een verdeling van de looptijd door
het object heen gereconstrueerd wordt. maar de looptijd door het object heen
ten opzichte van de looptijd over dezelfde afstand door water heen. Oit blijkt
ook ui t de volgende afleiding:

Meting met meetobject: TOF = JJ dx + (\ ,1 ex H3.6
f' ~ vH

2
0

X1 X2

Baanfoutmeting: TOF = Jv1
dx

H2 0
Xl+X2

H3.7

H3.8

met X1 de afstand die door het fantoom afgelegd moet worden en X2 de
afstand door water. Na de pre-processing wordt de "looptijd" geliJ1< aan:

TOF =J_1- - 1 dx
Vf' VH20

X1

Na de pre-processing wordt dus met looptijden ten opzichte van water gewerkt.

§ 3.2 Maathardware

Uit het ontvangen geluidssignaal wordt een signaal (Upuls ) afgeleid waar de
informatie voor de looptijd en de frequentie-verschuiving uitgehaald wordt.
De ontvangen geluidspuls, een sinus met gaussisehe omhuUende. wordt na
ontvangst versterkt en aan een comparator aangeboden. Als het signaal
boven een bepaald niveau komt wordt een nuldoorgangscircuit (zero-crossing
detector> getriggerd. De uitgang van dit circuit wordt hoog als er een nul
doorgang optreedt na de triggering. Bij de volgende nuldoorgang wordt de
uitgang weer 1aag (zie fig 3.2), De lengte van Upuls is dus gelijk aan de
halve periode van hat ontvangen signaa!. De repetitie-frequentie van Upuls
is gelijk aan de rondzingfrequentie; hieruit wordt de looptijd afgeleid (zie
§3.D.
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OUTPUT d _

ingangssignaal

triggering nuldoorgangs
circuit

Upuls

Fig. 3.2 Input en output signalen van hat detetctia-circuit [13]

Voor een uitgebreidere omschrijving v;at"'! de meting. met name de timing van
da diver::;e U11oeroelen en de bijbehorende tijdvensters. verwijs ik naar de
diverse verslagen die in de vakgroep aanwezig zijn.

De looptijd die bepaald wordt is de tijd die verstrijkt tijdens N rondzingcydi:
het aantal N wordt aan het begin van de meting software-matig ingesteld met
de TOF-pulse-counter CTPC:: NL De eigenlijke meting vindt plaats door tijdens
de te meten tijd een teller Ctweemaal 74.LS393l vol te laten lopen met pulsen
van een bepaalde telfrequentie fT. Deze telfrequentie wordt afgeleid van een
100 MHz signaal. Het 100 MHz signaal wordt door een deler (74F161l terugga
bracht tot 6.25 MHz. Vervolgens wordt de frequentie nog verder verlaagd
door hem aan te bieden aan een tweede delar. de TOF-Ume-scaler (TIS. 4059>'
De TOF-time-scaler wordt oak software-matig ingesteld. De gebruikte tel
frequentie is dus 6.25 MHz/TIS. Een zelfde deler wordt gebruikt als TOF
pulse-counter. In feite deelt de pulse-counter het aantal binnenkomende
Upuls-en door TPC zodat am de TPC binnenkomende puIsen een uitgangspuls
verschijnt. Deze uitgangspuls wordt gebruikt om de tellerstanden door te
klokken in een latch (tweemaal 74HC547) die vervolgens wordt uitgelezen. In
figuur 3.3 staat de TOF-meting schematisch weergegeven:
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19 3.3 810kschema an de TOF metmg

6.25 MHz teller6,25 MHz 1 ITS
TTS 16

latch

Upuls 1
elkTPC puIs ns elk sample

8

~

F: . -v

Hieruit voIgt:

f
T

= 6.25 MHz
TTS dus: 1'= = TIS

T 6.25 .106 sec H3.9

en voor de TOF-tellerstand TOFTS geIdt:

TOFTS x TT =tijd van TPC looptijden inclusief vertragingen =TPC x LTV

TOFTS = ~T~PC::..,:,:.x....::L:;.:..T.::.V_ =
TT

TPC x LlV x 6.25 .106

TIS H3.10

met LTV:
TPC:
TIS:

looptijd inclusief vertraging
TOF-pulse-counier (aantal rondzingcyclD
TOF-time-scaler

Na het aftrekken van de baanfout vallen de vertraging en het verschil ten
gevolge van het niet parallellopen van zender en ontvanger. eruit. De projeetie
getallen die gereconsirueerd worden zijn:

TOFTS = TPC x 6,25.106 x LT
TIS (in puisen) H3.11

De variabele TOFTS staat nu voor de gecorrigeerde TOF-tellerstand. dus na
de pre-processing.
N.B.: De projecties die in hel reconslruetie-programma ie zien zijn. zijn
rechtstreekse afbeeldingen van de tellerslanden.
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§ 3.3 Post-processing

De Post-processing vormt als het ware de schake! tussen de ideale projec
ties uit paragraaf 3.1 en de meetwaarden uit paragraaf 3.2.
Het reconstructie-algoritme zet de "vorm-afhankelijke" factor van de projec
ties om in een bepaalde vorm. Deze "vorm-afhankelijke" factor inVe gebruikte
ideale TOF-projecties (zie form. H3.4 en H3.5 en bijlage 2) is 2 r 2 -x2 . Deze
term wordl door het a!goritme omgezet in een cirkel met straal r. Het. getal
dat in het p!aatje staat, st.aat dan voor de factor (1/Vf - 1;VH20). Het getal
in het plaatje dat door de reconstructie berekend wordt, wordt TOFGT
(TOF-getaD genoemd. Omdat TOFGT uit de tellerstand (TOFTS) is berekend en
daarom geen juiste eenheden heeft moet het worden omgerekend naar sen
getal dat. weI de juist.e eenheden heert. TOFGTA (= TOF-getal aangepasU.
Voor het getal dat in het aangepaste plaatje staat nDFGTA) geldt dus:

TOFGTA =l' ..L - _1_)
Vf" VH 0

2
en 1

Vf=---~-~-

TOFGTA +_1_
V H 0

:il

H3.12

Voor de berekening van de juiste snelheden is het dus nodig TOFGT aan te
passen t.ot TOFGTA. Uit form. H3.11 voIgt een omzetting van looptijd in pulsen
naar looptijd in seconden. Deze omzetting is als voIgt:

TOFTS x TIS
LT =--'T:;P:?;C::-:-x~6~,;;"'2=-S':"'1:;:0""'6- sec H3.13

Oeze looptijd in seconden wordt door de reconstructie omgerekend naar
looptijd per sample (LTIS). Uit form. H3.13 voIgt:

TOFGTx TIS
LT/S =--:;T#p~C-=x"?:6"'?,2""'S-";.I:=i<;Ors- sec/sample HJ.14

Oit wordt met de sampledimensie naar sec;meter omgerekend (zie ook § 2.5):

LT/m = TOFGTx TIS
TPCx 6,25 .106

aantal samples
x meter H3.IS

met
aantal samples _ 1 _ ""=,,,,=...-~1:::-:'=-=.......

meter - sample afmeting - ASPS x 0,106·10-:3

waarin ASPS het 2antal motor~tappen ~er ~ample is (= INFO(4».
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Het TOFGT moet dus als voIgt aangepast worden:

TOFGT x TIS
TOFGTA =---=lTF';'P;;=:C:-x~6~2'i=-5~'1"i::r.OT6~x'ps~pl"'S-x~0""'."'-:10:;';06=-'''1O''--:''r'3 sec/meter H3.16

De totale postprocessing lIoor het TOF-plaatje kan met de volgende formule
uitgevoerd worden:

1Vf =-----------:;;.-------.,..---
TOFGT x TIS 1

TPC x 6.25 .1O s x ASPS x O.106·1O-~ + -V-
H
-

O2

H3.17

De geluidssnelheid in water kan als constante worden ingevoerd (1482 m/s
bij 20°C) of kan uit de baanfoutmeting bepaald worden ais dG afsland tussen
de transducenten en de vert.raginy in de meetelectronica exact bekend zijn.

De totale meting en de post-processing zal verduidelijkt worden aan de hand
van een voorbeeld.

voorbeeld:
Veronderstel een homogeen rand fantoom (zie bijlage 2) met:

straal:
ASPS:
sample
Vf':

VH 0:
2

8,904 mm (=7 samples)
12
12xO.l06 mm = 1.272 mm
1460 m/s

1480 mls

De langste looptijd (midden door het fantoom heen) wordt na de pre-proces
sing gegeven door:

TOF(Q) = 2 x 8,904 x C4~0 - 1180) = 1.6483 .10- 7 sec

Stel dat over 400 rondzingpulsen gemeten wordt CTPC=40Q) en dat de time
scaler op 10 staat ingesteld (TIS=lO>. De tijd 1.6483.10-7 sec wordt dan voor
gesteld door:

400 x 1.64~~ .10- 7
x 6,25.106 =41,20 pulsen

Door de reconstructie wordt dit omgerekend naar een cirkel met een straal
van 7 samples met waarde 2.94 (zie fig.3.4L
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Fig. 3.4 Ideaal gerecanstrueerd
rand fantoom

Het geta! 2.94 kan vervolgens met de formule voor de post-processing (form.
H3.17) teruggerekend worden naar de warkelijke snelheid in het fantoom.

V - __~~_~_~1~ ----- =1460 mlsf - 2.94 ll. 10 +_1_
-400 x 6,26 .106 x 12 x 0,106 ·10- 3 1480

Als de snelheid in het fantoom groter is dan de snelheid in het water wordt
het gata! in het TOF-plaatje negatief. Bij het op de juiste wijze terugrekenen
levert dit de juiste waarde weer op.

§ 3.4 Implementatie

De gehele post-processing is in sen subroutine ondergebracht. Deze routine.
"CONVP", kan na de reconstructia vanuit het reconstrudie-programma worden
aangeroepen met "calculat.e to real values". Deze subroutine vraagt. eerst een
aanta! variabelen. voor zover deze nag niet bekend zijn, en controieert ver
volgens of het plaatje voor het eerst omgerekend wordt. Deze extra controle
is noodzakelijk omdat. de post-processing nu een vrij te kiezen opUe is in het.
reconstructie-programma en niet standaard na elke meting wordt uitgevoerd.
Door de controle is het niet mogeliJK een plaatje tweemaal am te rekenen naar
echte waarden. In de toekomst is het. wei de bedoeling dat de post-processing
in het reconstructie-programma ingepast lJordt; het tussenresuitaat dat nu
gegeven wordt is in feite niet van belang.

De subroutine "CONVP" gebruikt voor de diverse variabelen andere afkor
tingen dan in dit verslag gebruikt zijn. Daarom voIgt eerst een verklaring
van de diverse. belangrijkste. variabelen.
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verslag
PICTRE
NSIZE

TPC
TIS
ASPS

CONVP
PleTRE
NSIZE
TMIN
TMAX
oEEL.oELER
SCALE, SCAlER
INFO(4l
I,J

DELT.oEW. SUB
VWAT

verklaring
3-dim. array met beeldinformatie
grootte van het plaalje in pixels (=INFO(1O)
nieuwe minimum waarde
nieuwe maximum waarde
TOF-pulse-counter
TOF-time-scaler
aantal stapjes per sample
cartesische coordinaten
diverse "dummy" variabelen
geluidssnelheid in water

In het drie-dimensionale array "PICTRE" staat de beeldinformatie van aUe
plaatjes, I en J geven hierbij de coordinatan aan. Hat derde getal geeft aan •
welk plaatje bedoeld wordt:

1 ~ TnF-nl::l::ltig- . _. ,..-----..,-
2: MFo-plaatje
:3: AMP-plaatje
4: IBS-plaatje
5: dummy-plaatje

De nieuw berekende waarden worden eerst in het "dummy plaatje" gezet. Als
het oude plaatje door het nieuwe plaatje vervangen moet worden copieert
subroutine "ASK2" het dummy plaatje naar het juiste deel van hel "PICTRE"
array. In feite staan de getallen TOFGT in PICTREn. J. 1) en de getallen
TOFGTA in PICTREU, J. 5),

De TOF-postprocessing in de subroutine "CONVP" is als voIgt. in FORTRAN,
geimplementeerd (zie oak bijlage 6; de variabelen TMAX en TMIN krijgen
elders in de routine een beginwaarde):

VWAT = 1482.0
DELT = lIVWAT
DELU = (oELER • INFO(4l • 6.25 • 1000000 • 0.000106)
DO 80 I =1, NSIZE

00 80l = 1, NSIZE
SUB = (PICTRE(!. J. 1) • SCALER)/(oELUl
PICTREU, J. 5l = lI(SUB + oELT)
IF (PICTREU .J. 5) . GT. TMAXl THEN

TMAX = PICTREU, J,5)
ELSEIF (PICTREU. J. 5l . LT. TMIN) THEN

TMIN = PICTREU, J, 5)
ENDIF

80 CONTINUE
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Het testen van de TOF-post-processing is onder andere gebeurd met een
meting zonder fantoom. De reconstructie van de meting levert een vrij egaal
plaatje op. Na de post-processing liggen alle waarden van het plaatje rond de
geluidssnelheid in water. ongeveer 1480 m/s • met 1476 m/s als minimum waarde
en 1485 m/s als maximum waarde. Verder zijn tot nu toe enkele controles uit
gevoerd met fantomen met verschillende propanol-concentraties; de resultaten
komen goed overeen met de literatuur. De conclusie dat de post-processing
correct werkt lijkt toch weI gerechtvaardigd.

De te verwachten geluidssnelheden in de verschillende weefsels verschillen
onderling niet veel (zie tabel 3 .1). De meting moet dus zeer nauwkeurig worden
uitgevoerd. In tabel 3.1 staan enkele geluidssnelheden gegeven (N.B.: dit zijn
richtgetallen. exacte waarden van geluidssnelheden in biologische weefsels
zijn niet te geven).

Tabel 3.1 Enkele geluidssnelheden in biologische weefsels

weefselsoort
long
vet
lever
bloed
milt
spier
lens van het oog
bot

eluidssnelheid (m/s )

600
1460
1555
1560
1565
1600
1620
4080
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Hoofdstuk 4 AMPLITUDE-METING

DEMPINGSBEPALING

HQt dOQl van dQ ampl1tudQ-mQting Is hQt bQpalQn van dQ dgmplng In

dQ dlvQrsQ wgQfsQla. Als dQ gQluldspuls door aan f'anloom. of

mQnsQl1jk Uchaam. haQn gaal Is da ampUtudQ van da ontvangQn

puls klQlnar dan wannQQr dg puls allQQn door watQr gaat (nauwUjks

damping). OQ vQrhoudlng van dQZQ ampUtudQB Is QQn maat voor dQ

totalQ dgmplng. Omdat dQ dQmplng Un logarltmlac:hQ QQnhQdQn)

aommQgrbaar la (Qn dUB lntQgrQQrbaar) la hQt mogQUjk om QQn

plaatagUjk dQmplngBplaatjQ tQ makQn. Ook dlt plaatjQ kan gOQd

omgQrgkQnd wordQn near QQn plaatjQ mQt dQ absolutQ dQmplngsco~f

f1c1~ntQn. Omdat dQmplng ZQQr VQQl oorzakQn hQQft wordt allQrQQrst

lngQgaan op dQ dlvQrsQ mQthodgn dig .an dgmping biJdragan.

§ 4.1 Inleiding

Met de amplitude-meting moet uiteindelijk de demping van de intensiteit (ver
mogen per oppervlakte-eenheid) van de geluidspuls bepaald worden. De
Intensitelt van een ultrasone puIs kan door diverse oorzaken afnemen. Aller
eerst kan de richting van de puIs (en dus van de "energiestroom") veranderen.
Deze richtingsverandering kan veroorzaakt worden door:

- buiging (breking)
- refledie
- scattering
- divergentie

Een tweede oorzaak van de intensileitsafname kan absorptie zlJn; dil is een
omzetting van ullrasone energie in wannte ("demping" en "absorptie" worden
vaak door elkaar gebruikt).
Oak kan demping oplreden doordat het ultrageluid door een combinatie van
diverse materialen niel. of juist zeer goed. wordt doorgelaten.
Alle oorzaken en de mate van beinvloeding op de demping worden in deze
inleiding besproken.

Het optreden van breking en refledie van ultrageluid is in principe gelijk
aan de breking en refleetie van licht. Breking en refledie van ultrageluid
treden op aan hel scheidingsvlak van twee media mel verschillende geluids
snelheden. De verhouding van de intensiteit. en dus oak de verhouding van
de amplitude van het ultrageluid. van de invallende. gerefledeerde en gebro
ken geluidsbundel wordt bepaald door de acoustische impedantie van de
diverse media [17. 18. 19]. De acoustIsche impedantie Z wordt gegeven door
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Z=pxc mete de geluidssnelheid in het medium (in m/s) en p de dichtheid van het
medium (in k9lm:::J1. Omdat de geluidssnelheden in de diverse weefsels weinig
van elkaar verschillen (zie § 3.4) treedt nauwlijks breking op; er treedt weI
breking op aan de overgang van weefsel (of water) naar Iucht. Doordal de
acoustische impedanties van de verschillende weefsels ongeveer aan elkaar
gelijk zijn wordt er nauwlijks vermogen gereflecteerd. Aan de vet-milt over
gang bijvoorbeeld wordt slechts 8 pro mille van de opvallende intensiteit
gereflecteerd. De hier beschreven breking en (speculaire of geometrische)
reflectie treedt op aan grote, gladde oppervlakken. "Groot" is in dit geval
groot ten opzichle van de gebruikte golflengte van het ultrageluid. Breking
en reflectie worden uitgebreider behandeld in hoofdstuk 6.

Als de reflectors klein zijn ten op zichte van de gebruikte golflengte treedt
scattering op. Oil is reflectie van energie in aUe richtingen (zie fig. 4.1).
nnlt rlit. 1I::>irlt t.nt. int.l')n!':it.",it.!':-::lfn::lml') V::ln ",,,,n nl')ll Iirl!':nl II!': . nl') !':r::lU",rinn i!':-_ .. --- ----- --- - .. -- .. ------- _ ... _-.'- -_... -_ .. ;:J------r---- -- ---------";:J --

van belang bij de huidige clinische echometingen en bij de IBS-meting van de
tomograaf. In hoofdstuk 6 wordt scattering verder besproken.

o

o

o

o

o

oo

Acoustic
o 0 Inhomogeneities0---- /

1 Scattered

) ..-t wave 0 0

~I/"-- 0 \
Inclde" '"~ 0

beem~- 00

~,' 0.r.'-Scattered
r- wave

o

Fig. 4.1 Scattering van geluid op Kleine oppervlakken (scattersJ C191

De intensiteit van een ultrageluidsgolf neemt ook af door divergentie.
Divergentie is een gevolg van het golfkarakter van het ultrageluid en is niet
gerelateerd aan bepaalde eigenschappen van het medium waar het geluid door
heen gaat. De divergentie is aUeen afhankelijk van de geometrie ([7], diameter
en vorm van transducent, golflengte). Door divergentie wordt een geluidsbundel
breder, zodat de totale, gelijkblijvende, hoeveelheid energie door een steeds
groter wordend oppervlak gaat. Hierdoor neemt de intensiteit af (zie fig. 4.2),

Fig. 4.2 Oivergentie van een geluidsgolf (met afnemende intensiteitJ
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Net zoals bij liGht kunnen ook bij ultrageluid staande golven optreden..
Staande geluidsgolven treden op in hel eerste en tweede medium als de golf
door drie media met verschillende acoustische impedanties heen gaat. De
staande golf in het tweede medium beinvloedt de reflectie in het eerste
medium en de transmissie naar het derde medium. Er zijn twee condities die
vooral van belang zijn [17].
Als de dikte van het tweede medium gelijk is aan een geheel aantal keer de
halve golflengte is de transmissie onafhankelijk van de acoustische impedantie
van het tweede medium.
Als de dikte van het tweede medium een oneven aantal keer een kwarl van de
golflengte bedraagt en als voor de acoustische impedantie van het tweede
medium geldt: 2 2 =VZ1Z2, dan treedt er complete transmissie van het eerste
naar het derde medium op. In de optica wordt dit "blooming" van lenzen
genoemd.
N.B.: De golflengte is afhankelijk van de frequentie. dat loin zeggen dat de
"transmissie door lagen heen" frequentie-selectief is.

