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SAMENVATTING.

In dit verslag worden de theorie en metingen besproken voor

het schatten van verstrooierafmetingen met behulp van

echografische methodieken.

Eerst is naar diverse methoden gekeken om de echografische

data (powerspektra) in het focus te corrigeren voor

invloeden van de gebruikte gefocusseerde transducer

(diffractie correctie). De methode van diffractie correctie

met een vlakke plaat blijkt goed te voldoen in het focale

vlak. Zowel de theorie als de komputersimulaties leveren

een nagenoeg frekwentieonafhankelijke correctiefaktor op bij

normering van het powerspektrum van de backscattering

afkomstig van het weefsel op dat van de vlakke plaat

reflektie (_ fO. 2 bij de gebruikte sterk gefocusseerde

transducer in het focale vlak).

Daarna wordt een lineaire fitmethode besproken om uit de

diffractie gecorrigeerde backscattercoefficient van het

weefsel de verstrooierafmeting te bepalen; zowel in het

geval van slechts één verstrooiergrootte als in het geval

van een verdeling van verstrooiergrootten.

De methode is daarna beproefd op een aantal weefselmodellen

bestaande uit silicagel verstrooiers van bekende afmetingen

in een medium van gelatine. uit de resultaten blijkt dat

wel een kwalitatieve maar geen goede kwantitatieve bepaling

van de gemiddelde verstrooiergrootte mogelijk is, behalve

bij de kleinste afmetingen (hierbij is de gemiddelde

verstrooierdiameter in het fantoom 21pm, de geschatte waarde

bedraagt 25pm). Dit is voornamelijk te wijten aan het feit

dat de gebruikte weefselmodellen nogal afwijken van hun

theoretisch model in geval van de grotere verstrooier-
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afmetingen. De aangenomen Gaussische verdeling van de

verstrooierafmetingen blijkt in de weefselmodellen niet

aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor de sferische auto

correlatiefunktie van de verstrooiers (waarmee de

backscattercoefficient wordt berekend) vanwege de 'grillige'

vorm van de verstrooiers.

ESTlMATION OF SCATTERER SIZES USING ECHOGRAPHICAL METHOOS.

SUMMARY.

This report describes the theory and measurements used for

the estimation of scatterer sizes with echographical

methods.

First several methods are outlined to correct the

echographical data (powerspectra) in the focal zone for

properties of the focused transducer which is used

(diffraction correction). Oiffraction correction with a

plane reflector gives good results in the focal zone. The

theoretical calculations as weIl as the computersimulations

result in a correction factor which is almost independent of

frequency, when the powerspectrum of the backscattering from

the tissue is normalised to the one of the plane reflection.

Af ter this a linear fit procedure is discussed to estimate
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the scatterer size from the (diffraction corrected)

backscattercoefficient of the tissue. This is done both in

case of only one scatterer size and in case of a

distribution of scatterer sizes.

Next the method is tested on a number of tissue phantoms

which consist of silicagel scatterers of known sizes

embedded in a medium of gelatine. From the results it

becomes clear that it is possible to estimate the mean

scatterer size qualitatively but not quantitatively, except

for the smallest scatterer sizes (21pm measured mean

diameter in the phantom and 25pm estimated mean diameter).

This is mainly due to the fact that the phantoms which are

used deviate considerably from their theoretical models in

case of the larger scatterer sizes. The Gaussian

distribution of scatterer sizes is not found within the

phantoms. The spherical autocorrelationfunction (with which

the backscattercoefficient is calculated) does not apply

because of the observed non-spherical shapes of the

scatterers.
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1. INLEIDING.

Op het biofysisch laboratorium van de afdeling oogheelkunde

van het Sint Radboud ziekenhuis te Nijmegen wordt onderzoek

verricht naar echografische methodieken voor medisch

diagnostische toepassingen. Bij deze methodieken wordt

ultrageluid als informatiedrager gebruikt. Ultrageluid is

geluid met een frekwentie hoger dan door het menselijk oor

kan worden waargenomen, dat is hoger dan circa 20 kHz.

In de medische diagnostiek wordt ultrageluid met een

frekwentie tussen 1 en 15 MHz gebruikt. Het ultrageluid

heeft als bijkomend voordeel dat er vrijwel zeker geen

schadelijke gevolgen voor de patient zijn, bij de voor deze

toepassingen gebruikelijke intensiteiten (10 - 100 mw/cm2 ).

Naast de verschillende afbeeldingsmethoden die er Lestaan

(A-, B- en M-mode) staat de laatste tijd de weefseltypering

('tissue characterisation') met behulp van ultrageluid in de

belangstelling.

Hierbij zendt een transducer een ultrageluidspuls het

lichaam in. De ontvangen echo's, die voornamelijk ontstaan

ten gevolge van verstrooiing aan diverse strukturen in het

lichaam, zien we als het (elektrisch) radiofrekwent (=rf)

signaal na ontvangst door dezelfde transducer (fig 1.1).

Door dit rf-signaal op een juiste wijze te gaan corrigeren

voor ongewenste invloeden en te analyseren met behulp van

signaalbewerkingsmethoden kunnen we informatie krijgen over

de akoestische eigenschappen van een bepaald gebied binnen

het lichaam waarin we geinteresseerd zijn (de 'Region Of

Interest': R.O.I.).
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fig 1.1 Ultrageluidspuls ~n rf-signaal.

Deze informatie representeren we in de vorm van een aantal

akoestische parameters zoals de geluidssnelheid, verzwakking

van het weefsel en de 'backscattercoefficient' van de

verstrooiende strukturen. Men streeft naar een grote

correlatie tussen histologie en genoemde parameters zodat

met een hoge betrouwbaarheid onderscheid gemaakt kan worden

tussen gezond en pathologisch weefsel, zonder dat een

biopsie nodig is.

Het onderwerp van deze afstudeerscriptie is de frekwentie

afhankelijkheid van de verstrooiing. Deze hangt onder

andere af van de afmetingen van de verstrooiers. Dus door

bepaling van de 'backscattercoefficient' zou het in principe

mogelijk moeten zijn om een uitspraak te doen over de

(gemiddelde) verstrooierafmeting. Literatuurgegevens over

de differentiatie van oogtumoren aan de hand van deze

afmeting zijn veelbelovend. [19].

Het is dan echter wel van groot belang om het ontvangen

rf-signaal te corrigeren voor de inhomogeniteit van de

geluidsbundel. Deze ontstaat als gevolg van de begrenzing

van de transducer (diffractie) en de focussering. Deze twee
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effekten worden kortweg samengevat als het 'diffractie

effekt'.

Tevens zal verzwakking in weefsel gelegen tussen de

transducer en de R.c.I. het echo signaal beinvloeden, zodat

ook een correctie hiervoor veelal gewenst zal zijn.

Bij deze wil ik Rien, Han, Leo, Bernard, Hans, Ronaid en

Erwin bedanken voor de prettige samenwerking.
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2. ECHOGRAFIE.

In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan de diverse

echografische technieken die in gebruik zijn (§ 2.1),

waarbij de nadruk ligt op aspekten die van belang zlJn bij

de weefseltypering welke mogelijk is met echografie (§ 2.3

en § 2.4). Voor een beter begrip van dit laatste punt wordt

ook de methode van opwekking van ultrageluid besproken (§

2.2 ) .

2.1 Technieken.

We onderscheiden de volgende echografische technieken:

1. Doppler snelheidsmeting.

Het Doppler-effekt zorgt ervoor dat het terugkerende

ultrageluid verschoven is in frekwentie als het

reflekterende objekt een snelheidskomponent in de

voortplantingsrichting van het geluid bezit. De ultrasone

Doppler snelheidsmeting wordt onder andere gebruikt bij de

bepaling van de bloedsnelheid in een bloedvat. Men kent

zowel 'continuous wave' (CW) Doppler met twee transducers,

als 'pulsed' Doppler waarbij slechts één transducer zowel

als zender als ontvanger van het ultrageluid dient.