Demping en absorptie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt
worden. Met absorptie wordt de energie-opname door het weefsel aangeduid.
Deze energie-opname leidt bij diagnostische metingen tot een, zeer geringe.
verwarming van het weefsel. Een gevolg van absorptie is uiteraard het
optreden van demping. Demping van de intensiteit van de geluidspuls is
eehter ook het gevolg van alle eerder genoemde mechanismen.

Een van de belangrijkste bijdragen tot absorptie schijnt het relaxatie-proces
[17. 18] te zijn. De energie die in de vibraties van de diverse macromolecu
len is opgeslagen wordt door de geluidsdruk (radiation pressure) veranderd.
De herverdeling van de energie (de moleculen moeten weer terug naar de
"evenwichls" vibraties) neemt een zekere tijd in beslag die onder andere
afhankeliJ'k is van het soort molecuul. Bij lage frequenties is het energie
verlies verwaarloosbaar omdat de tijd voor de herverdeling van de energie
klein is ten opzichte van de periodetijd van het ultrageluid. Bij zeer hoge
frequenties veranderl de geluidsdruk zo snel dat er geen tijd is om de
energie opnieuw te verdelen zodat ook nu geen energieverlies oplreedt. Bij
bepaalde "midden-frequenties" keerl de energie uit fase terug in de geluids
golf. Door de optredende interferentie treedl energieverlies op.
Oil proces wordt het relaxatie-proces genoemd omdat de tijdelijk in de mole
culen opgeslagen energie langzaam terugkeert in de geluidsgolf. Ondanks dat
het maximale effect slechts bij bepaalde frequenties zichlbaar is beinvloedt
het relaxatie-proces een zeer brede frequentieband.
Een van de gevolgen van het relaxatie-proces is dat de snelheid van het ultra
geluid hoger is bij hoge frequenties dan bij lage frequenties (golf-dispersie)
[17].
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De mate waarin de genoemde processen bijdragen tot de totale demping van
een geluidsgolf is zeer verschillend.

De invloed van breking is moeilijk in te sehatten omdat enerzijds de geluids
snelheden, relatief gezien, weinig veranderen, maar anderzijds zijn er veel
overgangen in het menselijk lichaam. Bovendien is de hoek van inval van grote
invloed. Vooral als de hoek van inval groot (bundel bijna evenwijdig aan het
scheidingsvlak) kan de geluidsbundel aanzienlijk van richting veranderen
(genoeg om langs de ontvanger te gaan).

De invloed van (speeulaire) reflecties is zeer gering. Oit komt onder andere
door de afwezigheid van grote gladde reflectie-oppervlakken. Aan de over
gangen tussen zachte weefsels (en aan de overgang tussen zacht weefsel en
water) treedt een intensiteits-refleetie op van minder dan 1%; bij een
overgang naar bot of lueht kan deze coefficient eehter oplopen naar 100%.

De demping die door scattering optreedt is gering, dit valt onder andere op
te maken uit de zeer kleine signalen die terug komen door scattering tijdens
een eehometing CIBS-meting). Het eehte verlies door scattering is eehler
groter dan in eerste instantie lijkt omdat bij de echometing alleen naar de
gescatterde energie gekeken wordt die op de zendtransdueent terugvalt ter
wijl scattering in aHe richtingen optreedt (er wordt slechts in een kleine
ruimtehoek gemeten).

Het staande golven effect beinvloedt de mate van reflectie en transmissie
aan de diverse overgangen. Door varierende diktes van de diverse media kan
dit effect zeer plaats gebonden zijn en van meer of mindere mate van invloed
zijn. Door het soms optreden van refleeties of volledige transmissie kunnen
meetfouten ontstaan die, ten onrechte, voor demping worden aangezien. De
echte demping in de diverse media blijrt. natuurlijk onveranderd. Zoals reeds
eerder vermeld is, is dit effect frequentie-selectief. Oit kan ook tot meet
fouten leiden in de MFD-meting, de gemiddelde frequentie van de ontvangen
puIs kan hierdoor hoger of lager uitvallen.

De amplitude-vermindering (en dus ook de vermindering van de intensiteit)
die optreedt door de divergentie van de geluidsgolf heeft geen invloed op
de meting door de gebruikte meetmethode (zie fig. 4.3), Voor transmissie
metingen kan het best een transducent genomen worden met zo weinig moge
lijk divergentie; hierdoor kan de gebruikte intensiteit van het ultrageluid
1aag blijven. De intensiteit. is het grootst op die plaats waar de bundel hel
liehaam in gaat (mits de bundel niet gefocusseerd is).

- 46 -



zender

divergente
geluids
bundel

Fig. 4.3 fYIeetDpstelling met divergente geluidsbundel

De intensiteit die gemeten wordt door de ontvanger is Kleiner dan de inten
siteit die bij de zender heerst. Als de ontvangen intensiteit vergeleken wordt
met de intensiteit bij de zender dan treedt altijd een fout op ten gevolge van
divergentie. Door de ontvangen intensiteit te vergelijken met de intensiteit
die gemeten wordt tijdens een baanfout-meting (zonder meetobjeet) wordt
alleen de demping gemeten die optreedt in het in fig. 4.3 aangegeven bundel
deel (tussen de stippellijnenL oit bundeldeel kan opgevat worden als een
evenwijdige geluidsbundel. dus zonder divergentie.

Bij de diverse soorten demping is a1 tel' sprake gekomen dat demping in
weefsels erg afhankelijk is van de gebruikte frequentie. Over het algemeen
is de demping "ongeveer lineair" afhankelijk van de frequentie, elke weefse1
soort heeft zijn eigen constante afhankelijkheidsconstante (zie fig. 4.4 L

8

---
8\~------------.------

2 3 4
Frequency (MHz)

5 6 7

Fig. 4.4 Damping van enkele biologische lJeefsels als funetie van de fre
quentie [19]
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Bij elke dempings-meting is het noodzakelijk om de gebruikte meetfrequentie
te vermelden (N.B.: continu ultrageluid heeft een vaste frequentie, gepulst
ultrageluid bestaat uit vele frequentiesL Voor een zo groot mogelijk oplos
send vermogen is een hoge frequentie uitstekend geschikt want dan is het
onderscheid tussen de diverse weefsel, qua demping, het grootst (door de
kleinere golflengte worden ook meer details zichtbaarL Echter. de demping
van het geluid is dan ook zeer groot zodat er mogelijkerwijs geen meting
meer gedaan kan worden. De te gebruiken meetfrequentie is een compromis
tussen deze twee tegengestelde feiten.
De demping die "in vivo" gemeten wordt schijnt iets lager te zijn dan de in
fig. 4.4 uitgezette demping [19].

N.B.: Het bepalen van de richtingscoefficienten van de grafieken in fig. 4.4
is het onderwerp van hoofdstuk 5.

Omdat er nogal wat misverstanden bestaan over demping en de bijbehorende
symbolen en eenheden worden in de volgende paragraaf enkele veelgebruikte
definities en formuleringen gegeven.

§ 4.2 Decibel-notatie

De decibel-notalie is een veel gebruikte manier om bijvoorbeeld versterkings
faetoren of verzwakkingsfaetoren weer te geven. Versterkings- en verzwak
kingsfaetoren zijn altijd verhoudingen, bijvoorbeeld tussen in- en uitgang van
een versterker of tussen het uitgezonden en ontvangen vermogen. Met de
decibel-notatie is het mogelijk deze, vaak zeer grote of zeer kleine, verhou
dingsgetallen met eenvoudige getallen weer te geven. De eenheid decibel (dB)
is een logaritmische eenheid met grondgetal 10. Een andere veel gebruikte
notatie, de Neper-notatie (eenheid: Neper, Np) is in feite gelijl< aan de
decibel-notatie, alleen wordt nu het getal e (=2,71B2818) als grondgetal
gebruikl. De decibel is gedefinieerd als: lien maal de 1010g van de verrnogens
verhouding.
oftewel:

10· IOlog(~;) = Q dB H4.1

met bijvoorbeeld P1 het vermogen van een signaal aan de uitgang van een
versterker en P2 het vermogen van het signaal aan de ingang. P2 wordt vaak
aangeduid als referentie-niveau. De variabele Q is de versterking of ver
zwakking in decibel. Omdat het vermogen van een signaal evenredig is met
het kwadraat van de (effeetieve) spanning (P= V2;R ) geldt ook:
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Er zijn dus twee manieren om tot een decibel-notatie te komen. uitgaande
van vermogens- (of intensiteits-) verhouding of uitgaande van de spannings
(of amplitude-) verhouding.

De Neper is gedefinieerd als de natuurlijke logaritme van de amplitude
verhouding (N.B.: niet de vermogensverhouding). oftewel:

In( ~;) = R Np

met R de versterking of verzwakking in Neper.
De omrekening van dB naar Np is als voIgt:

H4.3

V 20· In(~; ) _ 20 Vi _ . Vl
20 .IOlog(V2i) = 1n( ) 8686 1 ( ) H44In<lo) - In<lo) V2 -. n V2 .

(J dB = 8.686' R Np H4.5

en R Np = 0.115' Q dB H4.6

Omdat niet altijd met de juiste verhoudingen en/of vermenigvuldigingsfaetoren
(20,10, 1 of 0.5) gerekend wordt ontstaat veel verwarring.

De definitie van Neper kan omgeschreven worden tot:

en vervolgens tot:

vex) = v(m e R·x met R - lln (V(x) )
- x v(m H4.7

met V(Ol het spanningsniveau op plaats x=O. R de demping per meter (in Np/m)
en x de afstandsvariabele in meter.

De definitie van decibel kan omgeschreven worden tot:

Vex) =V(O) 10 ~ Q·x met Q =2~ l010g (~~M) H4.8

met Q de demping in dB/m.
Oat deze demping gelijk is aan R NP/m blijkt uit het volgende:

1 8 686
Vex) = V(0)10 20Q ·

x= V(O) lO~'R.x =v(m e Rx

Ook hieruit blijkl dat zeer zorgvu1dig gewerkt moet worden met de diverse
vermenigvuldigingsfactoren en grondtallen. Een demping in Np/m mag alleen
in de exponent gezet worden van een e-macht.
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In dit hoofdstuk lopen de diverse notaties door elkaar heen, daarom worden
hier enkele symbolen voor demping ingevoerd.

(praetisehe intensiteits-) dempings-eoefficient :

H4.9

amplitude dempings-eoefficient :

~a = In( ~;) H4.1O

intensiteit dempings-eoefficient :

~i = In (~;) H4.ll

De eenheid van \!i is formeel onju ist maar wordt loch veel gebruikt in de
literatuur. De demping die uiteindelijk bepaald moet gaan worden is ex in dB/m,
of in dB/em (de gebruikelijke eenheid bij weefselkarakteriseringL De diverse
coefficienten hebben de volgende reialie tot elkaar:

l1i = 2 l1a

l1a = 0,115 ex

en ex = 4,34311i = 8,68611a oftewel:

en l1i =0,230 ex

H4.l2

De hiergenoemde getallen worden in het vervolg van dit verslag gebruikt,
voor de omrekening van de diverse eoefficienten, zander nadere uitleg.

§ 4.3 Meetprincipe

De amplitude en de intensiteit van een geluidsbundel nemen door allerlei
oorzaken af naarmate deze bundel verder in een medium doordringt. Deze
amplitude-afname staat grafisch weergegeven in fig. 4.5.

golfamplitude

z

A
Z
I-------~.....

0'----------:..----------
o

afstand langs de bundel
Fig 4.5 Exponentiele afname van de golfamplitude A f17]
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De amplitude-afname. zoals gegeven in fig. 4.5. geldt alleen voor niet diver
gerende geluidsbundels. De relatie tussen A(z) en z is als voIgt:

A(z) =A e-~azo

waarin Ao de amplilude op z=O is.
De amplitude dempings-coefficient die hieruit voIgt is:

~a = -+In( ~) )

H4.13

H4.14

H4.15

Omdal de dempings-coefficient een logaritmische getal is magen de coeffi
cienten van de verschillende weefsels waar de geluidsbundel door heen gaat
bij elkaar worden geteld. Oil houdl in dal de dempings-coefficienlen over
een bepaald trajeet geintegreerd mogen worden. De amplitude-verhoudingen
moelen met elkaar vermenigvuldigd worden en zijn dus niet inlegreerbaar
(zie fig. 4.6),

-1 stof A stof B
) geluidsbundel

demping : -2 dB + -3 dB = -5 dB
i- i- i-

ampl.verh.: 0,794 x 0,707 = 0,561

Fig. 4.6 Amplitude-verhouding vermenigvuldiging en demping-sommatie

Het bovenstaande voIgt ook uit de rekenregel In(a) + In(b) = In(a·bL Voor de
lotale demping van een geluidspuls door een object heen geldt dus:

M = J~Jl) ds = - In(Ar )
L At

met M de totale amplitude demping in Neper, At de uitgezonden amplilude en
Ar de ontvangen amplitude.

Hiermee is aan de eersle reconstruclie-voorwaarde voldaan; de gemeten
waarde M is een projectie van de te reconstrueren variabele ~. Het recon
slructie-algorilme bepaald uit· de meelwaarden M de variabele ~a(x,y). Indien
het meetobject zich in zijn geheel binnen het scan-gebied bevindl wordt de
demping aan de rand van het gebied alleen door het water bepaald. De
demping door water is verwaarloosbaar ten opzichle van de demping in de
diverse weefsels.
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H4.16

Door hel melen van de twee ampliludes kan de tolale demping M bepaald wor
den. Tijdens een baanfoutmeling Uineaire scan zonder meetobject) wordl de
amplitude gemeten van de geluidspuls die uitgezonden wordt, At (die door
divergenlie mel een constante factor al is afgenomen). Omdal de demping van
ullrageluid in water in zeer klein ten opzichte van de demping in weefsels
mag deze gemeten amplilude als uitgezonden amplitude worden opgeval. De
demping in water bedraagt ongeveer 0,002 dB/cm bij 1 MHz en 0,02 dB/cm bij
3 MHz. De amplitude Ar wordt gemeten als er zich een meetobjed tussen
zender en ontvanger bevindt. De hele meting bestaat dus in feite uit het
meten van twee amplitudes en vervolgens wordt in de software de totale
demping M berekend.

§ 4.4 Meelhardware en pre-processing

De geluidspuls wordt door de onlvangst-transducenl omgezet in een eledrisch
signaa!. Om de intensiteit van de geluidspuls te meten moet de werking van de
transducent bekend zijn zodat bekend is welke grootheid in het eledrisch
signaal bepalend is voor de geluidsintensiteit. De intensiteit van de ultra
geluid wordt gegeven door [17, 19]:

p2

I =2"PC

met P:
p:
c:

geluidsdruk amplitude
dichtheid van het medium
geluidssnelheid in het medium

De door de lransducenl opgewekte spanning is recht-evenredig met de geluids
druk. De inlensiteit van de geluidspulsen is dus recht-evenredig met het
kwadraat van de opgewekle spanning. Van hel opgewekte signaal moet dus de
amplitude gemeten worden. Het meten van de amplilude kan op zeer veel ver
schillende manieren gebeuren. De schakeling die in de tomograaf-opstelling
gebruikt wordl bestaat uit een piekdeteetor, gevolgd door een analoog-digitaal
converler. De schakeling is uiteraard uilgerusl met een aanla!, tijdens de
meting constanle, verslerkers voor een optimale funetionering. Het blok
schema van de gebruikle piekdeledor slaat gegeven in fig. 4.7.

De uitgangsspanning. de spanning over de condensalor. wordt vergeleken mel
de ingangsspanning. Als de absolute waarde van de ingangsspanning grater
is dan de uitgangsspanning wordl de pulsgenerator (ons shot.) gelriggerd.
Gedurende een vaste tijd wordt stroombron Ii open gestuurd zodal de uit
gangsspanning mel een vaste waards toeneemt. Een tweede stroombron (12 < 11)

ontlaadl de condensalor voorldurend zodat de uilgangsspanning tussen twee
pulsen in met een vaste waarde afneemt.
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Fig. 4.7 Blokschema van de gebruikte piekdetector [13]

Door deze methode vormt de uitgangsspanning een soort lopend gemiddelde
van de topwaarden van de aehtereenvolgende pulsen. De veranderingen van
de ingangsspanning zijn klein Uees: langzaam) genoeg om door de conden
satorspanning gevolgd te kunnen worden. De lopend-gemiddelde-meting wordt
zo door eventuele stoorpieken maar weinig beinvloed.
De condensatorspanning wordt door een analoog-digit.aal-converter omgezet..
Deze omzetting vindt tijdens elke motorst.ap plaats; het aantal omzettingen
per sample is dUB gelijk aan het aantal motorstappen per sample (ASPS). Het
aanta! omzet.tingen is eehter gebonden aan een maximum van 16. De omgezet.te
amplit.udes worden door de microprocessor opgeteld waarna ze als sen meet
waarde naar de PC uitgezonden worden.

Elk getal dat door de PC ingelezen wordt bestaat dus in feite uit een som
matie van een aantal versterkte amplitudes. Omdat. elke amplitude-meting een
sommatie van een aant.al amplit.udes is. is het getal op te vatten als sen
amplitude. De versterkingsfaetoren zijn tijdens de meting constant en dus
niet van invloed; de versterkingsfaetoren vallen door de deling in de pre
processing (om Mte berekenen) ook weg. De sommatie en de versterking wordt.
daarom ook niet. genoemd bij de verdere berekingen.

In de vorige paragraaf is in feite de pre-processing al beschreven; de
uitgezonden en ont.vangen amplitudes op elkaar delen en vervolgens de
natuurlijke logaritme ervan nemen. Door de negatieve logaritme te nemen
worden alle dempingsgetallen positief. De uitgezonden amplitude wordt uit de
baanfoutmeting (AMPBF = AMP-baanfout) bepaald. De gemiddelde waarde van
de baanfout, de acht.ergrond (AMPBG = AMP-background), wordt als uitge
zonden amplit.ude genomen.
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De amplitude die gemeten wordt als er zich een meetobjeet tussen zender
en ontvanger bevindt (AMPM = AMP-meting), wordt voor meetverstoringen
gecorrigeerd door eerst de baanfout ervan af te trekken en vervolgens de
achtergrond erbij op te teBen. In feite wordt dus voor de afwijking van het
gemiddelde amplitude-niveau gecorrigeerd.
De totale aangepaste meting is dus als voIgt:

Ar
At wordt nu

AMPM - AMPSF + AMPBG
AMPBG H4.l7

H4.18

De pre-processing wordt nu:

PROJ = - In ( AMPM - :~~~ + AMPBG )

De aanpassing voor de baanfout gebeurt in de subroutine "CORRECN"; het
overige deeI van de pre-processing vindt plaats in "RECOM".

De getallen PROJ, in feite qua funetie gelijk aan het getal M uit form. H4.l5.
worden als input voor het reconstruetie-algoritme gebruikt.

Een voorstel voor een andere pre-processing wordt in paragraaf 4.7 besproken.

Wat precies de oorzaak van de amplitude-veranderingen lijdens een baanfout
meting is nog niet bekend. De niet constante afstand van de transducenten
doet waarschijnlijk niet ter zake omdat de demping in water zeer klein is.
Een mogelijke oorzaak is het niet loodrecht invallen van de bundel op de
ontvanger. Hierdoor kan de waarde van de gemeten amplitude groter of kleiner
uitvallen.