2. Afbeeldingstechnieken.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van gepulst ultrageluid.

Men onderscheidt:

- A-scan (A van Amplitude)

Het ontvangen echosignaal wordt AM-gedemoduleerd en
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toegevoerd aan de Y-ingang van een oscilloskoop. De

tijdbasis van de skoop wordt getriggerd op het moment

dat er een puls uitgezonden wordt. Elke echo is

zichtbaar als een piekje op het scherm waarvan de

positie direkt gerelateerd is aan de positie in het

lichaam (de onbekende in deze is de geluidssnelheid,

die echter in de meeste biologische weefsels weinig

varieert (1550 mis)).

Een toepassing voor de A-scan vindt men in de

oogheelkunde voor het bepalen van afmetingen van het

oog (biometrie) ten behoeve van het vaststellen van de

sterkte van een te implanteren kunstlens.

- B-scan (B van Brightness)

Het AM-gedemoduleerde echosignaal wordt weergegeven als

een helderheidsmodulatie van de elektronenstraal. Door

het af te beelden objekt 'af te scannen' in één vlak

kan een anatomische doorsnede verkregen worden.

- C-scan (C van Constant depth)

Het afgebeelde vlak ligt nu

voortplantingsrichting. uit een

elkaar liggende B-scans wordt een

waarmee het beeld opgebouwd wordt.

loodrecht op de

groot aantal naast

diepte geselekteerd

- M-scan (M van Motion)

weergegeven als

transducer wordt

volgende 'sweep'

nu niet verplaatst. De eerste 'sweep'

het scherm geschreven waarna elke

een stukje lager op het scherm gezet

bovenaan

AM-gedemoduleerde echosignaal

helderheidsmodulatie, maar de

het

een

wordtOok hierbij

wordt
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wordt. zodoende zal een stilstaande reflektor te zien

zijn als een vertikale lijn en een bewegende reflektor

als een scheve of slingerende lijn. De M-scan wordt

vooral gebruikt in de cardiologie bij het onderzoek

naar de beweging van hartkleppen.

3. Analyse echosignaal.

Het echosignaal wordt hierbij niet gebruikt om er een

afbeelding van te maken maar om er informatie uit te halen

voor weefseltypering ('tissue-characterisation'). Hiertoe

bekijkt men het pure rf-signaal met signaalanalyse

technieken. Meer hierover komt in § 2.4 aan de orde.
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2.2 Transducer en geluidsveld.

2.2.1 Opbouwen werking van de transducer.

De akoestische puls wordt opgewekt met een transducer, welke

als volgt opgebouwd is:

Aan de voorkant ervan bevindt zich een stukje

piezo-elektrisch materiaal (het kristal). Dit wordt

elektrisch geexciteerd en komt daardoor in een mechanische

trilling, deze wordt als akoestische puls uitgezonden.

Op de voorzijde van het piezo-elektrisch materiaal i3 vaak

nog een À/4 laag aangebracht voor een betere impedantie

aanpassing tussen dit materiaal en het medium waarin de puls

uitgezonden wordt. Op de achterzijde bevindt zich een

dempingslichaam ('backing'). Dit dient voor een mechanische

demping van het kristal welke nodig is om een korte

geluidspuls te verkrijgen (nodig voor een zo groot mogelijke

axiale resolutie).

Bij gefocusseerde transducers kan er zich ook n~g een

akoestische lens voor het piezo-elektrisch materiaal

bevinden. Focussering is echter ook op elektronische wlJze

mogelijk (array transducers), en dient voor het verhrijgen

van een zo groot mogelijke laterale resolutie. Verbetering

van de laterale resolutie treedt dan op rond het focale

vlak. Men onderscheidt akoestisch- en geometrisch focus.

Het frekwentie afhankelijke akoestische focus ligt voor het

geometrische focus maar voor oneindig hoge frekwentie vallen

beide samen.

In fig 2.1 is een voorbeeld te zien

ultrageluidspuls met zijn spektrum.

onafhankelijke tijdfunktie van de

transduceroppervlak weergegeven, zie

12
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fig 2.1 Puls en spektrum.

De tijdfunktie wordt meestal benaderd door een sinus met

frekwentie tussen 1 en 15 MHz (centrale frekwentie van de

transducer) vermenigvuldigd met een Gaussische omhullende.

De 20 dB tijdsduur ligt meestal tussen de 0.1 en 1 psek [4].

We zullen nu beknopt behandelen hoe het geluidsdrukveld wat

opgewekt wordt door zo'n puls eruit ziet, waarbij de nadruk

ligt op het veld van een gefocusseerde transducer omdat deze

bij de metingen gebruikt zal worden.

2.2.2 Geluidsveld.

In fig 2.2 is een gefocusseerde transducer weergegeven voor

de berekening van het geluidsveld dat ontstaat in een

homogeen, isotroop en verliesvrij medium met geluidssnelheid

c en dichtheid p.
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Focus (0,0, Ii:.)

y

fig 2.2 Schematische opzet voor de geluidsdruk berekening.

Er geldt voor de druk op positie r (tijddomein) [5,6]:

( 2 . 1 )

waarbij voor de snelheidspotentiaal ,(r,t) geldt [5]:

met

( 2 • 2 )

( 2 • 3 )

Hierbij stelt * de convolutie voor, ST is het transducer

oppervlak en h(r,t) is de zogenaamde impulsresponsie, welke

wordt verkregen indien de transducer uitwijking een ó - puls

is. Er is hierbij aangenomen dat de normale komponent van

de snelheid van het transduceroppervlak te schrijven is als

het produkt van een tijdonafhankelijke snelheidsverdelings

funktie f(r') ~n een plaatsonafhankelijke tijdfunktie u(t).

In geval van een uniform trillend transduceroppervlak is
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f(r') gelijk aan 1, hier wordt verder mee gerekend. In dit

geval wordt de omzetting van elektronisch naar akoestisch

signaal beschreven door alleen de term u(t). Formule (2.3)

is exact voor de impulsresponsie van een vlakke transducer,

maar geldt onder bepaalde condities (transducerstraal groot

ten opzichte van de golflengte, focusafstand groot ten

opzichte van de transducerstraal) ook voor gefocusseerde

transducers [6].

Omdat vaak met (power)spektra gewerkt wordt, kijken we naar

het frekwentiedomein. Fourier transformeren van (2.3)

levert op:

fiti., IV) =.rI f(~, t:)) = JI....;;..e._-J_"*/~i_-~_-'_I
'l .2;ç-./f-~'/

Sr

dS' ( 2 • 4 )

Hierbij is aangenomen dat f(r') = 1 en k = w/c is het

golfgetal.

Formule (2.4) blijkt analytisch oplosbaar te zijn in het

verre veld van een vlakke transducer (de zogenaamde

Fraunhofer-zone) en in het focale vlak van een gefocusseerde

transducer. In het eerste geval dient het Fresnel nummer

(Fr = ka;/R) veel kleiner dan 1 te zijn, in het tweede geval

is er geen beperking voor Fr. De oplossing ziet er als

volgt uit:

f/{f,w)
_jlr

e ( 2. 5 )

met ~ = It./

2.:;' (l<Clr Si~ e)
ka.r gin e

( 2 • 6 )
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Hierbij stelt D(k,e,R) de zogenaamde tundel

directiviteitsfunktie voor, J 1 (x) is de eerste orde

Besselfunktie, aT is de transducerstraal, R is de

focusafstand en e is de hoek die r maakt met de z-as

(zie fig 2.2).

Met behulp van (2.1), (2.2) en (2.5) blijkt dat voor 1e druk
-op positie r in het focale vlak en in het frekwentiedomein

geldt:

( 2 .7)

Omdat de bundeldirectiviteitsfunktie zlJn eerste nulpunt

heeft bij een kleine waarde van e (namelijk bij sine 

3.83/kaT [7], met kaT meestal » 1) is (2.7) goed te

benaderen door een vlakke golf (indien e klein is ,geldt

namelijk dat r konstant is rond het focus; r ~ R)

Het interferentie patroon dat men verwacht vanwege de

bundeldirectiviteit zal alleen bij 'continuous-wave' gebruik

aanwezig zijn. De vorm van dit patroon is namelijk

afhankelijk van de frekwentie en bij gepulst ultrageluid

heeft men te maken met een frekwentiegebied, dit heeft tot

gevolg dat de zijlobben van de directiviteitsfunktie

'uitgesmeerd' worden.