§ 4.5 Post-processing

Zoals in paragraaf 4.4 vermeld is vallen de versterkingsfaetoren van de
diverse versterkers tegen elkaar weg door de verhouding te nemen van de
ontvangen amplitudes. Hierdoor blijft aUeen de amplitude-verhouding over.
In de pre-processing wordt hier de natuurlijke logaritme van genomen. Hier
door stellen de getallen in het gereconstrueerde plaatje (AMPGT = AMP-getaD
de amplitude-dempings-coefficient ~a voor in Np/sample. Deze getallen moeten
omgerekend worden naar de (praetische intensiteits-) dempingscoefficient (X

in dB/em (= AMPGTA = AMP-getal aangepastl. De omrekening naar Np/m gebeurt
door te delen door de sample-afmeting (zie form. H2.6)' Daarna vindt de
omrekening naar dB/m plaats door te vermenigvuldigen met 8,686 (zie form.
H4.12L Tot slot wordt het getal door 100 gedeeld om de demping per centi
meter te krijgen. De totale omrekening is hieronder nog eens samen gevaL
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AMPGT

AMPGT
samjJle- afmeling

AMPGT
sample-afmeting x 8,686

AMPGT 8,686
sample-afmeting x 100

in:

in:

in:

in:

Np/sample

met sample-afmeting = INFO(4) x 0,000106

De totale post-processing is nu:

dB AJYlPGT x 8 ,686
(X (in Vcrn ) =AMPGTA = INFO(4) x 0,000106 x 100 H4.19

In principe moet elk getal in het AMP-plaatje (en in het gereconstrueerde
AMP-plaatje) positief zijn. Een negatief geta! duidt op een negatieve verzwak
king (dit is gelijk aan versterkingL In theorie kan dit niet optreden; een
negatief gela! is daarom waarschijnlijk het gevolg van meetfouten, meetonnauw
keurigheden of versterkende interferentie. Door in de pre-processing de
positieve natuurlijke logaritme te nemen worden alle getallen in de plaatjes
negatief. Oit sluit beter aan bij het gebruik om een verslerking weer te geven
door een positief decibel-getal en een verzwakking weer te geven door een
negatief decibel-geta!. Dit is uiteraard ook een kwestie van voorkeur.

De demping in water is, zoals eerder vermeld is, zeer klein, ongeer 0 dB/cm .
In hel gereconslrueerde plaatje zijn de dempingswaarden in water zowel posi
tief als negatief; dit duidt op "meetruis" .

§ 4.6 Implemenlatie

De post-processing van de amplitude-meting is ondergebracht in de sub
routine "CONVP" (zie bijlage 6), De berekening is, in FORTRAN, als voIgt
geimplementeerd (de verklaring van de diverse variabelen slaal gegeven in
paragraaf 3.4):
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DELT = <INFO(4} • 0,000106 • 10m
DO 100 1=1, NSIZE

00 100 3=1, NSIZE
PICTREU, J, 5) = (8,6858896 • PICTREU, J, 3»/DELT
IF (PICTREU, J. 5) . GT . TMA)O THEN

TMAX = PICTREU, J. 5)

ELSEIF (PICTREU. J. 5) . LT. TMIN) THEN
TMIN = PICTREU. J. 5}

ENOIF
100 CONTINUE

Oak hier geldt dat de variabelen TMAX en TMIN al een beginwaarde hebben
gekregen in deze subroutine.
Vaal' zover uil enkele metingen geeoncludeerd kan worden werkt de post-pro
cessing goed .

• , I .. Ill. ••• ... • • ••• ~. r- _ .0. . .
m t.egenst.eumg tot. oe gelulossnemelo lZle 9 ..3.4) is de dempmgs-coetticient
van de diverse zachle weefsels zeer verschillend (zie tabel 4.1). Het meten
van de dempingscoeffieient kan daaram een grate bijdrage leveren op het
gebied van de weefselherkenning.

Tabei 4.1 Indicatie van diverse dempingscoefficienten (gemeten bij 3 fYlHzJ

weefselsoort

bloed
bot
vet
lever
spier
huid

ex (dB/em)

0,3
70 - 140
1,5
2,3
2,5 - 4
7,3

§ 4.7 Voorgestelde nieuwe pre-processing

De pre-processing die nu plaatsvindt is beschreven in paragraaf 4.4. Deze
pre-processing is gebaseerd op de aanname dat de variaties in de amplitude
lijdens de baanfautmeting een soarl ruis vormen. Door deze ruis op de meting
vall de amplitude-meting soms te groat en soms te klein uit. Omdat de versto
ringen als ruis apgevat worden, wordl het gemiddelde van de baanfoutmeting,
de aehtergrand (AMPBm als uitgezonden amplitude aangenomen. De meting
zelf (AMPM) wardt Vaal' de baanfaut-verstaringen gecorrigeerd door eerst de
baanfout van de meting af le trekken en vervolgens de achtergrond (AMPBG)
er weer bij ap te tellen (zie par 4.4>'
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De pre-processing is dus als voIgt (zonder natuurlijke logaritmel:

Ar _ AMPM - AMPBF + AMPBG
At - AMPBG

N.B.: De baanfoutmeting (AMPBF) wordt eerst gefilterd.

H4.17

Ter verduidelijking van het bovenstaande en als introduetie op de nieuwe.
voorgestelde, pre-processing voIgt een vereenvoudigd voorbeeld (zie fig. 4.8),

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 1617

A (V)l

11
1
9

c...
5
4

-4

=======::::l1lI .....::======== achtergrond, AMPBG
baanfoutmeting, AMPBF

:
::::==~~~.. ~~===:::::::AMPM-AMP8F.AMP8G

ampl-meUng. AMPM

--+
samplenummer

__----------------- AMPM-AMPBF

Fig. 4.8 Vereenvoudigd voorbeeld van de amplitude-meting met uitgevoerde
correcties

Het quotient van de amplitudes. zoals dat in form. H4.17 gedefinieerd is.
verioopt nu van 4/10 op sample 1 naar 6/lD op sample 17.

De voorgestelde pre-processing heeft als uitgangspunt dat de amplitude die
tijdens de baanfoutmeting gemeten wordt (eventueel gefilterd) opgevat moet
worden als de uitgezonden amplitude. De baanfoutmeting is niet zozeer een
baan.f2l.!imeting maar een meting om te bepalen wat de ontvangen amplitude is
bij elk afzonderlijk sample als er zich geen meetobjeet tussen de transducen
ten bevindt. De werkelijk uitgezonden amplitude blijft weI constant maar door
de veranderende stand van de transducenten verandert de ontvangen ampli
tude. Tijdens de amplitude-meting zelf. dus met een meetobjeet. wordt de
amplitude van het dan ontvangen signaal gemeten (AMPML De demping die dan
optreedt wordt alleen verooorzaakt door het meetobjeet.
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Het amplitude-quotient moet dus als voIgt zijn:

Ar _ AMPM
At - AMPBF H4.20

Als uitgezonden amplitude wordt dus de baanfoutmeting genomen en niet het
gemiddelde ervan, Oit is als voIgt te beargumenteren.

Als door wat voor oorzaak dan ook de ontvangen ampli tude tijdens de baan
foutmeting groter of kleiner is dan het gemiddelde moet de demping door het
meetobject berekend worden aan de hand van die grotere of kleinere
amplitude. Als er zonder meetobject op een bepaald sample al een kleinere
amplitude gemeten wordt dan op een ander sample is op dat bepaalde sample
de ontvangen amplitude met meetobject logischerwijs ook kleiner dan op het
andere sample. Volgens deze methode loopt de demping in bovenstaand voor
beeld (fig. 4.8) van 5/11 bij sample 1 tot 5/9 bij sample 17.

Een tweede voorbeeld verschaft een beter overzieht van de twee verschillende
methoden. Het geeft tevens aan waarom de nu gehanteerde pre-processing
verkeerd is. In fig. 4.9 staat van een fietieve meting de baanfout (AfYlPBF).
de achtergrond (AMPBG>. de amplitude-meting met meetobject (AfYlPM) en de
waarde AMPM-AfYlPBF+AMPBG uilgezet vaor 16 samples.

AMPM - AMPBF
+ AMPBG

.------- AMPM

AMPBF

AMPBG

,-------

--_.. --,
9

8

7

6

5

4

3

2

1

o -I-l--1-~~~--1-=--~-+-:-+-=-~9-+-1~0+:-11:-+~~~~~~-1

amplitude (V) t

11 ------:
I

10 '-------. -f r .-----------, I ! •
I--------...ow' , .. !', , ,.. 'r .. · ' , ·r------

! _--£
i i
I I
I I

I !
i i
I I
J I
I f

Fig. 4.9 Fictieve amplitude -meting met diverse corrdies
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Tabel 4.2 Vergeliiking van de demping (amplitude-quotient) volgens de Dude
en nieuwe pre-processing per samplenummer

nr oud nieuw nr oud nieuw

1 1 1 9 0,684 0,40
2 1 1 10 0.263 0.22
:3 1 1 11 0.158 0.22
4 1 1 12 0.584 0.70
5 0.789 0.80 13 0.584 0,70
5 0,789 0,80 14 1 1
7 0,368 0,40 15 1 1
8 0,684 0.50 15 1 1

In tabel 4.2 staat per sample aangegeven wat het amplitude-quotient (en dus
de demping) is voor zowel de huidige als de nieuwe, voorgestelde. pre-proces
sing. Hieruit blijkt dat volgens de huidige methode de demping op de samples
8, 9 en 12 (en 13) gelijk is; met andere ,""oorden, volgens de huidige pre-pro
cessing duidt een amplitude-afname van 6 V naar 3 V. van 5 V naar 2 V en
van 10 V naar 7 V op een gelijke demping. oit komt omdat alleen naar het
verschil van de meting en de baanfout gekeken wordt in de huidige pre-proces
sing, immers:

AMPM - AMPBF + AMPBG = AMPM - AMPBF + 1
AMPBG AMPBG H4.21

De demping op de samples 8. 9 en 12 (en 13) is in de huidige pre-processing
constant (3 V). De juiste demping bedraagt respeetievelijk 3/6. 2/5 en 7/10.

Tot slot kunnen nog drie opmerkingen gemaakt worden:
1. De demping wordt niet bepaald door het verschil van de ontvangen

amplitudes maar alleen door het quotient.
2. Een willekeurig medium heefl geen vaste. absolute demping (bijvoor

beeld niet altijd een amplitude-afname van 3 V). maar de amplitude
neemt met een constante factor af (bijvoorbeeld met 20 %).

3. De baanfout wordt nu "gecorrigeerd" alsof het ruis is. De baanfout
meting is echter goed reproduceerbaar hetgeen erop duidt dat de
variaties geen ruis vormen.

N.B.: Als de variaties in de baanfoutmeting klein zijn ten opzichte van de
verandering in amplitude ten gevolge van een meetobjeet. is het verschil
tussen beide methoden niet waarneembaar.
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Hoofstuk 5

MEAN FREQUENCY DOWNSHIFT METING

AFGELEIDE BEPALING

0&1 g&lluidsd&lmping zoals di&l in h&lt vorig hoofdstuk b&lhand&lld is.

is frl;lqu&lnti&l-afhank&ll1jk. Hog&l fr&lqu&lntl&ls word&ln st&lrk&lr g&ld&lmpt

dan lag&l fr&lqu&lnU&ls. Hi&lrdoor ontstaat &I&In v&lrlaging van ds

csntrumfr&lqu&lntl&l van d&l g&lluidspuls. Door d&lz&I verschuiving t&l

m&ltsn is h&lt mog&llljk d&l afg&ll&lide van d&l dsmping naar de fr&lquen

tI&I ts bspal&ln. In dit hoofdstuk wordt nad&lr ing&lgaan op d&l m&lUng.

de divers&l bsr&lk&lning&ln &In natuurlljk d&l post-processing. Tot slot

wordt aandacht b6lst&l&ld aan mogelljk&l fout&lnbronn&ln.

§ 5.1 Inleiding

In paragraaf 4.1 is gesteid dat de demping van uitrageluid afhankelijk is van
de frequentie. Uit fig 4.4 blijkt dat de demping toeneemt naarmate de frequen
lie hoger wordt. In de meetopstelling lJordt met gepuist ultrageluid gewerkt
(zie § 1.3>' Een geluidspuls. ongeveer vijf perioden met een vaste <Centrum-)
frequentie met Gaussische omhullende. bestaat uit meerdere frequenties. Een
puIs heeft een spectrum dat over meerdere frequenties verdeeld is. Het
continue frequentie-spedrum loopt vanaf ongeveer 1 MHz onder de centrum
frequentie tot ongeveer 1 MHz erboven. Doordat de hoge frequenties meer
gedempt worden dan de lage frequenties zal de gemiddelde frequentie van de
ontvangen puIs lager liggen dan de gemiddelde frequentie van de uitgezonden
puIs (MFD = Mean Frequency Downshift) (zie fig. 5.1), Door de verschuiving van
de gemiddelde frequentie te meten is het mogelijk de afgeleide van de demping
naar de frequentie te bepalen.

a

./

rr~qu~ncy

6f ~ Ill'"
where

a( f) -, (Jf

p
o

"e
r

s
p
e
c
t
r
u
m

b

Frequency

a(f)=n

Fig. 5.1 Speetrumverschuiving ten gevolge van toenemende demping bij toe

nemende frequentie als functie van de afgelegde afstand [lOA]
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Een andere methode am deze afgeleide te bepalen is het meten van de dem
ping bij twee, weinig van elkaar versehillende, frequenties. De afgeleide
wordt. dan gegeven door:

H5.1

De eerst genoemde methode is eehter nauwkeuriger [3. 13] dan de directe
dempings-meting. De oorzaak hiervan moet worden gezoeht in het feit dat de
amplitude-vermindering oak wordl veroorzaakt door onder andere breking en
reflectie (zie § 4.1). Omdat het spectrum van de ontvangen puIs maar weinig
veranderl door dergelijke verstoringen blijft de eentrumfrequentie naganoeg
onaangetast.

Figuur 4.4 suggereert dat de demping lineair afhankelijk is van de frequen
tie. Dit zou betekenen dat er sleehts sen afgeleide gemeten kan worden. Uit
de literatuur blijkt eehter dal de demping van ultrageluid niet altijd lineair
van de frequentie afhankelijk is maar dat de afhankelijkheid varieert tussen
f>,5 en r4. De afgeleide van de demping naar de frequentie wordt hierdoor
frequentie-afhankelijk [7, 13]. In de volgende paragraaf wordt de frequentie
afhankelijke demping verder besproken en wordt het principe van de meting
behandeld.

§ 5.2 Meetprincipe

In deze paragraaf wordt voistaan met een beknopte afleiding voor de bepaling
van de dempingsafgeleide uit de frequentie-verschuiving. Een uitgebreidere
afleiding staat gegeven in bijiage 4. In deze bijlage staat ook een vergelijking
van de gegeven berekening met de bereking die in [3] gegeven wordt en de
daaruit. volgende versehillen in de diverse gehanteerde varianties ("breedte"
van de geluidspuls).

Alvorens op de afleiding en het principe in te gaan wordt eerst de tot nu toe
gebruikte demping verder uitgewerkt. De demping, zoals die in het vorig hoofd
stuk behandeld is, werd frequentie-onafhankelijk verondersteld. De natalie
van de demping wordt nu zodanig aangepast dat de frequentie-afhankelijkheid
zichtbaar wordt.. De damping, gedefinieerd in form H4.9, kan als voIgt als
functie van de frequentie worden gesehreven:

met 0,5 < n ( 4
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Voor de amplitude dempings-coefficient voIgt dan:

lL (f) = l.l + l.l f'"'a aJ a, met 8,686l.la = ex

dus 8.686 lLao = ao

en 8,686 l.l81 = <Xl

H5.3

of als funetie van de hoekfrequentie w = 2nf:

met

en

lL =uao 8D
H5.4

N.B.: De variabele lLa stelt de amplitude dempings-coefficient voor als funetie
v~n rlQ frQquentie f, de variabele u_ stelt de amplitude dempings-coefficient

d

voor als funetie van de hoekfrequentie w.

Omdat de frequentie-verschuiving zeer klein is wordt de demping op het zeer
kleine frequentie-interval lineair verondersleid (n=!). Hierdoor geldt het
volgende:

H5.5

De fout die door de linearisering gemaakt wordt bedraagt ongeveer 4 % [8].
Het geluidssignaal (zie fig 5.2) kan voorgesteld worden door een cosinus met
Gaussische omhullende:

f(t) = Acos(wtt) exp(- i~2)
T

Het Fourierspeetrum van deze puIs wordt gegeven door:

H5.6

:z

(
-(w- wt) )

F(w) = Pexp 2:Z
Os

met ° =_1_
9 OT (zie fig 5.2) H5.7

1CJr,_____ 1-_. ". -,
:,'.... ..... '

Fig. 5.2 Geluidspuls en bi)behorend spectrum [13]
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HS.8

Het spectrum van het ontvangen signaal R(w). na de frequentie-afhankelijke
demping door hat meetobject, heeft oak een Gaussische omhullende. De
gemiddelde frequentie van het ontvangen signaal WI" kan bepaald worden uit:

SR(w) I =0
Sw W=Wr

Voor de centrumfrequentie geldt dus dat de afgeleide van het spectrum R(w)
gelijk aan 0 is. Oit levert een hoekfrequentie verschuiving op van:

HS.9

als de geluidspuls een afstand ds door het meetobject heert afgelegd.
De totale hoekfrequentie-verschuiving kan dan geschreven worden als:

~w = Jsw = Os
2 Jv dl

L L Ch

Hieruit voIgt:

HS.10

HS.11
2 2

~f =~ JUdI = Os Jl.l dl
21t L at ~L at

Bovenstaande formule vormt een van de reconstructie-voorwaarden zoals die
in paragraaf 2.2 vermeld zijn; de te meten frequentie-verschuiving is een
projectie van de afgeleide van de demping naar de frequentie. Oit houdt in
dat het mogelijk is door de frequentie-verschuiving te meten een twee
dimensionale afbeelding te maken van de verdeling van l.l81 en dus van (Xl, als
functie van de cotirdinaten x en y. Aan de tweede reconstructie -voorwaarde
wordt voldaan als het meetobject zich in zijn geheel binnen het scangebied
bevindt. De gehele berekening en afleiding die hierboven zeer beknopt staat
weergegeven wordt in bijlage 4 uitgebreid behandeld.

De pre-processing, verder uitgewerkt in de volgende paragraaf, is voornamelijk
gericht op het corrigeren van meetverstoringen. De exacte oorzaak van deze
verstoringen is nog niet bekend. Waarschijnlijk worden de verstoringen ver
oorzaakt doordat de zendtransducent en de ontvangsttransducent niet exact
tegenover elkaar staan en/of de oppervlakken van beide transducenten niet
exact parallel aan elkaar zijn. Hierdoor kunnen interferentie-problemen ont
staan aan het oppervlak van de, fase-gevoelige. ontvangsttransducent.

De meting zelf bestaat uit het meten van twee frequenties: de uitgezonden
(centrum-) frequentie (gemeten tijdens de baanfout) en de centrumfrequentie
van de geluidspuls die door een meetobject heen is gegaan. Er wordt aange
nomen dat er in het water geen frequentie-verschuiving optreedt. De demping
is weliswaar kwadratisch afhanke1ijk van de frequentie [3] maar zo klein in
vergelijking met de diverse weefsels dat de verschuiving verwaarloosbaar is.
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In de pre-processing wordt het verschil van de twee gemeten frequenties
berekend waarna het. reconstruet.ie-algorit.me uit. deze frequentie-verschui
vingen een t.wee.:dimensionaal plaat.je berekenl.