Als maat voor de breedte van de geluidsbundel in het focus

wordt de volgende formule gebruikt [8]:

( 2.8 )

met À = golflengte behorende bij de centrale

frekwentie van de uitgezonden puls.

Deze afstand komt overeen met de afstand tussen de eerste
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twee nulpunten van de

formule (2.6» indien voor

centrale frekwentie van de

bundeldirectiviteitsfunktie

k het golfgetal behorende bij

transducerpuls genomen wordt.

(in

de

2.3 Interactie van ultrageluid met weefsel.

Verschillende eigenschappen van weefsel zijn van invloed op

de geluidsbundel (dus ook van invloed op het ontvangen

rf-signaal). De belangrijkste zijn:

- Reflektie en verstrooiing.

Reflektie en verstrooiing ontstaan daar, waar de

geluidsgolf veranderingen in de akoestische impedantie

tegenkomt. Akoestische impedantie is gedefinieerd als

het produkt van dichtheid en geluidssnelheid. Men

spreekt van (speculaire) reflektie als de reflekterende

struktuur een afmeting heeft die veel groter is dan de

golflengte van de geluidsgolf. De golf reflekteerd dan

in één richting volgens de wet van Snellius en zal

zodoende vaak de ontvanger (transducer) mislopen.

Verstrooiing ('scattering') ontstaat wanneer de

geluidsgolf een verandering in akoestische impedantie

ontmoet met een afmeting kleiner of van dezelfde orde

van grootte dan de golflengte van de geluidsgolf. De

golf wordt dan in het algemeen richtingsafhankelijk

verstrooid (echter isotrope verstrooiing als de

afmeting veel kleiner is dan de golflengte; men spreekt

dan van 'Rayleigh-scattering') en het terugverstrooide

('backscattered') deel valt terug op de transducer.

omdat een biologisch weefsel vaak voorgesteld wordt

door een homogeen medium met daarin een groot aantal

17



Door middel van

met behulp van

typering plaats.

van fig 2.3.

kleine inhomogeniteiten met bepaalde akoestische

eigenschappen, speelt het proces van verstrooiing een

belangrijke rol bij de weefseltypering.

- Absorptie.

De intensiteit van de invallende geluidsgolf zal

afnemen wanneer deze zich door een weefsel voortplant.

Deze afname wordt in belangrijke mate veroorzaakt

doordat een gedeelte van de energie van de geluidsgolf

omgezet wordt in warmte. Beschrijving van het

absorptieproces vindt plaats met behulp van zogenaamde

moleculaire relaxatieprocessen [18].

2.4 Analyse rf-signaal.

analyse van het radio frekwente (rf) signaal

signaalbewerkingstechnieken vindt weefsel

Een en ander is uit te leggen aan de hand

.1
=rCI]Sdu eer.

{ic hQ.Q"m. R.Ol.

----- " / .. ? I
- ... - >.::-" ': -......... r~1 cx.USS~erCle.

. -- _. ..; ::' ._,_ -Dundel.
,',...

fig 2.3 Schematische opzet transducer en R.O.I.

Een gefocusseerde

lichaam in. Deze

transducer zendt een geluidspuls het

ondervindt op zijn weg door het lichaam

18



diverse invloeden waarvan de belangrijkste in de vorige

paragraaf besproken zijn. Indien we informatie willen

hebben over een bepaald stuk weefsel, in fig 2.3 weergegeven

door R.O.I. (Region Of Interest), kunnen we deze informatie

halen uit een bepaald stuk van het rf-signaal. Door een

juist gekozen 'time-window' krijgen we een stuk rf-signaal

wat informatie bevat over een stukje weefsel binn~n de

R.O.I. (gestreept weergegeven in fig 2.3). Een voorbeeld

van zo'n stuk rf-signaal is weergegeven in fig 2.4. Dit

rf-signaal is afkomstig van een meting aan een weefselmodel

(zie hoofdstuk 8).

fig 2.4 Voorbeeld rf-signaal.

De vorm van dit rf-signaal hangt af van de volgende

faktoren:

- Transducerafhankelijkheid.

Faktoren die het rf-signaal sterk bepalen zlJn: de

specifieke vorm van de geluidspuls, de overdracht van

akoestisch- naar elektrisch signaal (en omgekeerd) en

de vorm van de gefocusseerde bundel. We zijn hier

echter niet in geinteresseerd en willen hier dus voor

corrigeren, voor vergelijking van resultaten moet dit

effekt eruit. Dit gebeurt met de zogenaamde

diffractie correctie. Hierop zal in het volgende

hoofdstuk nader worden ingegaan.
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- Weefselafhankelijkheid.

De vorm en grootte van de verstrooiers en het

akoestische impedantieverschil met de omgeving zijn

mede van invloed op het rf-signaal. In deze inf~rmatie

zijn we geinteresseerd bij de weefsel typering. Ook

wordt het rf-signaal bepaald door de geometrische

rangschikking van de verstrooiers in het weefsel. Deze

invloed kan desgewenst geelimineerd worden door

verschillende stukken uit de R.O.I. te selekteren

waarbij de transducer steeds verplaatst wordt, de

diverse opnames worden daarna gemiddeld. Bij middeling

van veel rf-signalen (of spektra daarvan) houdt men

geen signaal meer over, daarom wordt het middelings

proces toegepast op powerspektra.

Een andere faktor die van invloed is op het rf-signaal,

is de verzwakking van weefsel. Deze verzwakking wordt

veroorzaakt door absorptie, verstrooiing en reflektie,

en neemt in de meeste biologische weefsels lineair toe

met de frekwentie. Er zijn een aantal methoden in

gebruik om de verzwakking te bepalen. Een ervan is de

zogenaamde 'log-spectral-difference' methode [9], die

de verzwakkingscoefficient bepaald met behulp van het

quotient van de gemiddelde powerspektra op twee diepten

(zie fig 2.5).
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fig 2.5 'Log-spectral-difference' methode.

Er zijn nog meer methoden [12] welke ik hier niet zal

noemen, maar de verscheidenheid in het aantal bruikbare

methoden geeft al aan dat er veel. onderzoek naar de

verzwakkingsbepaling is verricht [1,2,3].

Weefseltypering aan de hand van de gemeten verzwakking

wordt onder andere toegepast bij de differentiatie van

gezond en pathologisch leverweefsel.

We kunnen de conclusie trekken dat informatie over de

verstrooiers uit het gemiddelde powerspektrum gehaald moet

worden. Dit spektrum moet echter eerst gecorrigeerd worden

(voor het diffractie effekt en de verzwakking van weefsel

gelegen voor de R.O.I., zie hoofdstuk 4).

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de theorie

van verstrooiing.
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3. THEORI E VAr·: VERSTROOIING.

In dit hoofdstuk behandelen we de verstrooiing van een

geluidsgolf aan een wolk van verstrooiers. Als eenvoudig

model voor deze wolk wordt een uniforme, random verdeling

(over de posities) van puntverstrooiers binnen een bepaald

volume aangenomen (§ 3.1). Het model voor verstrooip.rs met

een bepaalde afmeting wordt in § 3.2 behandeld. Voor het

geluidsveld gelden de aannamen gedaan in § 2.2.2 (onder

andere: ongewogen transducer, vlakke golf benadering in

focus). Verder wordt niet naar de diepte afhankelijkheid

gekeken, dus alle afleidingen gelden in het focale vlak.

Het resultaat is een uitdrukking voor het gemiddelde power

spektrum (S(w» welke afhangt van het weefsel, de transducer

overdrachtsfunkties en de diffractieterm. Deze laatste is

frekwentieonafhankelijk (voor het aangenomen model van het

geluidsveld) .