§ 5.3 Meethardware en pre-processing

De gemiddelde frequenlie van de ontvangen geluidspuls wordt. afgeleid uit. het.
signaal Upuls Czie §3.2L De lengte van Upuls is gelijk aan de halve periode
tijd van de ontvangen signaal. Als het signaal Upuls hoog is ontstaat er een
50 MHz signaal dat is afgeleid uit een 100 MHz klok. Deze 50 MHz pulsen
worden geteld (teller: t.weemaal ?4LS393L
Na elk sample. dus na N C= TPC) rondzingpulsen wordt de teller door een
latch Ctweemaal 74HC54?) uilgelezen. Tot slot wordt dit getal door de micro
processor gelezen en naar de PC gestuurd. In onderst.aande figuur staat de
MFD-meethardware schematisch weergegeven.

Flg. 5.3 Blokschema van de fVlFD hardware

100 MHz 2-deler 50 MHz teller
enable

Upuls 16
latch

Uouls 1
elkTPC puIs na elk sample

8

lLP

-

De tellerstand van de MFD-teller CMFOTS = MFD-tellerstand) wordt bepaald
door het aantal 50 MHz pulsen dat gedurende N-maal Upuls geteld wordt.
waarbij de lengle van Upuls gelijk is aan de halve periodetijd van de
ontvangen centrumfrequentie. In formule-vorm wordt dit:

met

MFOTS =TPC x T:{2 =TPC x f~fl
tsl r

telfrequentie f tel =+- =50 MHz
tsl

ontvangen frequenlie: fr = f
r

H5.12

TPC: waarde in TOF-pulse -count.er (zie hoofdstuk3)
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De ontvangen frequentie is dus gelijk aan:

f - TPC x ftQl
r - 2xMFDTS

_ 50.10 6 TPC
- 2 x MFDTS H5.13

Tijdens een meting treden meetfouten of meetonnauwkeurigheden op. De oorzaak
hiervan is lot nu toe niet bekend. Er wordt aangenomen dat de afwijkingen
een soort ruis vorrnen. Daarorn worden aUe MFD-teUerstanden (meelwaarden)
gecorrigeerd. Orndat het hier meetfouten betreft worden de tellerstanden ge
corrigeerd en niet de eruit berekende frequenties (deze zijn omgekeerd even
redig met de tellerstand).

Deze correctie vindt plaats door van aHe projecties de. tweernaal gefilterde.
baanfout (MFDBFJ af te trekken en vervolgens het gerniddelde van de baanfoul
projectie. de achtergrond (MFDBG) er bij op te teHen. 20 wordt er als het ware
gecorrigeerd voor de afwijking van het gemiddelde. De ontvangen frequentie
wordt nu dus gelijk aan:

_ 50.106 TPC
f r - 2 x MFDTS - MFDBF + MFDBG H5.14

Voor de berekening van de uitgezonden centrumfrequenlie wordt de gemid
delde waarde van de baanfout genomen. de achtergrond. Deze frequentie is
dus gelijk aan:

f - 50.106 TPC
t - 2 x MFDBG

De frequentie-verschuiving wordt gegeven door:

H5.15

50.106 (1 1 )
~f = ft - f r = 2 x TPC x MFDBG - MFDTS - MFDBF + MFDBG

H5.16
De in "CDRRECN" en "RECON" uitgevoerde pre-processing is als voIgt:

_ 50 .106
( 1 1 )

PROJ - 2 x MFDBG - MFDTS - MFoBF + MFoBG H5.17

De factor TPC wordt pas in de post-processing toegevoegd. Hierdoor is het
array PROJ (zie § 2.3) gelijk aan:

H5.18

Deze getallen vorrnen de input van het reconstructie-algoritrne.
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H5.11

§ 5.4 Post-processing

In paragraaf 5.2 is het verband afgeleid tussen de frequentie-verschuiving
en de dempings-afgeleide:

Af = Os~ Jl! dl
~L Ell

Door het reconstruetie-algoritme worden de "projeeties" Af omgezet in
l!81 (x,y). In feite lJordt niet Af als input gebruikt maar het array PRoJ. Hier
door wordt de reconstruetie als voIgt:

PROJ = T~~ J
os~

= ---:T=P""""C"-:(""""2n-')-=:2:-
L.:

l!81 ds H5.19

Hieruit voIgt dat het getal dat in het gereconstrueerde twee-dimensionale
plaatje staat (MFOGT = MFo-getal> gelijk is aan:

os~

MFoGT = -T=P=C~C=2-'lt-')~=- l!aa

De post-processing die hieruit voIgt is:

MFOGT x TPC x (2n)~
l!al = 0 :2

S
NP/sample Hz

H5.20

H5.21

en <Xl = 8,686 x MFOGT x TPC x (2n) ~
os:2

dBIsample Hz H5.22

Na de correeties voor de sample-afmeting (delen door de sample-afmeting),
de eenheid per centimeter (delen door 10m en de eenheid per megahertz
Cvermenigvuldigen met 106 ) wordt de totale post-processing:

Soc(f) _ N. _ MFDGT x TPC x (2n)~ x 106

Sf - "" - 0.115 x os~ x ASPS x 0,000106 x 100
dBIcmMHz

H5.23
met APSP:

TPC:
MFoGT:

het aantal stappen per sample = INFO(4)
stand van TOF-pulse-counter, aantal rondzingcycli
getal in het twee- dimensionale MFO-plaatje
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§ 5,5 Implementatie

De post-processing van de MFD-meting is. net zoals die van de TOF- en
AMP-meting, ondergebracht in de subroutine "CONVP". De breedte van de
puIs moel hier ingevoerd worden omdat dat per transducer verschilt. Er
wordt gevraagd naar de waarde 2 OT in microseconden (bij de nu gebruikte
transducent heeft 2o-r de waarde 0,41 \.lsL Oit is de tijd dat de omhullende
van de puIs groter is dan 0,606 maal het maximum. In de software wordt dit
omgerekend naar 09

2 (zie ook bijlage 4 en fig. 5.2), De variabele SIGMAT die
in het programma gebruikt wordt is aBeen een huIpvariabeIe.

De berekening is als voIgt geimplementeerd (de verklaring van de hier niet
verklaarde variabelen staat gegeven in paragraaf 3.4, zie ook bijlage 6):

WRITE(.,T'Give the width (2.0(T» of the ultrasound pulse <in lJ,S., REAL!):"')')
READ (-,'(E 15.8)', ERR=30l SIGMAT
~Tr:::MllT~~Tr:::MJ\ T /1 nnnnnn_ .. _. " " ~"'''''''I II , • , ...uuuuuv

SIGMA2=1I«SIGMAT12).(SIGMAT12))

DELT =<0.1151293 • INFO(4) • SIGMA2 • 0,000106 .100l
DO 90 I =1, NSIZE

DO 90 J = 1, NSIZE
PICTREU, J, 5) =(DELER.pICTREU, J, 2)-4-PI-PI.1000000l/DELT
IF (PICTRE(!. J. 5) . GT . TfYlA)() THEN

TMAX =PICTREU, J, 5)
ELSEIF (PICTRE<I, J, 5) . LT. TMIN) THEN

TfYlIN = PICTREU, J, 5)
ENDIF

90 CONTINUE

Ook hier geldt dat de variabele TfYlAX en TfYlIN elders een beginwaarde hebben
gekregen.

Het is helaas niel mogelijk geweest om de MFD-meting en de post-processing
te testen omdat er geen (of zeer weinig) referentie-waarden bekend zijn. Daar
komt bij dat de gebruikte meetfrequentie van belang is; de afgeleide is
namelijk frequentie-afhankelijk (zie § 5.1>. De toegepaste linearisering is
slechts toegestaan voor een klein frequentie-gebied nabij de meetfrequentie.
Vergelijl<ende metingen kunnen alleen gebruikt worden als de meetfrequentie
gelijk is of als zowel de meelfrequenlie als de frequentie-afhankelijkheid van
de demping gegeven is. Oit Iaatste is zelden het geval.

De noodzaak van bovenstaande meetgegevens wordt in het volgende (vereen
voudigde) voorbeeld aangetoond.
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Stel dat de demping gegeven wordt door:

a(f) = ao + 81r3
dan geldt:

HS.24

HS.24

Stel dat de meetfrequentie gegeven wordt door f=2 Hz en de afgeleide bij
die frequentie is gelijk aan 35 dB/m Hz. Deze meting kan als referentie ge
bruikt worden als met dezelfde frequentie f=2 Hz gewerkt wordt, de afgeleide
moet dan weer 36 dB/mHz zijn. De factor 8J. blijft dan onbekend maar doet
niet ter zake. ook de derde macht doet hier niet toe zake.

Als deze meting Bchter gebruikt wordt als referentie terwijl de meetfrequen
tie afwijkt, bijvoorbeeld f=5 Hz, moet de frequentie-afhankelijkheid bekend
zijn (in dit geval de factor 3), Nu kan de afgeleide van de demping bij de
afwiji<ende meetfrequentie als voigt berekend worden (at is nog onbekend).

en vervolgens:

H5.25

De waarde 225 dB/mHz is in feite de richtings-coefficient bij f=5 Hz maar de
waarde van a is in feite veel belangrijker (mits uit de eenheid blijkt wat de
frequentie-afhankelijkheid is). Soms wordt de waarde a gegeven onder
vermelding van "gemeten bij 1 MHz".

Uit dit voorbeeld blijkt dat het zonder meer overnemen van meetwaarden,
verkregen bij andere meetfrequenties niet mogeliJ"k is; de frequentie-afhan
kelijkheid moet bekend zijn.

De meetwaarden die in de diverse artikelen gegeven worden zijn vaak op
verschillende manieren verkregen. Een veel gebruikte methode is door de
demping te meten bij 1 MHz en bij 10 MHz en vervolgens de afgeleide te
bepalen op de manier van formule H5.1. Op deze manier wordt een zeer grove
linearisatie toegepast waardoor zeer grote verschillen tussen diverse
metinigen kunnen ontstaan.
Een andere methode bestaat uit het meten van de demping bij sen frequentie
en vervolgens de richtings-coefficient bepalen van de lijn tussen dit ene
meetpunt en de oorsprong.
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Het spreekt voor zich dat door al deze verschillende methoden zeer zorg
vuldig met de diverse literat.uur-gegevens moet. worden omgesprongen.

§ 5.6 Mogelijke foutenbronnen van de MFO-meting

De MFO-meting is op zich een goede en betrouwbare meting, zelfs beter dan
de directe dempings-meting [3], omdat de frequentie-verschuiving practisch
onafhankelijk is van andere dempingsfactoren zoals breking. In practijk
treden echter een aantal moeilijkheden op.

Een van de fouten die optreedt is het niet geheel Gaussisch zijn van de om
hullende van de geluidspuis. Bij de afleiding van de frequentie-verschuiving
is uitgegaan van een Gaussisch frequentie-spectrum. Voor zo'n spectrum
geldt namelijk dat de gemiddelde frequentie die frequentie is, waarbij de
afgeleide van het spectrum gelijk aan 0 is. Voor een niet Gaussisch spec-
trwm ge!dt oat ni~t cltijd. 08 afwijkiiigcii die hisrduul untsLitdl1 staan be-

H5.27
W < We

schreven in het afstudeerverslag van M. Heddes [6]. In [6] wordt een zoge
naamde "scheefheidsfactor )''' ingevoerd. Het scheef-Gaussisch spectrum
wordt gegeven door:

Iexp( -0 (w - We)2)
F(w) = exp(-),0 (w- We )2)

N.B.: Hier is 0 anders gedefinieerd dan in dit verslag. In dit verslag wordt
deze 0 weergegeven door 0h'

De omhullende van de geluidspuls waar nu mee gewerkt wordt is ook scheef
Gaussisch. Het spectrum van de puIs is dus ook scheef-Gaussisch. De
scheefheidsfaetor ), is als voigt uit het tijdsignaal te bepalen. Er is een Grl
te definieren vOOr het maximum van de geluidspuls en sen na het maximum
van de geluidspuls. <lT2 (zie fig. 5.4),

'~--i'" .oj- "'r ~ .'f--r' i--i ... '--f-.-, .... -,. , i

I ' :/ ~~. . L' - t- +~- -. --'i'- ~-~--j---->-I.+-+,!'+--.-'--:+- I
,--t-r-- -- V I/~ --;-- 1--', -- .-1--- r-- -.--t-,- f-;- -,-~t--+,.+-t---t---i--f---,--+-i-+-H-

iLl' : I\"!. I __ . I---l-.:- t-; -t---'--+--r-+---+--rl--.--l-H-!++----+---+-1I-+t-++_
f-+4~ : A 1\ 11'...,; : i • ' : -1+

i"f--L.- \ .. ..... . of \ r II:: i'IV Ii -]'"' Ii i·1 f - i~!

,-I, : ,I! -! -Ii'" i . j - ~ j I .- ---
,- '- _: I +-.. -1\-- - -. --J-- l~ - - + -i- -+ ... --of- .- - i !: I.. . I

F ... jJ +- 1\ ·~···.---i·~!-·-i 1---- ':i r
i ~:!- r- . .. r+. :- -~ .-~ ,_ '.1' . ../:-.

:p.: 1-: J ~ '.: . . b-F -.• '> ~t-'~~h- ':1+- ':t:-'. - '. 1 .,;::. " F-~+{-._. ~ :+-1:-'
I--f"+,,+'i!'-'• ••.. '. ' " : . .". c~l'- -- h-·~~I.::.l'W-·H~··~'~

1' __ ".. I

Fig. 5.4 Tijdssignaal van de ontvangen geluidspuls met on en 0T2
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Voor de gemeten puIs geldt:

OTl = 0,15 \!s -+
Or2 = 0,26 \!s -+

Os 1 = 6,67 .106

0s2 =3,85 .106
H5.28

De vorm van het spectrum wordt gegeven door:

(
(w- Wo )2)

F(w) = exp - ---::---=-
20a

3

Hieruit voIgt:

A~ = 2 1 :2 = 3,38'10- 14

°s2

......_. '\ _ n..,..,
uuo. 1\ - U •...J..J

H5.29

H5.30

In [6] wordt gesteld dat er voor ),<1 afwijkingen ontstaan. Voar ),<0,2 worden
de afwijkingen merkbaar groot. In het geval ).= 0.6 a 0.7 wordt de meting niet
nadelig beinvloed. De waarde ),=0.33 is dus zeer twijfelachtig voor wat. be
treft de meetafwijkingen. Het is zeker aan te bevelen om te streven naar een
puIs met een betere Gaussische omhullende.

In de afleiding die in bijlage 4 gegeven wordt. wordt ook gesteld dat de om
hullende van de ontvangen puls. dus met demping, Gaussvormig is (formule
84.3). In feite is dit. niet zo; de eerste term is weI Gaussvormig maar in welke
mate die vorm door de twee term wordt aangetast is afhankelijk van de
dempingsafgeleide. Als R(w) wordt uitvermenigvuldigd verdwijnt de Gaussvorm.

8ij de pre-processing. beschreven in paragraaf 5.3. kunnen een aantal kant
tekeningen geplaats worden. Voora! omdat de oorzaak en de uitwerking van
de meetfouten en/of meet.verstoringen niet duidelijk is. Als oorzaken worden
voornamelijk interferentie en het niet parallel zijn van zender- en ontvanger
appervlak aangemerkt..
Er kan worden aangenomen dat de meethardware goed werkt. met andere
woorden: verschillende waarden in de MFD-teller duiden op verschillende tij
den tussen de eerste twee nuldoorgangen die optreden na het overschrijden
van de thresholdspanning (zie paragraaf 3.2 en 5.3). De uit.gezanden fre
quentie wordt berekend uit de achlergrond (MFDBGl. Oit is de gemiddelde
tellerstand van de tweemaal gefilterde baanfoutmeting. De tellerstanden
(evenredig met de periodetijd) worden dus gemiddeld.
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De uitgezonden frequentie wordt dus berekend uit de gemiddelde periodetijd:

f - -:;:---=..1 _
gezonden - Tgemldd.ald H5.31

Een andere mogelijkheid is om de gemiddelde frequentie als uitgezonden
frequentie te nemen:

f gezond.an = f gemlddeld = (})gllilmlddQld H5.32

Oat dit tot andere resultaten leidt spreekt voor zich. Zolang niet duidelijk is
waardoor de verstoringen ont.st.aan kan niet voor de juist.e met.hode gekozen
worden.

De pre-processing zoals die nu geimplementeerd is corrigeert slechts voor
const.ante, absolute, periodet.ij~ afwijkingen. In het volgende voorbeeld zal
dit duidelijk gemaakt. worden; de bijbehorende frequentie of periodetijd zal

o steeds tussen haakjes staan in dit voorbeeld.

Stel dat. dOe zendfrequent.ie 3 MHz (3,33 .10- 7 s) bedraagt en dat er geen
frequentie-verschuiving in het. water optreedt. Als uitgezonden frequentie
(achtergrond) wordt. ook 3 MHz genomen. Stel nu dat, door wat. voor oorzaak
dan ook, tijdens de baanfoutmeting voor een bepaald sample een periodetijd
van 3.10-7 s (3,3 MHz) gemeten wordt. St.el dat het meetobject de gemiddelde
frequentie met 1 MHz verlaagt. In theorie zou dus 2 MHz (5.10- 7 s) gemet.en
moeten worden. Als nu een gelijke periodetijd-afwijking wordt aangenomen
(0,33.10-7 s), wordt. nu 4,67,10- 7 s (2J4 MHz) gemet.en.
De pre-processing zorgt. er nu voor dat de juiste frequent.ie-verschuiving
bepaald wordt. er geldt namelijk (zonder allerlei extra fadoren):

Af = MFbBG - MFoTS - MtoBF + MFoBG

H5.33

De pre-processing is dus juist als ef met en zonder meetobject voor elk
afzonderlijk sample een gelijke periodetijd-afwijking geldt. en geen constante
frequenlie-afwijking. Zolang niet duidelijk is welke afwijkingen opt.reden is ook
hier een juist.e keuze zeer moeilijk. zoniet onmogelijl<.
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Hoe groot de invloed van de diverse mogelijke foutenbronnen, interferentie
en/of twijfelachtige pre-processing, is, is niet duidelijk. Oat er grote afwij
kingen voorkomen is weI duidelijk. Uit een aanta! metingen blijkl dal en niel
alleen verlaging van de gemiddelde frequentie optreedt maar ook verhoging
van de gemiddelde frequentie. Een klein voorbeeld: een meting geeft als zend
frequentie (berekend uit de achtergrand) 2,88 MHz. De minimale ontvangen
frequentie bedraagt 1,34 MHz, de maximale ontvangen frequentie bedraagt
4,70 MHz. Deze afwijkingen kunnen onmogelijk ais verstoring worden afgedaan.

Goede, gedefinieerde en elementaire metingen zouden misschien een verkla
ring kunnen geven voor de diverse meetverstoringen zodat ze opgeheven
en/of juist gecorrigeerd kunnen worden. Een eventuele controle-meting wordt
gegeven in [3] formule (40l.

Een mogelijke "discrete" verstoring wordt geil1troduceerd door de vrij lage
telfrequentie (50 MHz). Deze 50 MHz puisen worden get-eld gedurende een
halve periode van de ontvangen frequentie. Stel dat deze frequentie 3 MHz
bedraagt; het aantal te tellen puisen per halve periode bedraagt dan:

1
0,5 x 3 MHz

1
50 MHz

=8,3 H5.34

Een puIs meer of mindel' introduceert een fout van 12 %. Door het tellen gedu
rende meerdere halve perioden zal deze fout wellicht kleiner zijn. De diverse
berekeningen hierover (onder andere in [6]) hebben betrekking op een zend
frequentie van 1 MHz. Omdat er dan tijdens een halve periode 25 pulsen
geteid worden bedraagl de fout bij een puIs meer of mindel' slechts 4 %.
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Hoofdstuk 6

INTEGRATED BACK-SCATTER-METING

SCATTER-COEFFICIENT BEPALING

0" m"Ung di" in dit hoofdstuk b"schr"v"n wordt is g""n transmissi,,

m"Ung maar ""n echom"Ung. TiJdens d"ze meUng wordt "r 9"k"k,,;'

naar h"t ultrag"luid dat door scattering t"rugvalt op d" z"ndtrans

ducent di" dan als ontvang"r w"rkt. In de Inl"ldlng word"n d"

begrippen r"flecUe en acatt"rlng b"hand"ld. Daarna wordt beschr,,

v"n ho" d"z" m"Ung san d" reconstrucU"-voorwaard,,n kan voldo"n.

Oe hi"rvoor b"nodlgd" hardware wordt .daarna b"hand"ld. Tot slot

wordt op d" mogeUJke int"rpr"taU" en foutenbronn"n Ing"gaan.

§ 6.1 Inleiding

De in dit hoofdstuk beschreven meting is geen transmissie-meting zodat de
meting eigenlijk niet past bij "ultrasone transmissie tomografie". De meting
is in feite een echometing, er ..,ordt gekeken ..,at er aan ultrageluid terug
komt op de zendtransducent. In clinische toepassingen is er veel ervaring
opgedaan met echometingen. De zendtransducent fungeert in de tijd tussen
het uitzenden van t..,ee geluidspulsen als ontvanger. Hierdoor is er geen extra
ontvanger nodig. Het ultrageluid, dat door de zender ..,eer opgevangen wordt.
ontstaat door scattering (en in zeer beperkte mate door reflectiel. In de
literatuur is al veeI geschreven over scattering en echografie en dan met
name over de ermee behaalde resultaten. Echografisc:h onderzoek ..,ordt veel
toegepst bij onderzoek van het ongeboren kind; dit onderzoek is beter bekend
onder de naam echoscopie. Het grote verschil tusen echoscopie en de ISS
meting (de betekenis van de afkorting ISS wordt in paragraaf 6.2 gegeven) is
dat echoscopie een relatieve meting is en de ISS-meting een absolute meting.
Sij echoscopie ..,ordt aUeen bepaald of er "veel" of ....,einig.. ultrageluid terug
komt. De ISS-meting bepaalt "hoevee!" ultrageluid er terug komt.

Het doel van de ISS-meting is het bepalen van een bepaald getal. de scatter
coefficient, dat aangeeft "hoeveel" ultrageluid er terug gekomen is op de
zendtransducent. Aan de hand van diverse scatter-coefficienten zou het
mogelijk kunnen zijn om bepaalde ..,eefsels te herkennen.
In paragraaf 4.1 zijn reflectie en scattering reeds kort besproken. Reflectie
en scattering zijn de belangrijkste twee mechanismen ..,aardoor het uitge
zonden ultrageluid van richting verandert en terug keert naar de zendtrans
ducent.
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Refledie van ultrageluid (meestal samengaand met breking) treedt op aan
het grensvlak van twee media met verschillende geluidssnelheden (zie tabel
3.1>. Reflectie en breking van ultrageluid is geheel identiek aan de reflectie
en breking die optreedt bij licht. De voortplantingsrichting van de invallen
de, gereflecteerde en gebroken geluidsbundel verhouden zich als (zie fig.
5.1>:

9 = 9
1 T

boundary between
medial & 2

refledie

breking

IlllIIdium I

H5.1

Fig. 6.1 Gedrag van inva11ende geluidsbundel op de grens van twee media f17J

Aan bovenstaande formules kunnen enkele conclusies verbonden worden.
Omdat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van refledie zal de gereflec
teerde geluidsbundel alleen op de transducent terugkeren als de inval op het
scheidingsvlak loodrecht is. Door deze voorwaarde is directe reflectie niet
de belangrij"kste bren van het terug kerende ultrageluid. Naast een loodrechte
inval moet het refleetie-opperviak ook relatief (ten op zichte van de golflente
van het gebruikte ultrageluid) groot en glad zijn. Deze oppervlakken zijn in
het menselijk lichaam nauwlijks aanwezig. Mocht er toch zo'n opperviak zijn en
er valt een geluidsbundel loodrecht in op dat oppervlak dan wordt de echo
meting in grote mate verstoord omdat er dan zeer veel vermogen terugkomt
in vergelijking met wat er normaliter terugkomt.

Het totale vermogen moet bij breking en refleetie verdeeld worden over de
diverse geluidsbundels. De afleiding van deze verhouding heeft als uitgangs
punt dat de geluidsdruk op de deeltjes die op het scheidingsvlak liggen aan
twee zijden gelijk moet zijn [17]. De verhouding van de vermogens, en dus ook
van de intensiteiten en amplitudes, van de geluidsgolven wordt bepaald door
de acoustische impedant.ie Z van de diverse media ([17], [18], [19]),
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De acoustische impedantie Z wordt gegeven door Z = p x c met p de dichtheid
van het medium (in k9lm3) en c de geluidssnelheid (in m/s ) in het. medium (zie
label 6.1>'

Tabel 6.1 Acoustische impedanties van biologische weefsels

weefselsoorl
lucht
long
vet.
water
lever
bloed
nier
spier
bot

acoustische im edantie (xlO 6 kg/m2s )

0.0004
0,18
1,34
1,48
1.65
1,65
1,63
1,71
7.80

Voor de amplitudes van de gebroken en gereflecteerde geluidsbundel kan
afgeleid worden dat deze zich verhouden als:

~= 2 2 - 2 1 = RaAi 2 2 + 2 1

At _ 222
A;""" - 2 2 + 2 1

reflectie H6.2

breking (transmissie) H6.3

met Ai' Ar en At.. de amplitude van de respectievelijk invallende. gereflec
t.eerde en doorgelaten geluidsgolf en Z1 en 2 2 de acoustische impedantie van
medium 1 en 2. De faelor Ra wordt de amplilude-reflectie-coefficient genoemd.
De intensiteits-reflectie-coefficient Ri is gedefinieerd a1s:

H6.4

Omdat de geluidssnelheden van de diverse weefsels zeer welmg van e1kaar
verschillen treedt er nauwlijks breking op. Daarom mag bovenst.aande formule
voor alle invalshoeken gebruikt. worden zander dat. er een grate foul wordt
geintroduceerd. Omdal de acoustische impedanties van de diverse weefsels
ongeveer allemaal gelijk zijn (zie tabel 6.1) is de intensiteit-reflectie
coefficient Ri voor overgangen t.ussen diverseweefsels zeer klein. Er wordt
dus weinig vermogen gereflecteerd. Aan de overgangen tussen zachte weef
sels (en aan de overgang tussen weefsel en water) treedt een intensiteits
reflectie op van minder dan 1 %; bij een overgang naar bot of lucht kan de
intensitiets-refleetie oplopen naar 100 % (totale reflectieL Aan de vet-milt-
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overgang wordt bijvoorbeeld slechts O,00826-ste deeI van de invallende
intensitiet gereflecteerd; het intensiteitsniveau van de gerefleeteerde golf
ligt 20,8 dB onder het niveau van de invallende golf. Aan de overgang van
spier naar lucht bedraagt Ri ongeveer 0,98.
De breking en reflectie zoals hierboven beschreven is, de zogenaamde specu
laire Cgeometrische) refleetie is, zoals eerder vermeld, niet de belangrijkste
bron van het echosignaal.

o

o

o

o

o

o

Acoustic
o 0 Inhomogeneltlea

0"--- /

o

Als er zich in een medium kleine inhomogeniteiten bevinden Cevengroot of
I<leiner dan de gebruikte golflengte) treedt scattering op. Door de opvallende
geluidsbundel gaan de inhomogeniteiten Cscatter-elementen) zelf als puntvor
mige geluidsbron fungeren en gaan ultrageluid uitzenden in alle richtingen
Czie fig. 6.2),

Fig. 6.2 Scattering van geluid Dp kleine Dppervlakken (scatters) [19]

Het uitzenden van het ultrageluid is echter niet in alle richtingen even sterk.
Omdat de scatter-elementen een deel van het opvallende vermogen over alle
richtingen verstrooien valt er ook vermogen terug op de zendtransducent.
Daarom is scattering de belangrijkste oorzaak van het optreden van het echo
signaal. Oit echosignaal is onder andere afhanl<elijk van:

1. Het aantal scatter-elementen per volume-eenheid
2. De verandering van acoustische impedantie op het oppervlak van

de scatter-elementen.
3. De grootte van de scatter-elementen; meestal neemt bij zeer kleine

scatter-elementen de scattering toe met toenemende afmeting
4. De frequentie van het ultrageluid; meeslal neemt de scatttering

toe met toenemende frequentie

De meest bekende verm van scattering is Rayleigh scattering. Deze treedt
voornamelijk op bij bloed. De grootte van de scatter-elementen is minstens
een orde grootte klelner dan de gebruikte golflentgte. De mate van scattering
bij bloed is evenredig met de frequentie tot de vierde macht.
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§ 6.2 Meetprincipe

Het terug kerende geluidssignaal wordt door de zendtransducent omgezet in
een electrisch signaal. De vorm van dit signaal heeft geen enkele relatie met
de vorm van het uit.gezonden signaal. Het echosignaal is een lang, continu
signaa!. Het is aanwezig vanaf het moment dat er een puIs uitgezonden wordt.
Het eerste deel van het echosignaal ontstaat door scattering vlakbij de zend
transducent. Lat.er in de tijd komt het deel van het. echosignaal dat van verder
weg komt. De amplitude van het echosignaal neemt met toenemende tijd af
omdat het signaal dat van verdeI' weg komt meer gedempt wordt. In theorie is
er een echosignaal aanwezig vanaf het moment dat er een puIs uitgezonden
wordt tot aan tweemaal de looptijd (heen en terug) van het ultrageluid naar
het verst weg gelegen scatter-element.

Het begin van het signaal komt dus van dichtbij en is relatief groot in
amplitude, het !aatste deel va."1 hat sign~a.l komt van de; verdar wsg g61egEii
scatter-elementen en is relatief klein in amplitude door de demping op de
nange) afgelegde weg.

Volgens de eerste reconstruetie-voorwaarde (zie form. H2.1) moet de gemeten
grootheid een projeetie zijn van de te reconstrueren grootheid. Het totale
echosignaal e(t), is echter geen lijnintegraal van een te reconstrueren groot
heid. Om toch te kunnen reconstrueren wordt het echosignaal hardware-matig
geintegreerd. De tijd waarover geintegreerd wordt is met behulp van een tijd
venster in te stellen. De grootheid die dan gereconstrueerd &.lordt is dan op
te vatten als "plaatselijke scatter-coefficient". Oit &.lordt in paragraaf 6.4
verdeI' besproken.

De afkorting IBS kan nu verklaard worden. IBS staat veor Integrated Back
Scatter, de (hard&.lare-matig) geintegreerde backscatter.

De (back-) scatter-coefficient kan gedefinieerd &.lorden als een coefficient
die aangeeft hoeveel energie (ten opzichte van de opvallende hoeveelheid
energie ) er ..terug gescatterd" &.lordt in de richting van de zendtransducent.
De "eenheid" van de coefficient zou bijveorbeeld % kunnen zijn; de "eenheid"
decibel (ten opzichte van de opvallende intensiteit) zou ook een mogelijkheid
zijn. Een andere, veel gebruikte, eenheid is: cm-lsteradiaaC' (of dB per
centimeter steradiaaU. De verklaring van deze eenheid is de volgende: er
&.lordt verondersteld dat er per volume-eenheid (cm-3) een effectief scatter
oppervlak is (em2 ) dat alle opvallende energie omzet in gescatterde energie.
Omdat de scattering in alle richtingen plaatsvindt moet er per ruimtehoek

-1(steradiaal ) gemeten worden, oftewel:

2 -3 -1 -1 -1em x cm x sleradiaal = em steradiaal
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§ 6.3 Meethardware en pre-processing

De meethardware, die in dit geval aan de zendtranducent gekoppeld is. is
uitgebreid beschreven in de afstudeerverlagen van R.J.M. Mies (g] en M.H.
Tullemans [14]. In deze paragraaf wordt daarom niet de volledige hardware
op component-niveau beschreven maar wordt vostaan met een functie-om
schrijving van de diverse onderdelen (zie blokschema in figuur 6.3)

De zendtransducent is direct aan een voorversterker gekoppeld. Deze ver
sterkt het zeer zwakke echosignaal. De versterker is beschermd tegen de
hoge spanningspieken die gebruikt worden voor het uitzenden van de geluids
pulsen.

Vervolgens wordt het echosignaal naar een Time Gain Compensation verster
ker gevoerd. De versterkingsfactor van deze versterker stijgt oSxponentieel
met de tijd. Het. heen en terug gaande ultrageluid wordt exponentieel als
funcUe van de afgelegde weg gedempt (zie § 4.3). Het geluid dat als laatste
terugkomt op de zendtransducent heeft de grootste afstand afgelegd en is
dus het sterkst gedempt. Het doel van de ISS-meting is het. bepalen hoeveel
energie er uit. een bepaald deel van het meet.object terugkomt.. Er moet dan
aangenomen worden dat in elk deel. vooraan of achteraan in het. meetobject.
evenveel energie ingest.raald wordt. oaarom moet voor de demping van de
heengaande puIs gecorrigeerd worden. Het terug komende ultrageluid wordt
ook gedempt door het weefsel en moet dus ook gecorrigeerd worden. Dmdat
de demping in water zeer gering is hoeft deze verst.erker niet te werken
gedurende de tijd dat. echosignaal afkomstig is van het water. Vanaf het
moment dat het signaal van het meet.object afkomstig is tot het moment dat
het signaal vanuit het achterste deel van het meetobject komt moet de TGC
versterker werken. Deze tijd is dus afhankelijk van de afmetingen van het.
meet.object; deze tijd is dus per sample en projectie-richting anders. Hiervoor
compenseren is bijna onmogelijk vandaar dat gekozen is voor een continue
exponentiele versterking zander dat de versterkingsfactor op enig tijds
interval constant blijft.

Vervolgens gaat het voor demping gecorrigeerde echosignaal naar een dubbel
zijdige gelijkrichter en daarna naar een laagdoorlaatfilter. Deze combinatie
vormt een omhullende detector van het echosignaal.

Na het laagdoorlaatfilter is een correctie-circuit geplaatst. De fucntie van dit
circuit is het wegregelen van de altijd aanwezige ruis. Deze ruis ontstaat
door de "ruis" op de transducent welke versterkt wordt en wellicht zijn de
versterkers zelf ook niet helemaal ruis-vrij. Het instellen van deze correctie
moet voor de meting gebeuren als er nog geen meetobjeet in de waterbak is.
In lheorie moel de uitgangsspanning van het correclie-circuit 0 V bedragen.
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Tot slot gaat het omhullende signaal naar een integrator. De functie van de
integrator is reeds in de vorige paragraaf besproken. Het geintegreerde
echo-omhullende signaal voldoet door dsze integrator aan de serste recon
structie-voorwaarde. De uitgangsspanning van de integrator is dus de feite
lijke meetwaarde. Omdat het signaal door een computer verwerkt moet worden
wordt het door een analoog-digitaal-converter omgezet.

De geintegreerde van een echosignaal (echosignaal van een zendpuls) is
zeer klein en daarom wordt over meerdere echosignalen geintegreerd. Uiter
aard zijn deze signalen afkomstig van de zendpulsen die tijdens l§l§n sample
uitgezonden worden. Het aantal pulsen waarover geintegreerd moet worden
(voortaan N&lcho genoemd) is natuurlijk kleiner dan het aantal zendpulsen
per sample ( = N = TOF-pulse-counter TPC) en kan hardware matig ingesteld
worden. Het in te stellen aantal is afhankelijk van de mate van scattering
van het meetobject.

In onderstaande figuur is het functionele blokschema van de echo-schakeling
gegeven.

I
voorversterker

ucent ~ (met bescherming)

1
gscorreetie: Time Gain

Compentation

1
ende bepaling: gelijkrichter

laagdoorlaatfilte I'

1
derdrukking: correctie-circuit

1
aalbepaling: integrator

1
rking: AID converter

computer

Izendtransd

verwe

N&lcho

integr

ruison

omhull

dempin

Fig. 6.3 810Kschema van de echo-schBkeling
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Door de inlegrator in de schakeling is aan de eersle reconslructie voor
waarde voldaan. De baanfout-correctie die bij andere metingen uitgevcerd
wordl, wordt bij de ISS-meting niet uitgevoerd. Oit is niet nodig omdat de
baanfout niel van ~elang is bij deze meting; er wordt bij deze meting slechts
met sen transducent gewerkt. Omdat het water ook scattering veroorzaal<t
moet toch voor een soort "achlergrond ruisniveau" gecorrigeerd worden. Oit
gebeurt al gedeellelijk in het corredie-circuit. Hel achtergrond ruisniveau
wordt bepaald uit de baanfout meting; tijdens deze meting wordt bepaald wat
op de zendlransducent ontvangen wordt ten gevolge van scattering van water
en eventueel ruis. Het gemiddelde hiervan. de achtergrond. wordt van aHe
meetwaarden afgetrokken. Door deze correctie zijn de meetpunten buiten het
meetobject nagenoeg nul.

§ 6.4 Mogelijke interpretatie

De 18S-meting is de enige meting waar geen post-processing voor ontworpen
is. De oorzaak hiervan is twee-ledig. Enerzijds is niet exact bekend wat er
geryleten wordt en hoe het geinterpreteerd moet worden. Anderzijds is de
literatuur zeer vaag over de I8S-meting. Oaarom voIgt nu op de plaats waar
eigenlijk de post-processing zou moeten staan een mogelijke interpretatie
van de 18S-meting en de eruit gereconstrueerde plaatjes.

Op het echosignaal e(t) worden, zoals in de vcrige paragraaf besproken is.
diverse bewerkingen uitgevoerd. Het signaal wordt achtereenvolgens voor de
demping gecorrigeerd, gelijk gericht. daarna wordt de omhullende ervan
bepaaid en tot slot wordl het geintegreerd. De diverse bewerkingen worden
ook in de volgende pal'agraaf nog besproken.
De uitgangsspanning Veche van de integrator kan geschreven worden als:

ex> ex>

Veche = NQChO) Ie(t)TGC\ dt =Necho) E(t) dt
emh

H6.5

Omdat de gereconstrueerde plaaljes duidelijk een relatie hebben met de
meetobjeclen moet Vecho op de sen of andere manier toch een projectie
Uijnintegraal over de afgelegde weg) zijn. Oil blijkt ook zo te zijn; immel'S
het tijdstip waarap een echosignaal ontvangen wordl is gerelateerd aan de
afstand tussen de bron van de echo en de zender (nu fungerend als ont
vanged. Stel dat de snelheid van het ultrageluid 1500 m/s bedraagt. Voor het
tijdstip t waarop een echo ontvangen wordt die ontstaan is op afsland 1 van
de transducenl geldt:

2 1 = 1500 t ~ 1 = 750 t
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De factor 2 wordt veroorzaakt door het heen en terug gaan van de geluids
puIs. Tijdstip t=O is het moment waarop de geluidspuls wordt uitgezonden.
Als het begin van het echosignaal als t=O gekozen wordt geldt I =1500 t.
De integraal Vecho kan nu omgerekend worden met:

I =750t t = 7§O I dt = 7~O dl

tot: CD

Vacha = Nach~ECt) dt =

co

~50hO JE( 7§0 Ddl
o

H6.7

Hieruit voIgt een mogelijke interpretatie van de gereconstrueerde plaatjes.
In feite staat hier dat V&cho een sommatie is van alle amplitudes die door
het medium op de weg L terug gescatterd worden. De integralie-grenzen 0 en
co in de tijdintegraal worden aangepast door een tijdvenster. Hierdoor ver
anderen ook de grenzen van de plaatsintegraal zodat er alleen over de weg
L door het meetobject geintegreerd wordt. Volgens de reconstructie wordt nu
een plaatje berekend waarin de "plaatselijke" E(x,y) uitgezet staat. E(x,y). als
functie van de coordinaten x en y, geeft dan aan wat de gescatterde amplitude
op die plaats is als er een geluidspuls opvalt. oit zou t.ot een bepaalde
scatter-coefficient omgerekend kunnen worden.