3.1 Puntverstrooiers.

We modelleren het weefsel eerst als een wolk punt

verstrooiers (fig 3.1). Dit is het meest eenvoudige model

en wordt ook toegepast in het simulatiepakket SimuIa.

De symbolen in de formules zijn zoals in Veda [14] gebruikt.

Een uitzondering is gemaakt voor de impulsresponsie in het

frekwentiedomein waarvoor de uitdrukking H(r,w) gebruikt

wordt in plaats van t(r,w), dit om verwarring met de

snelheidspotentiaal ~(r,t) te voorkomen.
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fig 3.1 Eenvoudig weefselmodel.

Het medium waarin de verstrooiers zich bevinden wordt

homogeen en verliesvrij verondersteld met dichtheid p en

geluidssnelheid c. De puntverstrooiers hebben de eigenschap

dat ze een invallende vlakke golf in alle richtingen even

sterk verstrooien en dit frekwentieonafhankelijk doen.

-Op positie r. geldt voor de invallende druk (zie § 2.2):
1

( 3 • 1 ).

In het frekwentiedomein wordt dit:

( 3.2 )

-op positie r i een puntverstrooier hevindt.

druk op positie r! ten gevolge van de
1

is dan:

stel dat er zich

De gescatterde

puntverstrooier

_)1:. / Iti - 7/ '1
e. ( 3. 3 )

Het echosignaal (complex spektrum Ei(W)) ten gevolge van

deze ene puntverstrooier wordt verkregen door integr~tie van
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Ps over het transduceroppervlak

oppervlak).

(ongewogen t r. él.nsduce r

( 3 • 4 )

met T(w) overdrachtsfunktie van akoestisch naar elektrisch

signaal.

Met formule (2.2) volgt:

( 3 • 5 )

Met behulp van (2.4) en (3.5) is (3.4) dan te schrijven als:

( 3.6 )

NB: dit komt neer op een autoconvolutie van de

impulsresponsie in het tijdsdomein.

Wanneer we aannemen dat geen 'multiple-scattering' optreedt

dan kunnen we het totale echosignaal, afkomstig van de wolk,

berekenen door sommatie van de individuele echosignalen.

Aangezien de meeste biologische weefsels zwak reflektief

zijn is deze benadering hier geoorloofd.

N IV

E(W)-if,; E";(w) == 2;L· G-{W)fJ"lV ~f H(~·,w) (3.7)

met G(w) = U(w).T(w)

Met behulp van (3.7) kunnen we het powerspektrum als volgt

berekenen:
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N N A/

~ / F; (w)/2. -;- z:r E:. (w). c.r(w)
(=:1 t':/ j'":1 J

II j
Hierbij stelt * de complex geconjungeerde voor.

( 3 .8)

De eerste term van (3.8) noemt men het incoherente deel:

Sinc(w), de tweede term is het coherente deel van het power

spektrum: Scoh(w). Bij het coherente deel moet men ook de

fases van de terugverstrooide golven in aanmerking nemen bij

de berekening van het powerspektrum.

Zoals al in § 2.4 is genoemd gaan we meerdere onafhankelijke

powerspektra middelen om zodoende de invloed van de

geometrische rangschikking van de verstrooiers te mini

maliseren. De 'scalloping' (variatie rond het ensemble

gemiddelde powerspektrum welke samenhangt met deze

rangschikking) wordt door dit middelingsproces verminderd.

Wanneer veel onafhankelijke spektra gemiddeld worden dan
A

nadert dit ensemble gemiddelde spektrum S(W) naar het

statistisch gemiddelde van formule (3.8) (S(w)).

Wanneer de wolk verstrooiers voldoende dik is (minimaal een

aantal keren de golflengte) dan middelt het coherente deel

van het powerspektrum uit vanwege een uniforme verdeling van

de fases van de terugverstrooide golven [13]. We houden

slechts het gemiddelde incoherente deel over:

s{w) :5;'11(, (w) ( 3 .9)

NB: Enige coherentie blijft ten gevolge van de grensvlakken

van de wolk, maar dit is klein ten opzichte van het

incoherente deel [13].

Er geldt:
Iv'

- Ä /E;:(w)/Z _
t=t
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~ he/jw. G{w)j'-. ~ .11f/{f,wJr dV

V
Hierbij is V het volume van de wolk.

(3.10)

Wanneer we aannemen dat de integrand in (3.10) nagenoeg

konstant is over de dikte van de wolk (dit geldt als de wolk

niet te dik is, het geluidsveld is dan nagenoeg konstant in

axiale richting over de dikte van de wolk), dan kunnen we

(3.10) als volgt herschrijven:

s,~c (tv) ~ I~(jW. G{w)/Z'~ . d .//1f/(i, W)/'1dA (3.11)

t!J'
Hierbij stelt 0 de oppervlakte van de wolk voor (in het x-y

vlak) en d de dikte (zie fig 3.1), dus V = O.d

(3.12)
_c...

Ueda [14] heeft de zo verkregen integraal berekend indien

formules (2.5) en (2.6) voor resp. de Fourier

getransformeerde impulsresponsie en de bundeldirectiviteit

aangenomen worden. De integraalgrenzen zijn hierbij van _m

naar m genomen, dit mag indien de wolk voldoende uitgestrekt

is in het xy-vlak. De bundeldirectiviteitsfunktie (2.6)

neemt namelijk af in laterale richting, zodat echo's

afkomstig van ver van de bundelas gelegen verstrooiers

weinig zullen bijdragen aan het totale echosignaal.

Voor frekwenties waarvoor kaT » 1 geldt dan:
~

f /I-jrf/toJ/'I ciA ~

Formule (3.12) invullen in (3.11) levert na enige

herschrijving de volgende uitdrukking voor het gemiddelde

powerspektrum van het eenvoudige weefselmodel:
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Hierbij is Zo de akoestische impedantie van het medium

waarin de verstrooiers liggen (ZO = pc). We zien dat (3.13)

opgebouwd is uit:

- Een konstante term (onafhankelijk van de frekwentie):

3 (
if ~ Zo / arO'JI Cl • - • c. . Cl- . -

J.2, D ;e2. (3.14)

- Een 'backscattercoefficient' (~BS(W)):

Deze geeft de weefselafhankelijkheid weer en is in dit

eenvoudige geval (puntverstrooiers) onafhankelijk van

de frekwentie. Op de definitie van deze backscatter

coefficient zal in de volgende paragraaf nader worden

ingegaan.

Hier geldt:

~BS(W) = N/V (3.15)

- Een term die met de transducer overdrachtsfunkties samen

hangt (I G( w) I2) .

term verschijnen die

geluidsbundel, omdat we

die gelden voor het

We zien geen frekwentie afhankelijke

samenhangt met de diffractie van de

in ons model de formules gebruiken

focale vlak.

Formule (3.13) kan algemener geschreven worden als:

(3.16)

in het focale vlakdiffractietermwaarbij voor de

geldt:
2

Di(w,R) = 1

De diffractieterm staat in het kwadraat vanwege de heen

27



en teruggaande weg en is frekwentieafhankelijk buiten

het focale vlak.

Om de backscattercoefficient (welke de weefselafhankelijk

heid weergeeft) over te houden moeten we het gemiddelde

powerspektrum van (3.13) corrigeren voor IG(w) 1
2 (en

eventueel voor K. indien we geinteresseerd zijn in de
1

absolute waarde van de backscattercoefficient). Dit wordt

beschreven in hoofdstuk 4.

3.2 Verstrooiers met bepaalde afmeting.

Een meer realistische beschrijving van het verstrooiings

proces bij een weefsel wordt verkregen indien we

verstrooiers met een eindige afmeting gebruiken in plaats

van puntverstrooiers. Verstrooiers met een eindige afmeting

hebben de eigenschap dat ze een invallende vlakke golÏ niet

in alle richtingen even sterk verstrooien. Deze richtings

afhankelijke verstrooiing is ook nog afhankelijk van de

frekwentie en kan beschreven worden door een zogenaamde

hoekverdelingsfaktor (bijlage 3). Deze is afhankelijk van

het materiaal waaruit de verstrooier bestaat, de hoek tussen

invallende en verstrooide golf en de verhouding van de

golflengte ten opzichte van de verstrooierafmeting.

Omdat we werken met een verzameling van verstrooiers die

niet allemaal identiek zijn, moeten we een gemiddelde

beschrijving van de populatie invoeren. Dit doen we met

behulp van de (spatieIe) autocorrelatiefunktie van de

verstrooiers (ook wel de vormfaktor genoemd). Enige veel

gebruikte autocorrelatiefunkties zijn weergegeven in Zig 3.2

en tabel 3.1.
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CORRELATION FUNCTION

ACF
1.0

\
' .. \

.....'
'.\

0.5 \~ , ,, '.
\ "

\ ,
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" Exp.

1.00.50.0

o. 0 "r""'"o............-~...,....,....,.....,..."T"'"" ................,....,.....,..."T"'"l-.,..._....- ..:,..- ~s.

1.5 2.0 (.Ç.)~

fig 3.2 Autocorrelatiefunkties.

Aan de hand van het model van het weefsel dat men voor ogen

heeft wordt een bepaalde autocorrelatiefunktie gekozen

(bijvoorbeeld voor een suspensie van deeltjes neemt meq een

sferische of Gaussische autocorrelatiefunktie aan)

De backscattercoefficient (= totaal gescatterde vermogen per

invallende intensiteit per ruimtehoek en per volume) kan nu

voor de diverse autocorrelaties berekend worden. Een

gedetailleerde afleiding is te vinden in [14], in fig 3.3 en

tabel 3.1 is het resultaat vermeld voor enkele auto

correlatiefunkties.
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fig 3.3 Genormeerde backscattercoef. als funktie van ka

MODEL

Gaussian

Exponential

*Spherical

Gaussian *
Cylindrical

Discrete **
Cylindrical

AUTOCORRELATION

((r/al 3-12(r/al+16l/16

BACKSCATTER COEFFICIENT

8R~k4a3/~(1+(2kal2l2

3R2k4 3 (sin(2kal-2kacos(2kalr
s a 16 ~k'd'"

* for r ~ 2 a

** as * and with r _ /(x2+y2)

tabel 3.1 Autocorrelatiefunkties en backscattercoef.

We zien in fig 3.3 de relatieve backscattercoefficient

uitgezet tegen ka, waarbij a de correlatielengte (='straal')

van een deeltje is. Bij de normering van de backscatter-
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coefficient is gedeeld door R2 , een faktor die samenhangt
s

met de volumeconcentratie en reflektiesterkte van de

verstrooiers. Voor een suspensie van deeltjes met volume

concentratie Cv en amplitude reflektiecoefficient Ra geldt

[ 14 ] :

(3.17)

Uit fig 3.3 blijkt dat de invloed van de keuze van de auto

correlatiefunktie pas bij ka > 1.5 duidelijk wordt. Voor ka

« 1 (verstrooierafmeting klein ten opzichte van de

golflengte) verloopt de backscattercoefficient bij elke

autocorrelatiefunktie evenredig met k 4 (Rayleigh

scattering).

Tot zover het complexere model. Op de invloed van de meer

praktische aspekten (zoals het aanleggen van een 'time

window', het corrigeren voor de verzwakking, het kiezen van

een 'window'-type en het bepalen van powerspektra met behulp

van een FFT -algoritme) zal in hoofdstuk 5 en appendix A

nader worden ingegaan.
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4. DIFFRACTIE CORRECTIE.

Het gemiddelde powerspektrum S(w) zoals afgeleid in (1.16)

moet gecorrigeerd worden zodat alleen de weefsel

afhankelijkheid (PBS(w)) overblijft. Dit betekent dat S(w)

gedeeld moet worden door K.. IG(w) 12.D~(w,R), dit vatt~n we
1 1

samen onder de naam diffractie correctie. Meestal zijn we

alleen geinteresseerd in een relatieve waarde voor de

backscattercoefficient en is correctie voor K. niet nJdig.
1

Omdat D~(W,R) frekwentieonafhankelijk is onder de gedane

aannamen in hoofdstuk 3 beperkt de diffractie correctie in

het focus zich tot een correctie voor de transducer

overdrachtsfunkties, samengevat in de term IG(w) 1
2 .

praktijk uitgevoerd met

dit is het powerspektrum

referentieobjekt. Als

doen: een vlakke plaat,

of een weefselmodel

deDiffractie correctie wordt in

behulp van een referentiespektrum,

van een echo afkomstig van een

referentieobjekten kunnen dienst

een bolletje (C-scan), een draad

(=fantoom).

In de volgende paragrafen zal de diffractie correctie met

behulp van deze objekten behandeld worden, en zal tevens

gemotiveerd worden waarom voor de methode met de vlakke

plaat gekozen is.

4.1 Vlakke plaat.

Het powerspektrum van de echopuls afkomstig van een vlakke

plaat geplaatst in het focale vlak kan op dezelfde wijze als

(3.16) opgeschreven worden (voor een gedetailleerde

afleiding zie [14]).
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( 4 .1)

met
"::24 r-2.. ,,<5'
-e-o '/I.. • ....,/ (4.2)

/6. /2L.

~~= frekwentieonafhankelijke constante.

~p= amplitude reflektiecoefficient

van de plaat.

~(tV)= LÏ(~).~)hangt samen met de transducer

overdracht (zie 3.1).

/ +
( 4 • 3 )

Dit is de diffractie term

(afhankelijk van de bundeldirectiviteit).

Het tweede deel van de diffractieterm (4.3) blijft over

indien de bundeldirectiviteitsfunktie (formule (2.6))

benaderd wordt door een Gaussfunktie. De correctiefaktor

L(kaT,kR) is gegeven om het powerspektrum in geval van de

algemene directiviteitsfunktie (met de Besselfunktie) te

kunnen bepalen. Deze term is voor enkele waarden van kaT

weergegeven in fig 4.1 als funktie van het Fresnel getal

(FR) van de transducer. De maximale afwijking is ca -1.75

dB.

o

-1-

-21
.1

,
10

1ca=20

50

200

fig 4.1 L(kaT,kR) als funktie van FR'
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Met behulp van (4.3) en fig 4.1 volgt:

222Dp(W,R) _ k _ f ; benadering voor een zwak gefocusseerde

transducer (FR « 4).

D~(W,R) _ kO _ fa; benadering voor een sterk gefocusseerde

transducer (FR » 4).

De bij de metingen (hoofdstuk 8) gebruikte transducer is een

Panametrics 7.5 MHz. Hiervoor geldt:

D~(W,R) _ fO. 19 voor 4 < f < 12 MHz (10.2 < FR < 30.7)

Voor afleiding hiervan zie bijlage 1.

van de

gebrui.ken.

voor het

van de puls afkomstig

dus als referentiespektrum te

delen door (4.1) levert(3.16)Formule

Het powerspektrum

plaatreflektie is

gecorrigeerde gemiddelde powerspektrum op:

( 4 • 4 )

met ( 4 • 5 )

In principe

hankelijk:

frekwentie

is deze konstante (4.5) frekwentie onaf

zie bijlage 2 voor een beschouwing over het

afhankelijke gedrag van Rp .

en

( 4 .6)

We zien dat de term lG(wl1 2 verdwenen is (formule (4.4)),

maar dat een frekwentieafhankelijke term ten gevolge vnn de

plaatreflektie tevoorschijn gekomen is (D2corr(W,R) in

(4.4)). De backscattercoefficient is dus te bepalen door
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S (00) te delen door K .D2 loo,R). Vaak wordt echtercorr corr cor;,:
genoegen genomen met een relatieve waarde voor de back-

scattercoefficient waarbij deze correctie niet uitge"oerd

wordt, en men dus ook het (geringe) frekwentieafhankelijke
2

gedrag van 0 corr(oo,R) verwaarloost.