Ondanks deze vrij eenvoudige aannames in deze paragraaf is toch niet
8snduidig een coefficient te bepalen. De diverse moeilijkheden worden in de
volgende paragraaf besproken.

§ 6.5 Beschouwing meetmethode en referentie-meting

Nu duidelijk is hoe de meting plaatsvindt en hoe het mogelijkerwijs geinter
preteerd kan worden is het niet onverstandig om de definitie van Integrated
Back-Scatter nog eens te bekijken. Een van de definilies is (zie ook para
graaf 6.2):
"De scatter-coefficient geeft aan hoeveel energie (ten opzichte van de op
vallende hoeveelheid energie) er terug komt op de zendtransducent ten ge
volge van scattering"

Uit deze definitie valt af le leiden dal er in ieder geval twee keer een hoe
veelheid energie gemeten dient te worden. In de huidige meetopstelling wordt
alleen op het echosignaal een bewerking uitgevoerd; de referentie-meting
(om te bepalen hoeveel energie er op het meetobject gestraald wordtl wordt
niet uitgevoerd. Hierdoor is het onmogelijk een scatter-coefficient te bepa
len want deze coefficient is een verhoudingsgetal tussen twee hoeveelheden
energie. Eventuele oplossingen worden verderop in deze paragraaf besproken.
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Verder staat in de definitie dat er energie gemeten moet worden Cof beter:
de energie-inhoud van het echasignaall. Voor de energie-inhoud Evan een
signaal vCt) geldt per definitie:

E ~ J(V(t))2 dl H6.8
-00

Om de energie-inhoud van een signaal te bepalen moet hel signaal gekwa
drateerd worden alvorens het de integreren. In de huidige echo-sehakeling
gebeurt dit eehler niet. In plaats van het signaal te kwadraleren wordl de
omhullende van het signeal bepaald. Oit geeft geen informatie over de energie
inhoud van het signaal (en is voor een stochastisch signaal oak niet am te
rekenen naar de energie-inhoudl. Het signaal. dat van de integrator afkomt.
kwadrateren heert geen zin want niel het signaal zelf maar de omhullende is
geintegreerd. oaamaast is de som van de kwadraten angelijk aan het kwadraat
van de som (I: x2 =F (I: x )2 ).

Omdat het kwadrateren in de hardware aehterwege blijft zau dil welliehl in
de post-processing kunnen plaatsvinden. Immers, de amplitudes (omhullende)
worden geintegreerd en terug gerekend naar "plaatselijke terug geseatterde
amplitude" (zie paragraaf 6.4). ooo"r nu het gereeonstrueerde plaatje te kwa
drateren zou een plaatje kunnen ontstaan met getallen die evenredig zijn
met de "plaatselijk terug gescatterde energie". Oit is sleehts een voarstel,
er moel nag bekeken worden of dit werkelijk zo is.

Wellicht is het beter om het signaal zelf le kwadrateren zodat volgens de
definitie gewerkt wordt. In het eerste antwerp van de echoschakeling [14]
was het laagdoorlaat-filter niet aanwezig zodat het- gelijkgerichte signaal
werd geintegreerd. Ook hier werd niet gekwadrateerd.

De referentie-meting, eerder besproken in deze paragraaf. moet nag geimple
menteerd worden. De scatter-coefficient is immers een relatief geta!. De
absolute waarde van de terug gescatterde energie alleen geeft namelijk geen
informatie.

Als referentie-meting zijn een aanta! mogelijke opties te geven. oeze zullen
een voor een worden behandeld. Als er eenmaal een referentie-meting is kan
deze omgerekend worden naar datgene wat in de definitie gevraagd wordt.
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optie 1
De energie in de electrische puIs die de zender aanstuurt zou als referentie
genomen kunnen worden. De in de puIs aanwezige energie wordt gegeven door:

elnde pule

E =Jv(t) . i(t) dt
begin pule

H6.9

H6.10

met v(t) en i(tJ respectievelijk de spanning over en de stroom door de zend
transducenl. De zo bepaalde hoeveelheid energie moet nag gecorrigeerd
worden voor:
- Het rendement van de transducent; niet aHe electrische energie wordl om

gezet in acoustische energie
- divergentie; niet alle acoustische enetgie vall op de scatter-elementen op

de weg L

opUe 2
Een tweede "optie" is om de referentie te bepalen met een perfecte reflector
(100 " van het ultrageluid wordt gereflecteerd (niet gescalterd) en perfect
glad), Met een perfecte reflector kan.bepaald worden hoeveel energie er maxi
maal terug komt, dit is dus de opvallende hoeveelheid energie die op de
scatter-elementen valt (zie fig. 6.4), De hoeveelheid energie die terugkomt
op de transdsucent ten opzichte van de totale hoe';'eelheid uitgezonden
energie verhouden zich als:

Et.erug _ '7t r 2
- 2Etotaal '7t ( r + 2·1· tan ex )

De perfecte reflector moet op de plaats gezet worden waar de scatter-ele
menten zich oak bevinden (of moet er naar omgerekend worden)

/. perfeet~

reflector

Fig. 6.4 fYleetopstelling met sen perfecte reflector
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optie 3
Deze optie voIgt uit opUe 2. Omdat een perfecte reflector niet bestaat (de
refleetie van 100 % is niel t.e halen, hel gladde oppervlak, t.en opzichle van
de golflengte, waarschijnlijk weD kan een niel perfecte reflector genomen
worden. Van vele metalen bijvoorbeeld zijn de reflectie-coefficienten (of de
acoustische impedanties) bekend. Voor water geldt.:

2 1 =p·c =1000·1480 = 1,48.106 kg/m2s

Voor aluminium geldt:

22 = p·e =2700 ·6374 =17,21,106 kg/m2s

H6.11

H6.12

De amplitude-refleetie-coefficient Ra voor de water-aluminium-overgang wordt
gegeven door:

R
a

= ~Z~2,-----",2,..:.1_ = 17.21 - 1.48 =0,8416 =Agereflecleerd
Z2 + Z, 17,21 + 1,48 Agezenden

H6.13

Als de gereflecteerde amplitude gemeten wordt kan zo bepaald worden wat de
uitgezonden amplitude is. Hieruit kan de opvallende amplitude als amplitude
referenlie gebruikt worden voor de meting zoals die nu gebeurd. Het is oak
mogelijk om hieruit de energie-inhoud van de geluidspuls te bepalen (zie
optie 4>' Tel' controle kunnen diverse metalen gebruikt worden. Van messing
(Z = 38'106 kg/m2s ) is de amplit.ude-refleetie-coefficient 0,925.
Deze meting is, hoe eenvoudig het oak lijkt. vrij moeilijk uitvoerbaar. De
bundel moet aller-eerst perfect loodrecht invallen. Daarnaast ontstaan vele
echo's van een geluidspuls; het geluid weerkaatst oak tegen de achterkant
van het metaal en komt ook terug. Al het terug komende geluid wordt op de
transducent ook gedeeltelijk weerkaatst zodat er weer een nieuwe echo op het
metaal kan ontstaan. Natuurlijk is oak hier de afstand van het metaal tot de
zendtransducent. van belang en divergentie speelt ook hier een rol. De afstand
moet in elk geval zo groot zijn dat de geluidspuls in zijn geheel opgewekt is
(en "los" van de zender) voordat de eerste echo's terug komen. De waarde die
de ISS-meting geeft. kan gevarieerd worden met Neche: de IBS-waarde' moet
lineair zijn met Neche'

opUe 4
Uit het ontvangen signaal op de ontvangsttransducent (tijdens een meting door
alleen water) kan de energie-inhoud berekend worden van dat gedeelte van de
bundel dat oak werkelijk de rechte weg L heeft afgelegd t.ussen zender en
ontvanger. Hierdoor valt de invloed van de divergentie van de bundel weg. De
berekening van de energie-inhoud van de puIs staat. gegeven in bijlage 5.
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Voor de energie-inhoud Evan een geluidspuls mel Gaussische omhullende
geldl:

H6.14

H6.15

optie 5
Het signaal dal door de ontvangsttransducent ontvangen wordt zou ook
bewerkt kunnen worden door de echo-hardware. De ISS-waarde die daaruit
koml kan ook als referenlie gelden voor de ISS-meting. Ook hier hoeft mel de
divergentie geen rekening gehouden worden. De TCG-versterking moet bij deze
opUe uilgeschakeld worden wanl er treedt "geen" demping op in water (alles
wordt evenveel gedempt zodat TGC-versterking overbodig is>'

Eventueel kunnen diverse opties gecombineerd worden zodat er een goede
controle-mogelijkheid is. Het aantal puIsen waarover geintegreerd wordt is
natuurlijk van belang en daar zal dus altijd voor gecorrigeerd moeten wor
den. Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid energie die op de transdu
cent terug vaIt voIgt hier een klein voorbeeld.
Neem aan dat een scatter-element, dat zich op 10 cm van de transdueent be
vindt. evenveel energie in alle riehtingen uitzendt. De doorsnede van de
transdueent bedraagt 1 em. Het deel van de totale geseatterde energie dat
op de transdueent terugvalt wordt dan gegeven door:

oppervlak transdueent = 1t. 0,005 2 =_1_
totale boloppervlak 4. 1t . 0,102 1600

Met andere woorden: van de totale hoeveelheid geseatterde energie (wat
slechts een fraetie is van de opvallende hoeveelheid) koml sleehl 1/1600
deel lerug op de transducent (ook de demping is nog verwaarloosd>.

§ 6.6 Mogelijke foulenbronnen

De fouten en/of meetverstoringen die tijdens de ISS-meting optreden zijn
voor een deel gelijk aan de foulen die optreden bij de conventionele echo
seopie. Omdat bij eehoscopie aileen de ontvangen amplitude wordt afgebeeld
als functie van de tijd waarop de echo terugkomt vallen de fouten bij echo
seopie eerder op dan bij de afbeeldingen die door de tomograaf gemaakt
worden. De invloed van de hier besproken fouten is nog niet exact duidelijk.

In paragraaf 6.4 zijn voor de mogelijke interpretatie van de ISS-meting een
aantal aannames gemaakt. Een van die aannames is dat de snelheid van het
ult.rageluid constant is door het hele meetobjeet. heen, in formulevorm:

2·1 = 1500· l
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Omdat het reconstructie-algoritme uitgaat van een constante snelheid (zie
afleiding in paragraaf 5.4) zullen er afwijkingen ontstaan in het gereconstru
eerde plaatje. Deze afwijkingen zullen groter zijn naarmate er meer verschil
is in de diverse geluidssnelheden. In de echoscopie zouden hierdoor delen
van het meetobject te vel" weg of te dichtbij worden afgebeeld.

Een andere fout die mogelijkerwijs optreedt betreft de Time Gain Compensa
tion versterking. Deze exponentiele versterking gaat uit van een constante
demping in het meet.object. Het. lerug kerende echosignaal wordt. voor de
demping gecorrigeerd maar omdat. de demping in het meelobject niet altijd
even groot is worden sommige delen van het. echosignaal te veel en andere
delen t.e weinig verst.erkt (zie fig 5.5>' In de afbeeldingen die mel die met
echoscopie gemaakt worden vallen deze fouten direct op door een soorl
schaduwwerking. Het. echosignaal dat van achter sen niet dsmpend deel komt
wordt. loch voor de demping gecorrigeerd terwijl dat. niet nodig is. Oil echo
signaal wordt. dUB leveel verst.erkt en is als een veel lichtere streep te zien
acht.er het niet dempende deei in de echoscopie. /TIet de ISS-meting is deze
conslat.ering veel moeilijker omdal niet het echoslgnaal zelf afgebeeld wordt
(zoals bij de echoscopie) maar terug gerekende geintegrserde echosignalen.
Schaduwwerking is daarom bijna niet te achterhalen.
De TGC-versterking moet eigenlijk voor elk meelobject opnieuw ingesteld
worden zodat echo's. komend van de voorkant van het object en echo's. komend
van de achterzijde, even groot in amplitude zijn. De juiste TGC-versterking
is zeer moeilijk in le st.ellen.

overal gelijke demping
goede TGC

deel met sterkere demping
echosignaal te weinig versterkt

deel met kleinere demping
echosignaal te veel versterkt

Fig. 6.5 Fouten door verkeerde (constante) TGC-versterking [201
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De optredende scattering is afhankelijk van de grootte van de scatler
elementen, ten opzichte van de golflente van het gebruikte ultrageluid. De
scattering is dus van de frequentie- afhankelijk (fig. 6.6>' In de meetopstelling
wordt met gepulst ultrageluid gewerkt (zie paragraaf 1.3L Een geluidspuls is
opgebouwd uit meerdere frequenties en er is dus eigenlijk niet te sprel<en
van een scatter-coefficient bij een bepaalde frequentie.

Fig.6.6 Frequentie-afhankelijkheid
van de backscattering. gemeten op
twee verschillende posities. [4]

2
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Uit diverse metingen die in de litera
tuur beschreven zijn blijkt dat de
backscattering richtingsafhankelijk is
(zie fig. 6.7 L De gescatterde energie
is niet homogeen over alle richtingen
verdeeld. 8ij het maken van de diverse
projeeties onder verschillende hoeken
varieert de scattering die van een
bepaald deel van het meetobjeet af
kornstig is. Het reconstrudie-algorit
me heert als basis dal de te recon
strueren grootheid onafhankelijk is
van de richting. Hierdoor kunnen fou
ten in de reconstruetie optreden.
50ms wordt in de literatuur het ge
rniddelde van de scattering over alle
hoeken genomen als 185. In hoeverre
dat in de tomograaf toepasbaar of
bruikbaar is, is niet duideliJK.
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Fig. 6.? Richtings-afhankelijkheid van de backscattering [7]
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De oorzaak van de richtingsafhankelijkheid moet gezocht worden in het feit
dal de backscatter niet afhankelijk is van een scatter-element maar van een
groep scatter-elemanten (zie fig. 6.8 >. Met name de positie van de diverse
scatter-elementen ten opzichte van elkaar is van belang.

Echo ~.--'\

"'lIna' ,...

Fig. 6.8 Echasignaal afhankelijk van een graep scstter-elementen [201

De scattering van alle afzonderlijke scatter-elementen interfereert met elkaar
zodat hieruit waarschijnlijk de richtingsafhankelijkhaid voortkomt. De diverse
gescatterde terugkomende geluidsgolven worden door de zendtransducent
omgezet in electrische energie. De nu gebruikte transducenten zijn fasege
voelig. dat wi! zeggen dal de fase van aen golf die op de transducenl valt
van invloed is op het electrische signaal. De transducent intergreert (lees;
telt opJ alle amplitudes die op het oppervlak van de transducent aanwezig
zijn. Hat eleclrische signaal is evenredig met de oppervlakte-integraal van
alle amplitudes. Als er' nu twae golven in tegenfase op de transducent vallen
zal er geen eleclrisch signaal gegenereerd warden ondanks dat er toch ver
mogen Cenergie) ap de transducent is gekomen (het doel van de ISS-meting is
het meten van energie). Een mogelijke oplossing hiervoor is om een fase
ongevoelige zendtransducent te gebruiken.

Het oplossend vermogen (resolutie) van de meting is sterk afhankelijk van
de breedte van de geluidsbundel. Als de bundel breed is kan een bepaald
scatter-element gedurende meer samples in de bundel vallen en dus scatteren..
Het element kan hierdoor te breed worden afgebeeld in een projeetie.

Ais laatste fout. die een complete meting kan verstoren. is de directe
reflectie. Door een directe reflectie kan een echosignaal helemaal wegvallen
omdat een refleetie een veel grotere intensiteit heert dan het echosignaal.
De projectie is dan naluurlijk ook veel te groot in getalswaarde. Een bijkom
stigheid is dat de gerefleeteerde golf opnieuw scattering veroorzaakt die de
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meting kan verstoren (zie fig 6.9 aL Een gereflecteerde golf kan tegen de
transducent opnieuw gerefleeteerd worden (zie fig. 6.9 b). In echoscopie wordt
dit dUidelijk doordat er bepaalde vlakken, waarop de golf gerefleeteerd is,
twee of meermaal worden afgebeeld. Een en ander is te ondervangen door
gedurende een lijdvenster in te integreren. Oit venster kan zo afgesteld
worden dat de maximale lijd gelijk is aan tweemaal de looptijd van het ultra
geluid door het meetobjeet heen. De reflecties die in het meetobjeet optreden
werken natuurlijk nag steeds door in de ISS-meting.

a

gy\.<Iftclclenl
Scatterwd • I . beam.,._-\ /. ,.... .. . .

. .
• ../"... • .... -..IWU

Scauered • I .... belm
waves -: ,~ .:

1

2 3

b

•

Fig. 6.9 Verstoring ten gevolge van directe refleeties [20]

§ 6.7 Nabeschoul.Jing ISS-meting

Zoals uit dit hoofdstuk blijkt zijn er nog veel vragen onbeantwoord over de
ISS-meting. Het belangrijkste is dat er goede referentie-metingen worden op
gezet. Pas dan kan over een scatter-coefficient gesporken worden. Een
exacte ornschrijving van de meting zal dan moeten leiden tot een vergelijking
met in de literatuur beschreven IBS-metingen.

De problemen die ontstaan omdat de geluidssnelheid en de demping niet
constant zijn, zoals in de mogelijke interpretatie aangenomen is, zouden
verholpen kunnen worden door een uitbreiding van de ISS-meting. AHe echo
signalen e(tl moeten dan bewaard worden (digitaliseren en opslaanl en kunnen
daama door de software gecorrigeerd worden voor de verschillen in snelheid
en demping. Deze zijn dan reeds bekend uit de TOF-meting en de AMP-meting.
Deze correctie methode is echter zeer ingewikkeld en vraagt veel nieuwe
hardware en correctie-software.

Om een beter ISS-getal te krijgen kan het IBS-plaatje gekwadrateerd worden.
De getallen in de gekwadrateerde plaatjes geven waarschijnlijk een betere
verhouding van de gescatterde energie. Het kwadrateren mag waarschijnlijk
weI (het is in paragraaf 6.5 aannemelijk gemaaktl maar het moet nag bewezen
worden.
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Een controle die betrekkelijk eenvoudig uit te voeren is. is het terug zoeken
van de echosignalen in het IBS-plaatje. Hiervoor moet. een voor demping ge
corrigeerd echosignaal bewaard worden. De amplitude-variatie van dit sig
naal moet gelijk zijn aan de getalswaarde-variatie van een doorsnede door
het IBS-plaatje. De doorsnede moet dan natuurlijk op dezelfde plaats en in
dezelfde richting genomen worden als de plaats en richting waarvan het.
echosignaal bewaard is.

In bijlage 5 staat naast de berekening van de energie-inhoud van een geluids
puIs ook een aanzet. tot een post-processing. Deze aanzet geeft de verhou
dingen tussen de diverse signaalbewerkingsmetoden. Deze verhoudingen
geiden alleen bij pulsvormen met een Gaussvormige omhullende. Het echo
signaal voldoet daar zeker niet aan. Misschien is het toegestaan om het echo
signaal te zien als een sommatie van vele gescatterde Gaussvormige pulsjes
met verschillende amplitides en ten opzichte van elkaar verschoven in de tijd.
Als dit hard gemaakt kan worden kunnen de verhoudingen uit bijlage 5 wel
licht de basis vOiHlen van de post-processing.
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Hoofdst.uk 7 CONCLUSIES EN SUGGESTIES

In dit hoofdstuk worden de concluales gegeven die deels ult het

efstud""rwerk zelf voorkomen en de"ls uit literatuuronderzoek en

discussie met endere medelJerkers. efstudeerders en etegieires.