Een praktisch probleem bij het gebruik van de vlakke plaat

als referentieobjekt is dat het uitlijnen van de transducer

ten opzichte van de plaat nauwkeurig moet gebeuren.

4.2 Bolletje (C-scan).

Een andere mogelijkheid om een referentiespektrum te bepalen

is door middel van een C-scan van een klein bolletje. Dit

wordt dan geplaatst op een aantal equidistante punten ~angs

een lijn in het focale vlak. Op elke positie wordt het

powerspektrum van de echo afkomstig van het bolletje bepaald

en deze spektra worden gewogen gesommeerd zodat het

referentiespektrum ontstaat.

In fig 4.2 is de situatie schematisch weergegeven.

·_·-1=/

lj"n door Focus.

fig 4.2 Situatie van 1 opname ten behoeve van C-scan.

Er wordt aangenomen dat a klein is, dus Ir.1 ~ R. De druk_ J
op positie r. ten gevolge van het uitzenden van de

J
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( 4. 7 )

( 4 .9)

transducerpuls is al afgeleid in § 3.1. De gescatterde druk

op positie rj wordt gegeven door:

e-j1 /ij - ii.;- /
/ ti;. - Ji) /

We zien hier de introduktie van de zogenaamde hoek

verdelingsfaktor ~(e,ka). Deze geeft aan hoe de invallende

golf verstrooid wordt als funktie van de hoek e (=180
0

bij

backscattering) en het produkt van golfgetal en straal van

het bolletje (=ka). De hoekverdelingsfaktor is in het

algemeen ook nog afhankelijk van het materiaal waarvan het

bolletje gemaakt is. Voor een uitgebreidere beschouwing zie

bijlage 3.

We kunnen nu analoog aan de berekeningswijze in § 3.~ het

backscattered powerspektrum ten gevolge van het bolletje op

positie r j uitrekenen.

Omdat de breedte van de geluidsbundel in het focale vl~k in

de meeste gevallen klein is ten opzichte van de focusafstand

geldt e ~ 180 0 . Ook geldt dat de hoekverdelingsfaktor

nagenoeg konstant is voor e ~ 180 0 (bijlage 3). Dus dan

geldt dat y(e,ka) ~ ~(1800,ka) bij integratie van de terug

verstrooide druk over het transducer oppervlak.

Bepaal nu N spektra op equidistante (afstand 6d) punten dO'

dl' ... ,dN met d N voldoende groot zodat bijdragen van

spektra voor j > N verwaarloosbaar zijn. Voer een

weegfaktor c. in, dit is de oppervlakte van de ring met
J

straal d. en dikte 6d.
J

Het referentiespektrum wordt dan:

AI

SC-ScQn (fA.)) = Z ~·(W).C;
;=-I "
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(4.11) zijn we al

Uitwerken levert de

referentiespektrum.

,tV

= rib,)- (T{w)/ .... '1~~'/ I(Mo~ uJ/jf c.i" !f./f;-, w)J't (4.10)

Indien 6d voldoende klein is geldt: -
.Ç..=" Ct.);;!;/w. (;(w)l'Ir- itftt90:Ü)/~Ij{'i, w)/ciA (4.11)--
De integraal over het focale vlak in

eerder tegengekomen (formule (3.12)).

volgende eenvoudige uitdrukking voor het

vergelijking met het referentiespektrum van de vlakke plaat

levert op dat:

-Bij de C-scan hebben we geen last van de frekwentie

afhankelijke diffractieterm.

-Bij de plaat hebben we een nagenoeg frekwentie

onafhankelijke amplitude reflektiecoefficient, in

tegenstelling tot de frekwentieafhankelijke hoek

verdelingsfaktor bij de C-scan.

Dit laatste punt geeft al aan waar het bij de C-scan

verkeerd kan gaan. We willen namelijk een bolletje met een

konstante hoekverdelingsfaktor, dus frekwentie- en

richtingsonafhankelijke verstrooiing (voor e rond ~80o).

Tevens moet het bolletje voldoende klein zijn voor een

nauwkeurige aftasting van het veld maar er moet ook

voldoende signaal terug komen. Bovenstaande eisen zijn

echter strijdig.

Het beste compromis werd gevonden door diamanten bolletjes

met een doorsnede van ca 0.6 mm te gebruiken [16,17]. In
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fig 4.3 is de genormeerde hoekverdelingsfaktor voor e = 180 0

als funktie van ka weergegeven. Het is een komputer

simulatieresultaat voor een sferisch diamantje [17].

IV(;6'0~ ld')/2r---- --,

1.2

/.0

t>.J'

0.6

0.1,/

0·2

o

fig 4.3 Hoekverdelingsfaktor voor sferisch diamantje.

Hieruit blijkt dat IY(180 0 ,ka) 1
2 nagenoeg konstant is voor

ka > 2.5 (dus voor f > 2 MHz als a = 0.3 mm).

In de praktijk blijkt het echter moeilijk te zijn om een

goed sferisch diamantje te krijgen. Afwijkingen van de

sferische vorm resulteren in afwijkingen in het resultaat

van fig 4.3. Zodoende zal het gemeten powerspektrum niet in

overeenstemming zijnmet de theorie. In fig 4.4 is het

gemeten powerspektrum S (w) weergegeven (bij de metingc-scan
is gebruik gemaakt van een diamantje in een gelatine fantoom

[21]). Hieruit blijkt dat dit spektrum door de grillige

vorm (veroorzaakt door een niet sferisch diamantje) geen

goed referentiespektrum is.
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fig 4.4 Powerspektrum S s n(w).c- ca

Suggesties voor mogelijke oplossingen van dit probleem zijn:

-De powerspektra van C-scan's

diamantjes te middelen.

van verschillende

-Een C-scan maken van een 'paaltje' met een afgeronde

top.

Door de kromtestraal van de top voldoende klein te

maken wordt het effectief reflekterend oppe~vlak

voldoende klein voor een nauwkeurige aftasting van het

geluidsveld.

4.3 Draad.

Net als bij de C-scan van een bolletje wordt ook hier het

referentiespektrum geconstrueerd door met de transducer over

het objekt te 'scannen' en de powerspektra van de

verschillende opnames te sommeren. Omdat nu een draad in

plaats van een bolletje gebruikt wordt hoeft het 'scannen'
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maar in 1 dimensie plaats te vinden. De theoretische

achtergronden van diffractie correctie met behulp van een

draad zijn uitgebreid behandeld in [15].

Het nadeel van deze methode is dat de doorsnede van de draad

veel kleiner moet zijn dan de golflengte (voor het bij

oogheelkundige toepassingen gebruikelijke frekwentiegebied

van 5 tot 15 MHz is de kleinste golflengte 100pm).

Bovendien moet het materiaal waarvan de draad gemaakt iF ook

niet te sterk reflektief zijn.

4.4 Weefselfantoom.

Als referentie objekt is het ook mogelijk een weefselmode1

(=fantoom) te gebruiken waarvan de eigenschappen bekend

zijn. De theorie van een verstrooiend weefselmodel is al in

hoofs tuk 3 aan de orde geweest.

Er is uiteindelijk gekozen voor de diffractie correctie

methode met de vlakke plaat. Overwegingen hierbij waren:

-Vlak golffront wordt verondersteld in het focus.

-Aansluiting met de literatuur.

-Vlakke plaat reflektie is eenvoudig op te meten.

Om de theorie van de methode met de vlakke plaat te toetsen

zijn een aantal simulaties gedaan. Hier wordt in het

volgende hoofdstuk nader op ingegaan.

40



5. SIMULATIES

In dit hoofdstuk zal met komputersimulaties worden nagegaan

of met behulp van de vlakke plaat in het focus een adequate

diffractie correctie mogelijk is. Hiertoe wordt gekeken

naar het powerspektrum van het terugverstrooide signaal van

een wolk puntverstrooiers symmetrisch rondom het focus

(weefselmodel) en dat van een reflektie aan een vlakke plaat

geplaatst in het focale vlak. Tenslotte wordt gekeken of

het gemiddelde gecorrigeerde powerspektrum (Scor[(w))

overeenkomt met de theorie (formule (4.4)).