Uit de tot at.andkomlng ven ds conclusies volgsn esn eenta! sug

gestis& ter vsrbstsrlng van ds tot nu toe behaalde resultaten.

Esn aantal conclusiss en suggesUss zijn a! ssrdsr in dit vsrslag

ean ds ord8 gSW8SSt.

§ 7.1 Conclusies

De conclusies die volgen uit het afstudeerwerk dat door mij verricht is zijn:

!.
De lime-Of-Bight meting werkt goed. is naulJkeurig en heeft een goed gede
finieerde post-processing. De plaatjes van de snelheidsverdeling zijn bruik
baar voor weefselherkenning.

2.
De .AMPlitude-meting werkt goed en heeft eveneens een goed gedefinieerde
post-processing. De plaatjes met de verdeling van de geluidsdemping zijn
bruikb aar voor weefselherkenning; waarsehijnlijk beter dan de snelheids
plaatjes omdal de verschillen in demping tuusen de diverse lJeefsels groot
zijn.

3.
De Mean ,frequency Qownshift meting is lJat twijfelachtig (zie par.7.2L De me
ting is eehter goed gedefinieerd en daardoor is het ook mogelijk geweest
een post-processing te ontwerpen.

4.
De post-processing voor de Integrated Back ~catter is niet ontwikkeld omdat
niet duidelijk is hoe de meting uitgelegd moet worden en hoe IBS gedefinieerd
moet worden. In paragraaf 6.4 wordt wordt. een mogeliJKe interpret.atie van de
ISS-meting gegeven; in bijlage 5 staat een aanzet tot post.-processing.
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§ 7.2 Suggesties

Tijdens het afstudeerwerk. en vooral tijdens het uitzoeken en narekenen van
de diverse metingen. zijn een aantal dingen naar voren gekomen die de me
ting zouden kunnen verbeteren. Andere suggesties zijn uit de literatuur
naar voren gekomen.

1.
De post-processing die goed werkt (van de TOF- AMP- en MFO-meting) zou
automatisch na de reconstructie uitgevoerd moeten worden.

2.
Er moet gestreefd worden naar een geluidspuls waarvan de omhullende de
Gaussvorm zo veel mogelijk benadert. Oit is een aanname die bij de MFD
meting gedaan is.

3.
Voor de MFD-meting moet gezocht worden naar goede referentie-metingen. De
frequentie-verschuiving is evenredig met de afgelegde weg door een meetob
jed. Hiermee kan de MFD-meting gecontroleerd worden.

4.
De meetverstoringen en/of ruis in de AMP-. MFD- en ISS-meting moet ver
klaard worden zodat een juiste pre-processing ontworpen kan worden. Niet
alle afwijkingen worden veroorzaakt door ruis.

S.
Tijdens de Mean Frequency Downshift-meting kan zeer sterke "frequentie
verhoging" gemeten (ruim 1 MHz). De oorzaak van de verhoging is waarschijn
lijk het gevolg van interferentie op de transducent waardoor het de tijd
tussen de eerste en de tweede nuldoorgang na het overschrijden van de
threshold veel te kart is.

6.
Er moet zeer zorgvuldig gewerkt worden met de diverse grootheden en
eenheden. Oit geldt met name voor de logaritmische eenheden (eigenlijk zijn
Neper en decibel geen echte eenheden) en de overschakeling van frequentie
naar hoekfrequentie.

7.
Een exacte beschrijving van de geluidspuls kan de diverse berekeningen en
metingen nauwkeuriger maken. Enkele eigenschappen van de geluidspuls zijn:
pulsduur. frequentie-spectrum. amplitude. vorm van de bundel. invloed van
het wateroppervlak. centrumfrequentie.
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8.
De hele meting zou versneld moeten worden. Proefmetingen aan biologisch
materiaal (in vivo) worden door bewegingen verstoord. In feite zou in een
heen en terug gaande beweging gemeten moeten worden.

9.
De meethardware van de ISS-meting moet afgestemd worden op datgene wat
gemeten moet worden (energie of amplitude).

10.
Er zijn eenvoudige. goed gedefinieerde metingen nodig om grip te krijgen op
de ISS-meting.

It.
De ISS-meting moet voorzien worden van een referentie-meting

12.
Als er plaatjes ZlJn waarin de getallen onderling zo veel verschillen dat de
details in de Kleine getallen verdwijnen kan herschaling verbetering brengen.
Hier valt te denken aan plaatjes met een botstructuur erin; de struetuur van
de overige weefsels valt daarbij in het niet. Door bijvoorbeeld de wortel te
nemen van alle getallen worden de Kleine getallen groter en de grote getallen
kleiner. Zo zijn meer gedetaileerde plaatjes te maken.

13.
De software zou. door een onafhankelijk persoon. herschreven moeten worden
zodat de opbouw logischer wordt. Er is nu te veel tussentijds aangepast. Het
ontbreekt ook aan goede documentatis (te denken vall aan flowdiagrammen
en/of commentaar in de software).

14.
De software moet gebruikt worden waar hij voor nodig is. am te reconstrueren.
Fouten in de hardware (behalve goed gedefieerde baanfouten) moeten niet in
de software "verbeterd" worden.

15.
Normalisatie van de metingen (een gevolg van een verkeerde meting) en het
op gelijk niveau leggen van het begin en eind van de projecties beinvloeden
de getallen op een manier die niel meer ongedaan gemaakt kan worden en
moet dus achterwege gelaten worden.
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16.
De bekende fouten in de meetopstelling moeten verholpen worden. Hierbij
valt te denken aan het monteren van zender en ontvanger op een beugel zo
dat baanfouten praetisch uitgesloten zijn.

17.
De titels bij de plaatjes na de post-processing moeten aangepast worden
zodat vergissingen uitgesloten zijn. Er moet bijvoorbeeld geen "TOF" staan
bij een plaatje waarin de snelheidsverdeling gegeven is.

lB.
De telfrequentie van de MFO-meting zou verhoogd moeten worden zodat meer
pulsen geteld worden tijdens Upu1a ' Een andere methode om de nauwkeurigheid
te vergroten is door tijdens de MFD-met.ing over meer (halve) perioden te
meten.

l~.

Het toepasbaameidsgebied van het meetprincipe moet aangegeven worden
zodat gericht gezocht kan worden naar literatuur en toepassingen. De in de
literatuur beschreven metingen aan diverse organen. zoals lever. nier en
milt. zuBen in vivo nauwlijks voor (kunnen) komen.
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Bijlage 1 Centrale Sectie Theorems

In paragraaf 1.2 is vermeld dat dankzij het Centrale Sedie Theorema twee
dimensionale verdelingen op doorsneden gemaakt kunnen worden van meet
objecten met behulp van projeeties. Hel theorema luidt:
De Fouriergetransformeerde van een projectie van een fysische grootheid.
die onder hoek e gemaakt is, koml overeen met een doorsnede door de twee
dimensionaal Fouriergetransformeerde verdeling van de fysische groot.heid,
op een lijn door de oorsprong onder dezelfde hoek 8.
oit theorema wordt hieronder grafisch weergegeven (zie fig. 7.1 en 7.2),

Fig. 7.1 Drie-dimensionaal lichaam met het x-y-viak ais vlak van
doorsnijding

In bovenstaande figuur is een drie-dimensionaal lichaam gegeven dat op het
x-y-vlak, het gearceerde vlak, wordt doorsneden door de geluidsbundel. oit
vlak is "eruit gelicht" en in fig. 7.2 A opnieuw afgebeeld, nu echter met een
fysische verdeling erbij; we nemen ais voorbeeld aan dat de funetie q(x,y)
een snelheidsverdeling is. In dit voorbeeld is deze verdeling een constante
verdeling. De projectie p(u,9) (fig. 7.2 8) is gemaakt door loodrecht op de
u-as (en in het x-y-vlak) de geluidsbundel te verplaatsen en op iedere
plaats de looptijd van de puIs te maten. De looptijd is evenredig met de
afsland die door een fantoom wordl afgelegd; deze projedie heeft in dit.
geval de vorm van een halve eHips (zie bijlage 2).
De lwee-dimensionale Fourier-getransformeerde van de snelheidsverdeling
q(x,y) van fig. 7.2 A slaat gegeven in fig 7.2 C (fictieve vorm): de funtie
Q(X,YL De een-dimensionale Fourier-getransformeerde van de projectie p(u,8)
van fig. 7.2 8 wordt gevormd door P(U,8) en staat in fig.7.2 0 afgebeeld
(eveneens een fictieve vorm).
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CI (x,y)

peDIS)

A
2-dim FouriQrtransformatiQ

a(X J Y)

o

u

U

P(uJ e)

u

B

1-dim Fourier

transformatlQ

Fig. 7.2 De vier "stadia" van het Centrale Sedie Theorema

Het Centrale Sedie Theorema stell nu dat de getransformeerde projeetie
gelijk is aan de doorsnede op de U-as door het twee-dimensionaal getrans
formeerde funetie van q(x,y).
De tomograaf bepaald door middel van metingen de projecties p(u.9) (fig. 7.2 B).
uiteraard onder diverse hoeken 9. Het reconstructie-programma transformeert
deze projedies tot P(U,9) (fig. 7.2 0). De getransformeerde projeeties worden
opgesteld in een poolcotirdinaten-vlak. aUe onder de juiste hoek 9. Zo
ontstaat fig. 7.2 C. Vervolgens wordt de, op het poolcotirdinaten-stelsel
bekende. functie Q(U,9) op een cartesisch rooster overgezet en zo ontstaat
Q(X,Y). Tot slot wordt een twee-dimensionale inverse Fouriertransformatie
uitgevoerd en zo onlstaat fig. 7.2 A, de gewenste fysische verdeling gegeven
op een doorsnede door het drie-dimensionale lichaam uit fig. 7.1.
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Bijlage 2 Ideals p rojscties

Bij de berekening van ideale projecties is uitgegaan van de looptijdmeting
(TOF-meting) omdat het verband tussen de looptijd en een projeetie zeer
eenvoudig is. De looptijd is namelijk evenredig met de afsland die door het
fantoom is afgelegd Clooptijd =afstand/snelheid).
De afstand. die een geluidspuls door een fantoom op plaats x aflegt (zie fig.
7 .3). wordt gegeven door:

en
f(x) =2VrL x 2

f(x) =0
voor Ixl <r
voor lxl~r

82.1
82.2

Fig. 7.3 De afgelegde afstand van een geluidspuls door een fantoom

De eehte looptijd wordt gegeven door de funetie f(x) te delen door de geluids
snelheid in het fantoom. De geluidssnelheid buiten het fantoom wordt hier op
oneindig gesteld. In hoofdstuk 2 en 3 wordt hiervoor de geluidssnelheid in
water genomen.
De ideale projeetie van de looptijd door een homogeen rond fantoom is in feite
een grafiek van de plaats van doorsnijding tegen de looptijd op die plaats.
Oeze grafiek. een halve eHips. wordt op een snelheidsconstante na. gegeven
door de functie f(x) (zie fig. 7 .4).

t looptijd (evenredig met f(x»

-r o r

Fig. 7.4 De ideale looptijdpTojeetie van een homogee" rond fantoom.
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De projeetie van een rondo homogeen fantoom in water ziet er iets anders
uit. De opstelling staat gegeven in fig. 7.5.

ontvanger

Ux)

zender
Fig. 75 ,'!'/eeto;JBtel1ing van een nomogeen. rond fsntoom in water met njet
para11elle gelejders van zender en ontvanger.

Ux) in fig. 7.5 is de afstand tussen zender en ontvanger. Deze afstand is
niet constant omdat de zender en ontvanger op twee verschillende rails zijn
bevestigd. De afstand die nu door de geluidspuls overbrugd moet worden is:

f(x).::: 2 Vr2- x2 + (Ux) - 2Vr2- x 2 )

door fantoom door water
Ixl < r 82.3

f(x) ::: Lex) door water Ixl ~ r 82.4

De looptijd van de geluidspuls is nu niet meer op een constante na gelijk
aan f(x) omdat de geluidssnelheid in water anders is dan in hat fantoom. De
totale looptijd van de puIs (van zender tot ontvanged wordt nu:

Ixl < r 82.5

82.6lxl ~ rI t · 'dl) Ux)oop IJ x = V
H 20

met Vr de geluidssnelheid in het fantoom en VH20 de geluidssnelheid in water.
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Bijlage 3 Bilineaire interpolatie

In deze bijlage wordt een extra voorbeeld gegeven van de bilineaire inter
polatie methode zeals die door de subroutine "INT2" in het reconstruetie
programma wordt uitgevoerd. De variabelen in de subroutine en deze bijlage
hebben dezelfde namen. deze zijn:

NPROJ
NSAMP
NSIZE
X,y

I, J
TEMPClVJ. N)

PICTREC!, J,q)

aantal projeeties Chier: 8)
aantal samples per projeetie Chier: 20, normaal 2n )
aantal pixels in het plaatje Chier: 10. normaal 2m)
cartesische coordinaten
coordinaten in INT2, lopend van 1 tot en met NSIZE
het N-de geta! van de hartley-transformatie van
projeetie M Cniet het N-de sample van projeetie M)
waarde van pixel (I. J) in plaatje q Cq wordt in deze
bijlage acht.erwege gelaten)

TEMPCM,N) wordt verklaard in paragraaf 2.5, PICTRECI,J,q) in paragraaf 3.4.
De subroutine "INT2" maakt de waarde van PICTREC r. J) gelijk aan een gewogen
gemiddelde van vier omringende peolcoordinaten CTEMPCM1, N1). TEMPCM2, N1l,
TEMPCM1. N2) en TEMP(M2. N2)). behalve als het punt <I. J) precies op een ge
transformeerde projeetie ligt; dan wordt het gewogen gemiddelde genomen
van TEMPCM1. Nl> en TEMP(M1, N2L
In fig. 7.6 wordt duidelijk hoe de diverse getransformeerde projedies over
het pixelraster "gelegd" worden. De getransformeerde projeeties worden in
de hoeken "aangevuld" met verschoven projeeties Cten gevolge van periodici
teit)' In tabel 7.1 wordt aangegeven hoe de verschillende pixelwaarden uit
gerekend worden.

Tabel 7.1 Enkele door 'lNT2" berekende pixelwaarden

P TR
1 1 -5 -5
10 10 4 4
10 6 4 0
1 6 -5 0
6 6 0 0
6 10 0 4
6 1 0 -5
7 7 1 1
9 8 3 2

O,86TEMPC3,17) + O,14TEMPC3,16)
O,69TEMP(3,2) + O.31TEMPC3.3l
TEMP(5,19)
TEMP(5.1l
TEMPC5.11)
TEMP(1,19)
TEMPCl,l)
O,2TEMP(3,13) + 0.8TEMPC3,14)
O,50CO,8TEMP(3,18) + O,2TEMP(3,19»
+ O,50C O.8TEMPC4,18) + O,2TEMPC4,19»
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De punten uit tabel 7.1 (uitgezonderd de laatste) zijn in fig. 7.3 ingetekend.
TempCl,-) staat in deze figuur voor getransformeerde projectie nummer 1. de
nummers langs de lijnen zijn de "sample-nummers" Cgelal NL

J Y

10 4

9 3

B 2

7 1

6 0

S -1

4 -2

3 -3

2 -4

1 -5

f3
19 ./t!"2

1.1

;:17

18
19

15 ~1613 Z.
13

1 3 5 7 9. 13 15 17 19

TE MP 5,.

~9

l/ 7
7

~4 'rs
./JI ~

/20 3

1"rC!9 2
1~

TE('I P(3 -)~;7 TE1rv
"(~6

P(l 1-)

-S
1

-4
2

-3
3

-2
4

-1
S

o
6

1
7

2
B

3
9

4 X
10 I

Fig. 7.6 Afbeelding van de getransformeerde projeeties op een pjxalraster.
In deze figuur geldt NSIZE=10. NSAfYlP=20 en NPROJ=8. De dunnere lijnen
van TEfYlP(3.*) duiden op de periodiciteit met periode NSAfYlP.

De pixelwaarden in de rij Y=O worden alleen bepaald door TEMPeS,-), de pixel
waarden in de kolom X=0 worden aUeen bepaald door TEMPCl,-L Hat middelste
pixel. X=Y=O, wordt aHeen bepaald door TEMPCS,!ll; of meer algemener door
TEMP(PP,PMl met PP=O.SxNPROJ+1 en PM=O,SxNSAMP+1. AHe andere samples
die op exact hetzelfde punt liggen worden verwaarloosd.
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Bijlage 4 M FO berekening

De berekening veer de MFO-meting die in paragraaf 5.2 zeer beknopt is weer
gegeven werdt in deze paragraaf velledig uitgewerkt. Daarna vindt een ver
gelijking plaats tussen deze berekening en de berekening zeals die in het
artikel van K.A. Dines en A.C. Kak (3] staat. Een van de cenclusies die hier
uit voIgt is dat de "breedte" van een puIs op diverse manieren gedefinieerd
wordt.

De berekening volgens G. Sollie gaat als voIgt:
De geIuidspuls wordt gegeven door (form 4.2.3 van [13]):

f(ll = A cos(<U,-t) exp(- 2 :;2 )
met A: amplitude

or: halve breedte van d2 puls in.h~L r.ijddomein

84.1

De totale breedte van de puIs, 2 OT. is de tijd dat de Gaussische omhullende
groter is dan O,6D6A (exp(-O.5) = 0,606>' Het spectrum van de puIs wordt als
voIgt berekend:

( t
2

)get) = A exp - 2 Or"2

(Xl CD

G(wl =_~ exp(- 2 :;. ) e-jwt dt = ~exp( - (IT0)2t" +( - jWlt) dt

,C1fi (-W2
) A''Z;.=AV'Jt 20Texp =~

4 _1_ Os
x 2o-f

met 0 =..L
B Or"

Het bovenstaande voIgt uit de standaard-integraal:

met a > 0
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Voor het spectrum van f(t) voIgt dan:

I\'~ :2 :2_~ (-(w-w-r») _p (-(w-tvr»)
- exp 2 :2 - exp :2

~ ~ ~s

Oit wordt ook gegeven in formule 4.2.4 van G. Sollie [13l

De demping ([1:I!, formule 4.2.2), gedefinieerd als:

B4.2

wordt lineair verondersteld (n=ll op een klein gebied rond de centrum
frequentie zodat geldt (ook wordt aangenomen: c=l>:

N.B.: Deze notatie wijkt af van de in dit verslag gebruikte notalie. Er wordt
desondanks toch met deze notatie door gerekend om een vergelijking te kunnen
maken tussen de diverse berekeningsmethoden. De hier gebruikte notaUe cx(w)
moet eigenlijk vervangen worden door de in dit verslag gebruikte notatie
ua(w>' Het gaat hierbij am de amplitude-demping want het spectrum F(w) is
berekend van het signaal zelf en niel van hat in hat signaal aanwezige
vermogen.

Het spectrum van de gedempte puIs wordt gegeven door ([13], formule 4.2.5):

84.3
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De vorm van dit spectrum is. evenals dat van de ongedempte puIs. weer Gauss
vormig. oaarom geldt voor de gemiddelde hoekfrequentie wr van de gedempte
puIs:

Hieruit voIgt:

W - t.ry- I0 2 - rods = 0
B w-wr

ofte!:Je!:

Aw =: Wr - Wr =: 0a2 J<Xl ds
L

Door Aw door Af te vervangen en <Xl door UBI (en vervolgens
de in hoofdstuk 5 gegeven formule voor de MFo-meting:

A 02J~ 02
Af = 2~ = fT- f r = 2; [ 2C: ds = (2;):2J~C1ldS

84.4
(4.2.10 uit [13])

door ~BI) voIgt

84.5

De berekening die door K.A. Dines en A.C. Kak [3] gegeven wordt leidt ogen
schijnlijk tot een ander resultaat. oeze berekening loopt als voIgt:

Het spectrum van de ontvangen puIs (na een afstand I door een meetobjeet te
hebben afgelegd) is:

84.6

met Vw(f) het spectrum van de ontvangen puIs die aileen door water is gegaan
en oe(f) de frequentie-afhankelijke demping.
N.B.: Wat met de uitdrukking V(f) en oe(f) precies bedoeld wordt, wordt niet
duidelijk gemaakt.

Het vermogensspeetrum van de ontvangen puis wordt gegeven door:

84.7
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De demping wordt net zoals in C13J lineair verondersteld, nu echter op een
groot frequentie-gebied.

<x(f) =<X1 of met S<x(f) - N.

Sf ---

Het vermogen van de puIs die aUeen door water gaat wordt gegeven door:

Hieruit voIgt:

,r;-e- (f-f )2
Yw(f) = V 1w exp(- 4 ~ )

°d

Het vermogensspectrum dat in formule 84.7 gegeven is kanworden omgerekend
naar (zie berekening 1 aan het einde van deze bijlage):

met: f r = f 0 - 2 0d
2 Y

y=exa·l

84.8

84.9

Uil formule 84.9 voIgt:

f o - f r = Af = 20d
2 y = 20d

2 J<XtdS = 20d
2JS&~(f) ds

L L.:
84.10

84.3

De formules 84.5 en 84.10 geven in principe hetzelfde weer ondanks een
aanlal verschillende factoren.
Vanuit het spectrum, gegeven in formule 84.3. is ook op bovenstaande manier
(via hel vermogensspeetrum) door te rekenen.

2

R(w) =P exp( -(w-~) ) exp(((-exo - <Xt(W-WT))ds)
20&

Stel dat de demping overal lineair afhankelijk is van. de frequentie (dus niel
alleen rond WT). Dan voIgt voor R(w):

_(W-w-r)2
R(w) = P exp( :z)exp( -(Xlwds)

. 20s

Het vermogensspedrum wordt dan:
2

I 1
2 (-(W-w-r) )R(w) = p2 exp(-2<Xlwds) exp :2

Os
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Oit kan geschreven worden als (zie berekening 2 aan het einde van deze
bijlagel:

met:

( wt-w~) ( (W-Wr )2)
IR(w) 1

2 =p2 exp - 0 :2 exp - 0 :2
9 9

Wr =<"T - 0S2 Y
Y=CXI·I

84.13

84.14

Uit 84.14 voIgt:

~w = <"T - wr = Og2 Y = og2 00 '1 = Og2 Joo ds
L

Oit resultaat is gelijk aan datgene wat in formule 84.4 staat.

De verschillen tussen beide berekeningen ontstaan vooral door de defenitie
van dp. "breedte" van de gcluidspuls i .. 'v'crsCI'lillende uomeinen. De "breedte'
is gedefinieerd als dat gebied waarin de omhullende grater is dan 0.606 maal
de amplitude en wordt vast gelegd door de variabele 0. De totale breedte is
gelijk aan 20. De verschillende definit.ies die gehanteerd worden zijn hieronder
weergegeven.

Schrijver domein functie breedte formule
G. Sollie tijd f(t.) 2<ry- 84.1

frequentie R(w) 20g 84.3
vermogen IR(w11

2

Os 84.13

K.A. Dines frequentie Yw(fl 40d ----
& A.C. Kak vermogen Iyw(f)12 20d 84.8

Als de juiste breedte wordt genomen zijn de formules 84.4 (en 84.5) en 84.10
beide goed. In de afleiding van formule 84.10 wordl eehler onzorgvuldig omge
sprongen met Fourier-getransformeerde fundies (verwisseling van frequenlie
en hoekfrequentiel. Vandaar dat er voor formule 84.5 gekozen is om de' uit
eindelijke post-processing op te baseren.

De post-processing. zoals die nu draait. vraagt am de factor 2o-r. dit is dus
de totale breedte van de geluidspuls in het tijddomein. In de software wordt
dit omgerekend naar Og2.
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8erekening 1

We gaan uit van:

Met de volgende vergelijkingen:

(X(f) =Ott· f

Iyw(f) r= Iw exp(_ (;-f~)2 )
°d

kan formule 84.7 geschreven worden als:

Iv(~\ 12 _ /\2r _ .._, (f-fo )2 \ ,_,..,.'
I' "'I -,., ~w "'....1-'\- 2 2 JEJXpl LT1J

°d

84.7

f2+f02+40d
4y2- 2ffo+4fod

2y-4foOd2y )
20d

2

(
f 2 f 2) ( (f - f r)2 )=A

2
Iwexp - °20d2 r exp - 20

d
2

met f r =f o - 2od
2 y

Einde berekening 1
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8erekening 2

Het vermogensspeetrum lJordt gegeven door:
2

I 1
2 ( -(w-wr)

R(w) = p2 exp(-2<Xlwds) exp 2
Os

) 84.12

( lVT2 W 2) (=p2 exp - o~ r exp- 84.13

met: 84.14

Einde berekening 2
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8ijlage 5 Energieberekening gelLJid~pLJls

In deze bijlage wordt de energie (beter: iets wat evenredig is mel de energie)
die in de geluidspuls verlegenwoordigd is uilgerekend. Daama worden enkele
vergelijkingen gemaakt lussen diverse signaalbewerkingen.

De geluidspuls wordt gegeven door (form 4.2.3 van [13J):

( t
2

)fCt) =A cosC{·~U exp --, 20,-2

met A: amplitude
0,-: halve breedle van de puIs in het tijddomein

85.1

met

Czie berekening 1 en 2)

Het signaal f(t) kan ook gezien worden als de opgewekte spanning op de ont
vangsttransducent. Het momentane vermogen van deze puIs is evenredig met
het kwadraat van nt>. dus:

IfCU 1
2

= A2cos2Cw,-t)exp(- :;) =+A2 exp( - ~ )(1 + cesC2w,-t»

85.2

Voer de totale energie moet de integraal van dit kwadraal genomen worden:

co co

JIfCUl
2

dt =+A2Jexp(- ;; )(1 + cosC2w,-U)dt =
-CD -co

CD

+A2 J(exPc-Oa
2 e) + expC-oa2 ekosC2w,-t») dt=

-co 4- ..,

intergraall integraal I
4- 4-

-tA2( rrrV:; + o,-Y;- coshCo-fU>T2») =~A2o,-y;- (1 + coshCofw,-2»)

85.3

Met de huidige gegevens leverl dit:

0,- = 20,S .10-6
S

wT = 21t· 3 .106 rad/s (zendfrequentie 3 MHz)

85.4

N.8.: oit getal is niel gelijk aan de energie maar evenredig met de energie.
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berekening 1 van intergraal I:

Volgens de standaard-integraal:

Jexp(-ax2 +bx)dx =~ exp( 4~~) met a > 0

is integraal 1 gelijk aan:
00

JexP(-Os2e)dl =-~ exp(O) =OTV;-·
-00

einde berekening 1

berekening 2 van integraall:

De te berekenen integraal is:
00

Jexp(-os::zt2>COS(2Wj"t) dt
-00

Pas de volgende substituties toe:

en

2Wj"t =x; t = lw-rx;

cos(x) =~(exp(jx) + exp(-jx»

dt = 2~dx

b = j
oa = _s_
2Wj"

Hiermee wordt integraal I gelijk aan:
00

4~Jexp( -(~~ r x2 + jx) + exp( -(~~ rx2 - jx)dx
-00

-¥ -¥ -¥ -¥
oa = _9_ b = -j
2Wj"

Volgens de standaard-integraal uit berekening 1 is dit gelijk aan (zie de
hierboven genoemde coefficienten):

4~(2wlt~exph(~r )+¥ex{(tr )) =

-¥JS (exp(-o-fWj"2) +exp(o!w,-2») = -¥L 2cosh(o-fWj"2) =

Orvn cosh(o! Wj"2)

einde berekening 2
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Tot slot worden in deze bijlage enkele vergelijkingen lzonder uitvoerige
berekeningen) gegeven om het verschil aan te geven tussen:

- omhullende integreren
- gekwadrateerde omhullende integreren
- signaal integreren
- gekwadrateerd signaal integreren

Het signaal is:

De omhullende is:

85.1

85.5

De omhullende integreren geeft (dit gebeurt in de huidige echoschakeling):
co

J9lt)dl = A~ o-r 85.6
-(D

De gekwadrateerde omhullende integreren geeft:
CD

Jg2(t) dt = AVi o-r
-CD

Het geintegreerde signaal is:
co

_If(t) dt =~ COSh( o-f
2

1Ur
2

)

85.7

85.8

Het geintegreerde gekwadrateerde signaal is (dit zou er moeten gebeuren):
co

Jf2(t,) dt = ~A20r"Y; (1 + coshlofWT2») 85.9
-co

Met de integralen die hierboven staan zou. met aanvullende gegevens. de
ene uitkomst in de andere omgerekend kunnen worden. Hierop zou een post
processing gebasseerd kunnen worden. 8edenk echter dat de verhoudingen
tussen de uitkomsten van de integralen alleen geldig zijn voor het signaal
nt) zoals dat hierboven gegeven is. Als het signaal (of de omhullende aI
leen) anders van vorm zijn gelden heel andere verhoudingen. Als hierop de
post-processing gebaseerd wordt moet aangenomen worden dat het echosig
naal een sommatie is van vele signalen fIt), aHe met een andere amplitude
en ten opzichte van elkaar in de tijd verschoven.

- 113 -



: grootte van kleurinformatie array
: maximale afmeting van een plaatje
: aant.a! pIaatjes
: dimensie van het INFO array

Bijlage 6 Subroutine "CONVP"

c•• Aanroep routine: CALL CONVP(PICTRE,PLAAT,INFO,MINMAX,CFLAGS)
e" Gebruikt routine: ASK f
e-. ASK2 f
c" SCHER/YJ f
e-. SWITCH f
e-. BEEP
c.. LAYOUT
e-.
~. ARBLOK
c" /YJAXOI/YJ
C" AANTPL
c" OIMINF

C··
C" PICTRE : Rrr8Y be'.!at de bCQldinformatie van d~ plaatjes
c" PLAAT.: array waarin de kleurinformatie van een plaatje wordt opgeslagen
C" INFO : informatie array van de plaatjes
c" CFLAGS- :array dat aangeeft of de plaatjes weI of niet gecorrigeerd zijn
e-. 0 = niet gecorrigeerd
C" 1 = weI gecorrigeerd
e-. MIN/YJAX
e" ERR: variabele waarin fouten gemaakt bij READ , WRITE worden opgevangen
c" NSIZE : grootte van de plaatjes
e-. 1.J,o : dummy variabelen voor in loops e.d.
~. WIE : geeft aan welk plaatje geselekteerd is
c" OEEL : deeIta! van de programeerbare deler <integer)
c" SCALE : deelta! van de t.of time-scaler <integer)
~. T/YJIN,T/YJAX:nieuwe minimum en maximum van het geselekteerde plaatje
~. SCALER : deeIta! van de tof time-scaler (real)
~- SIGMAT : breedte van de geluidspuls
c" SIGMA2 : kwadraat van l/SIGMAT
c" oELER : deeltal van de programeerbare deler (real)
en VWAT : geluidsnelheid in water
e" OELT,OELU : variabele nodig bij berekening van nieuwe waarden plaatje
~. SUB : variabele nodig bij berekening van nieuwe waarden plaatje
e-. A,AA : dummy's am karakters in te Iezen of te onthouden

c··
c" De routine vraagt eerst welk plaatje omgerekend moet worden. Vervolgens
e" worden enkele parameters gevraagd nodig bij het omrekenen (voor zover 2e
e" niet. bekend zijn of elke keer opnieuw ingegeven moeten worden). Dan wordt
e" gekontroleerd of het pIaatje al omgerekend is. Als dit het geval is dan
e" wordt de routine verlaten. Is dit niet het zo, dan wordt het plaatje
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c" omgerekend. Het originele en het omgerekende plaalje worden op het scherm

c" gezet en er wordl gevraagd of het originele plaalje vervangen moet worden.

e" Vervolgens wordl de routine verlaten.

SUBROUTINE CONVP(PICTRE ,PLAAT,INFO,MINMAX,CFLAGS)

INTEGER-2 ARBlOK ,MAXOIM,AANTPLOIMINF
PARAMETER CARBlOK =4096, fYlAXOIM = 64. AANTPL = 5, OIMINF =23)

INTEGER-4 INFO(OIfYlINF) ,0
INTEGER-2 PLAAT(ARBLOK) ,CFLAGS(4)

REAL-4 PICTRE(MAXOIM,MAXOIM,AANTPU , MINMAX(8)

INTEGER-2 ERR,NSIZE l.J,WIE,OEEL.SCALE
REAL-4 TMIN,TMAX,oELER,oElT .oElU,VWAT,SUB.SCALER.SIGMAT.SIGMA2,PI

CHARACTER-! A,AA

CHARACTER-iS TEXT
DATA KP(l),KPC2),KP(3),KP(4) IT 0 F:M F o','A M P':I B S'I
DATA PI 13.141592653589791

NSIZE=INFO(10)

o = INFO(8)

OELER=O.O
SIGMAT=O.O
SCALER=O.O

10 CALL LAYOUT
WRITEC-,'(" CALCULATE TO REAL VALUES")')

WRITE C." (" "n
CALL ASK(O,WIE)

IF (LJIE.NE.O> THEN

IF (OElER.NE.O.O.ANO.SIGMAT.NE.O.O.ANo.SCALER.NE.O.m GOTO 40

CAll LAYOUT
WRITE (.,r CALCULATE TO REAL VALUES")')

WRITE(.,r "n
20 WRITEC.,r Give the divident of the TOF-pulse-counter: "I)')

READC.,'(I4)' .ERR=20>OEEL

IF CDEEL .EO, 0 ) GOTD 20

25 LJRITEC.,r Give the divident of the TOF-time-scaler: "')')

READ( - ,'(14)' ,ERR=25) SCALE
IF (SCALE ,EO. m GOTD 25

OELER=FLOAT CDEEU

SCALER=FlOAT(SCALE)
IF (lNFD(4) .EO. mTHEN
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27 WRITE(.,'(" Give the number of steps per sample: "n')

REAo( .,'(4)',ERR=27HNFO(4)

ENOIF
30 WRITE(-,T' Give the width (2- (T)) of the ultrasound pulse (in

+u s" REALI); "1)')

REAo(.,'(E15.8l',ERR=3mSIGMAT
IF (SIGMAT.EQ,O.m GOTO 30
SIGMAT=SIGMAT11000000
SIGMA2=1I«SIGMAT12l-(SIGMAT12»

40 CALL SWITCH('HIRES')

CALL GRAWRTm.50,O.73,24,O,'CALCULATE TO REAL VAWES',1.m
CALL SCHERM(PICTRE,PLAAT.INFO,MINMAX,0.0,0.0 ,WIE ,0)
TMAX=O.O
TMIN=999999999999E

IF (WIE.EQ.!) THEN
IF (CFLAGS(!) ,EQ.!) THEN

CALL GRAWRHO.5,O.375,28.0:Picture is already corrected',!.
+m

CALL GRAWRTm.5,O.J4,24,O,'Type any key to continue·.l.m
CALL BEEP(400,20m
CALL GETCHR(I.A)

GOTO 125
ELSE

VWAT=1482.0
DELT=l/VWAT
oELU=(OELER-INFO(4) -6.25-1000000-0.000106)
00 80 I=l,NSIZE

00 80 J=l,NSIZE
SUB=(PICTREU,J,ll-SCALER)/oELU
PICTRE(I ,J,5) :: 1 1 (SUB+DELT)
IF (PICTREU,J,5l.GT.TMAXl THEN

TMAX = PICTRE (I ,J ,5)
ELSEIF (PICTREO.J,5).LT.TMIN) THEN

TMIN =PICTREU,J,5)
ENOIF

80 CONTINUE
ENOIF

ELSEIF (WIE .EO.2) THEN
IF (CFLAGS(2l.EQ,ll THEN

CALL GRAWRHO.5,O.375,28,O,'Picture is already corrected',!.
+0)

CALL GRAWRTm.5,O.34,24,O,'Type any key to continue',1.m
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O£y :. I pc.

scdt.. ';" '11 S'

CALL BEEPC400,20m
CALL GETCHRCI,A)

GOTO 125
ELSE

C attenuation slope in dB/MHz em
C 0.115 .. =1/ 20 • 1000gCe)

oELT=CO.1151293-INFo(4)-SIGMA2-0.000105-10D)
00 90 I =I,NSIZE

00 90 J=I,NSIZE
PICTRECI,J.S)=CoELER.PICTRECI,J.2).1000000.hPI.PD/OELT

IF CPICTREU,J,5LGT.TMAX) THEN

TfYlAX =PICTRECI,J,5l
ELSEIF CPICTRECI,J,5).LT.TMIN) THEN

TfYlIN = PICTREU.J.5l
ENOIF

90 CONTINUE
ENO!F

ELSEIFCWIE .EQ.3lTHEN
IF CCFLAGS(3) .EO.1) THEN

CALL GRAWRTCO.S.0.375.28;0,'Pieture is already corrected',!.
+D)

CALL GRAWRTCO.S.0.34,24,O,Type any key to continue'.1.Ol

CALL BEEPC400.20m
CALL GETCHRU,Al
GOTO 125

ELSE
C attenuation coefficient in dB/cm
C 8.585..= 20 • 1000gCe)

OELT=CINFO(4)-0.000105.lOm

00 100 I=l.NSIZE
00 100 J=I.NSIZE

PICTREU.J.5)=C8.5858895.PICTRECI.J.3ll/oELT
IF CPICTREU,J,5LGT.TfYlAX) THEN

T/YIAX = PICTRECI,J.S)
ELSEIF CPICTRE CI,J,5) ,LT .TMIN) THEN

T/YIIN = PICTREU,J,5)

ENOIF

100 CONTINUE
ENDIF

ELSEIF CWIE.EO.4l THEN
CALL GRAWRTCO.5.0.375,19.0,'Not yet implemented',l.D)
CALL GRAWRTCO,5,O.34.24.0,'type any key t.o continue',1.D)

CALL BEEPC400.20m
CALL GETCHR (I,Al
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GOTO !25
ENOIF

CALL GRALJRTCO.50.0.73.24.0,'CALCULATE TO REAL VAWES'.O,m
115 CALL SCHERfYlCPICTRE,PLAAT,INFO,fYlINfYlAX,TMIN,TMAX,WIE,5)
120 CALL GRALJRTCO.0.O,05.39.0,'Do you want to replace the old pictur

+e7',1.m
READC•• 'CAU' ,ERR=12mA
IF CA .EQ.Y .OR. A .EQ,'J' .OR. A .EQ.} .OR. A .EQ.'y') THEN

IFCWIE.EQ.U CFLAGSC!)=!
IF(WIE.EQ.2) CFLAGS(2)=1
IF(WIE,EQ.3) CFLAGS(3)=!
IFIWIE,EQ.4) CFLAGS(4)=!

CALL ASK2(PICTRE,fYIINfYlAX.TfYlIN.TMAX,WIEl
ELSEIF (A .NE. N' ,AND. A .NE. 'n' ) THEN

GOTO 120
c,.,nrr.
'-('fULl

ELSE
GOTO 150

ENOIF
125 CALL SWITCH( TEKST")

CALL LAYOUT
WRITE(-,'(" CALCULATE TO REAL VALUES")')
WRITE(-,r '')')

130 WRITE(-.r 00 you want to correct another picture? "\)')

READ(-,'(AD ',ERR=130lA
IF (A.EQ.Y.OR.A.EO.'y') GOTO 10
IF (A,NE.'N'AND,A.NE.'n') GOTO 130

150 END
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