Simulatie gebeurt met het programma Simula op een DEC VAX

komputer. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat

er impulsresponsies in plaats van geluidsdrukken gesimuleerd

worden. Voor de powerspektra heeft dit tot gevolg dat er

geen vermenigvuldiging met de faktor Ip.jw.G(w)1 2 plaats

vindt.

5.1 Weefsel.

De weefsel simulatie met behulp van het programma Simula

verloopt volgens het model van § 3.1 met bovenvermelde

afwijking. Er werd een wolk puntverstrooiers gesimuleerd

met een aantal van 5000/cc, een dikte van 15 mm (10 mm voor

en 5 na het focus) en een breedte (lateraal) van 20 mmo De

samplefrekwentie was 50 MHz (0.02 psek diskretisatiestap).

De echo's van puntverstrooiers, die op een afstand van

minder dan 20 mm van de bundelas gelegen waren werden nog

meegenomen in de berekening (ASCA = 20 mm). De

geluidssnelheid was 1500 m/sek en voor de transducer gold:

aT = 6.25 mm, R = 60 mm en verder werd een uniforme

weegfunktie aangenomen. De parameter 'precision' werd gezet

op 1.0 E-3.
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Een zo verkregen impulsresponsie is weergegeven in fig 5.1.

I

/

fig 5.1 Impulsresponsie weefselsimulatie.

Er zijn zo 24 impulsresponsies gesimuleerd door 24 keer het

programma op te starten met telkens een ander 'seed'getal

(zodat steeds de geometrische rangschikking van de

verstrooiers anders is). Op deze manier is het zeker dat

alle impulsresponsies onafhankelijk van elkaar zijn.

We zien in fig 5.1 dat de impulsresponsie twee flanken

vertoont die veroorzaakt worden door de vlakken waar de wolk

begint en ophoudt (de coherente component in de

verstrooiing). Tevens zien we een niet-stationaire

komponent (de helling in het middengebied die ontstaat ten

gevolge van de focussering van de geluidsbundel). Wil het

berekenen van het powerspektrum van een impulsresponsie met

behulp van een FFT-algoritme goed verlopen dan moet de

niet-stationaire komponent eerst verwijderd worden. Dit is
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gedaan door van elke impulsresponsie het gemiddelde (van 24

impulsresponsies) af te trekken, tevens worden zodoende ook

de randeffekten verwijderd. Van het overgebleven signaal

wordt een stuk geselekteerd door vermenigvuldiging met een

128 punts Hamming window, symmetrisch rondom het focus

gelegen (zie appendix A voor diverse effekten die bij het

'windowen' kunnen optreden). Er wordt zodoende een gebied

van circa 2 mm dikte rondom het focus geselekteerd.
A

Tenslotte is het gemiddelde powerspektrum S(w) bepaald (fig

5.2 ) .

I1

\
\,

60
F (MHz) 25

fig 5.2 Gemiddeld powerspektrum S(w) in dB.

We zien dat dit powerspektrum afneemt met toenemende

frekwentie (ongeveer _ 1/k2 , zie § 5.3) zoals verwacht mag

worden uit formule (3.13), indien geen vermenigvuldiging met

Ip.jw.G(w) 1
2 plaats vindt.
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5.2 Plaat.

De impulsresponsie afkomstig van de plaat geplaatst in het

focale vlak wordt gesimuleerd met behulp van de

spiegelmethode. Hierbij wordt de plaat vervangen dOOL een

identieke 'image-transducer' (T') die geplaatst is op twee

keer de focusafstand (fig 5.3) .

fig 5.3

...

r

Spiegelmethode.

T'

( 5 .1 )

De impulsresponsie h(r,t) geproduceerd door T (formule

(2.3)) wordt geintegreerd over het oppervlak van T'. We

krijgen dus de volgende formule voor de impulsresponsi~ van

een vlakke plaat in het tijddomein:

€p ft-) = If :h{~ r) dS
Sr'

Met h(r,t) gegeven door (2.3), ST = ST is het oppervlak van
-de transducer en r loopt over ST bij de integratie.

Omdat buiten het focale vlak geen analytische uitdrukking te

geven is voor h(r,t) wordt (5.1) numeriek berekend. Dit

simulatieresultaat is weergegeven in fig 5.4 (tijdfunktie)

en fig 5.5 (powerspektrum in dB).
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fig 5.5 Powerspektrum: S (w).
p
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Theoretisch geldt for@ule (4.1) voor het powerspektrum van

de reflektie afkomstig van een vlakke plaat geplaatst in het

focus. Wanneer we in aanmerking nemen dat R = 1 en dat erp
impuls responsies gesimuleerd worden dan moet voor het

simulatieresultaat gelden:

I'" () C' ~LW~ ~)
:::',. w =" 1,2. ( 5 • 2 )

met C frekwentieonafhankelijke konstante.

Wanneer we Sp(w) vermenigvuldigen met k2

gesimuleerde diffractieterm over (fig 5.6).

houden we de

I.

lJ.~'

{(Hliëj 2fr

Sp(w).k 2 (lineair uitgezet).

o L..L-J......L.J......L.J......L.L...L.-L...L.-L...L.-L...L.-L...L.-L...l..-L...l..-L...l..-LJ

o

fig 5.6

We zien een goede overeenkomst met de theorie (formule (4.3)

en bijlage 1):
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D~(W,R) _ fO. 19 (theorie).

Beide fits zijn gedaan voor 4 < f < 12 MHz met een ongewogen

'least-squares' fit algoritme (zie bijlage 4 voor

bijzonderheden betreffende deze fitprocedure).

Tot slot van deze paragraaf een opmerking over de gebruikte

samplefrekwentie (f ) bij de plaatsimulatie.s
Het powerspektrum vermenigvuldigd met k2 bleek bij f s = 50

MHz niet betrouwbaar te zijn. Afwijkingen ten gevolge van

'aliasing', die altijd aanwezig zijn bij tijddiscrete niet

bandbegrensde signalen, worden zeer duidelijk merkbaar

wanneer het powerspektrum vermenigvuldigd wordt met k2
• Bij

de simulaties is daarom f s = 200 MHz genomen, het spektrum

moet dan betrouwbaar zijn tot 25 MHz. Overigens is het bij

de weefselsimulatie niet nodig om de samplefrekwentie te

verhogen. Bij de berekening van de impulsresponsie wordt

daar een integratiealgoritme met zelfzoekende stap gebruikt.

Dit neemt de invloed van bijvoorbeeld een 'piek' tusse~ twee

samplewaarden wel mee, zodat geen 'aliasing' effekten op

zullen treden.

5.3 Normering.

Het gecorrigeerde gemiddelde powers~ektrum Scorr(w) is

weergegeven in fig 5.7. Dit is dus S(w)/Sp(w) uitge~et in

dB.
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fig 5.7 Genormeerd powerspektrum Scorr(w).

We zien dat dit spektrum, afgezien van de 'scalloping' ,

nagenoeg vlak loopt (in het frekwentiegebied van 4 tot 12

MHz). Dit resultaat komt goed overeen met de theorie

(formule (4.4) in geval van een frekwentieonafhankelijke

backscattercoefficient) en de simulaties gedaan door

O'Donnell en Milier [20].

Een ongewogen 'least-squares' afb fit door het inverse

powerspektrum (1/5 (w)) geeft als resultaat:corr

Afwijkingen van de theoretische waarde van f O•17 komen

voornamelijk door de 'scalloping' op het spektrum. Deze kan

verminderd worden door nog meer dan 24 spektra te middelen.
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Vanwege het zoveel mogelijk beperken van de simulatieduur is

hier verder vanaf gezien.

Van den Aarsen [21] vindt als resultaat voor zijn simulaties

een fO. 47 afhankelijkheid voor 1/5 (w). Deze hogerecorr
waarde is waarschijnlijk te wijten aan:

- Een te kleine waarde van de A-scan radius:

De A-scan radius beperkt het effektieve volume waarin

de verstrooiers zitten tot een cilinder met als straal

de A-scan radius en als lengte de dikte van de wolk (in

axiale richting). Als de A-scan radius niet voldoende

groot genomen wordt dan wordt de invloea van

verstrooiers die buiten deze cilinder liggen ten

onrechte verwaarloosd. Omdat de bundelbreedte in het

focus lineair toeneemt met afname van de frekwentie

(formule (2.8)) zal dit effekt vooral bij de lagere

frekwenties merkbaar zijn. Het gesimuleerde spektrum

Scorr(w) is dan niet meer betrouwbaar voor lagere

frekwenties.

- Geen offset correctie van de impulsresponsies:

Alvorens te 'window'-en is het verstandig de

dc-komponent van de impulsresponsies te verwijderen.

Bij een bepaalde keuze van het window kan een sterke

dc-komponent ook voor andere frekwenties dan ° Hz

doorwerken in het powerspektrum (appendix A). Dit

leidt tot een l/fn afhankelijkheid van S(W) met n > 2,

en dus wordt de frekwentieafhankelijkheid van

l/Scorr (w) overschat (te grote macht).

- Een fit van 2 tot 10 in plaats van 4 tot 12 MHz:
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Omdat de correctieterm 0 2 (w,R) en zodoende Sco r(w)corr r
niet evenr2dig met fn verloopt (formule (4.6)) is de

macht van de fit afhankelijk van de keuze van het

frekwentiegebied waarin de fit uitgevoerd wordt. Het

verschil is echter gering voor de beide gebruikte

frekwentiegebieden.

In dit hoofdstuk is nog eens aangetoond dat met behulp van

de vlakke plaat geplaatst in het focus een adequate

diffractie correctie mogelijk moet zijn. De frekwentie

afhankelijkheid van de inverse van het gecorrigeerde

gemiddelde powerspektrum (1/5 (w) fO.26) komt goed
corr

overeen met de theoretische waarde van fO.19. zoals bij de

simulatie van impuls responsies verwacht mag worden verlopen

de powerspektra van plaat en weefsel ongeveer _ 1/k2 :

Sp(w).k 2 fO.17, S(w).k 2 f-O.OS (ongewogen 'least

squares' fit voor 4 - 12 MHz).

Bij diffractie correctie met een vlakke plaat in het focus

moet dus nog gecorrigeerd worden. Als de frekwentie

afhankelijkheid van de correctieterm klein is in

vergelijking met die van de backscattercoefficient dan mag

de correctie verwaarloosd worden.
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6. VERSTROOIERAFMETINGEN SCHATTEN: THEORIE.

Verstrooierafmetingen zijn te bepalen uit de backscatter

coefficient PBS(W). Eerst behandelen we de theorie in het

geval van één verstrooiergrootte, daarna bespreken we de

invloed van een verdeling van verstrooiergrootten.

6.1 Eén verstrooiergrootte.

De backscattercoefficient (fig 3.3) is afhankelijk van het

gekozen model (autocorrelatiefunktie) voor het weefsel. In

geval van een Gaussische autocorrelatiefunktie is in fig 6.1

de backscattercoefficient uitgezet als funktie van de

frekwentie met de verstrooiergrootte als parameter.

-40
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fig 6.1 Backscattercoefficient als funktie van f.

We zien dat PBS(w) sterk afhankelijk is van de verstrooier

grootte. De verstrooiergrootte kunnen we schatten door een

fit uit te voeren aan PBS(w).

We kunnen hierbij denken aan:
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1. Modelfit.

2. afb fi t.

3. Lineaire fit.

Een methode die in de literatuur toegepast wordt is de

lineaire fitmethode (19], de voordelen hiervan zullen bij de

metingen in hoofdstuk 8 duidelijk worden. De lineaire

fitmethode levert een richtingscoefficient (rc) en een

asafsnijding (as). De rc hangt alleen af van de

verstrooiergrootte, de as wordt daarnaast ook bepaald door

de volumeconcentratie en de reflektiecoefficient van de

verstrooiers (as is evenredig met R2 in formule (3.17» ens
is eventueel een maat voor de 'goedheid' van de fit.

We kunnen de waarden voor de rc en as uitzetten als funktie

van de verstrooiergrootte (191. Het resultaat is

afhankelijk van de aangenomen autocorrelatiefunktie en het

gekozen frekwentiegebied waarover de fit uitgevoerd wordt,

fig 6.2 geldt in geval van een Gaussische autocorrelatie

funktie en fig 6.3 in geval van een sferische, beide gefit

in het gebied van 5 tot 10 MHz.

IH1P:U' IH'
~

HOf[ IHIHHi l

3

/

[....--

\

••_aa

as

- I L( )·'--..J...---'---'--J....-..J...---'----L.---J'--.J.--L----!...---l._.L...-..J...-....J....---L.---J_.J......-'-."...:20 o· I

DlAH1H lul

fig 6.2 As en rc als funktie van de diameter:

Gaussische autocorrelatie funktie.
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fig 6.3 As en rc als funktie van de diameter:

sferische autocorrelatiefunktie.

uit de figuren blijkt dat de modelafhankelijkheid pas bij

grotere verstrooierafmetingen van invloed is.

6.2 Verdeling van verstrooiergrootten.

We zullen nu naar het effekt van een verdeling van

verstrooierafmetingen gaan kijken. Er wordt het sferisch

model voor de autocorrelatiefunktie gehanteerd. Verder

wordt aangenomen dat de verdeling van de verstrooiergrootten

Gaussisch is met een standaarddeviatie die 30% van de

gemiddelde waarde bedraagt. De backscattercoefficienten

kunnen we volgens deze verdeling sommeren. Het effekt is

zichtbaar in fig 6.4 waar de backscattercoefficienten met en

zonder verdeling weergegeven zijn.

53



~l""""·I·'~ -
:-H~;~L:':

--
: Il'O ------~,

HEQUEHCV

- ~, ~ !"'... r'o l'\
.. ~i-i '''lol
~: I .. ,... : d .:

/

( ~ ~ z i

-.-:..--

20

fig 6.4(a) Backscattercoefficienten (zonder verdeling).
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fig 6.4(b) Backscattercoefficienten (met verdeling).

We zien dat de zogenaamde 'Mie scattering' verdwijnt indien
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er sprake is van een verdeling van verstrooiergrootten.

In fig 6.5 zijn de waarden voor de as en rc uitgezet als

funktie van de gemiddelde verstrooierdiameter voor een fit

van 4 tot 12 MHz (getrokken curve).
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fig 6.5 As en rc als funktie van de diameter:

vergelijking met/zonder verdeling.

We zien dat in het geval van geen verdeling van verstrooier

grootten (gestreepte curve in fig 6.5) de as en rc meer

varieren als funktie van de grootte dan met verdeling.

De afwijking tussen beide curves is echter gering bij kleine

verstrooierdiameters « 20pm).
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7. MEETOPSTELLING EN -PROCEDURE.

De metingen zijn gedaan met de meetopstelling weergegeven in

fig 7.1.

l3iolYJa tion
t:rans/~f
r~corder.

p"/~r/
r-Ice i I/i!r:

ir-ansd"cer;
)(y-vleJ.:::

SCQ"J vla.~ .

fig 7.1 Meetopstelling.

Een pulser/receiver zendt met een herhalingsfrekwentie van

circa 1 kHz pulsen naar de transducer, tevens wordt hiermee

de Biomation getriggerd. Het testobjekt (vlakke plaat of

fantoom) bevindt zich in een bak met gedemineraliseerd,

ontgast water bij kamertemperatuur. De echo van de vlakke

plaat (of het terugverstrooide signaal van het fantoom)

wordt door dezelfde transducer ontvangen, en via een
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in de pulser/receiver

omzetter geleid om

instelbare verzwakker (die zich

bevindt) naar de analoog/digitaal

bemonsterd te worden.

Deze (een Biomation 8100 transient recorder) heeft een

instelbare samplefrekwentie (maximaal 100 MHz), beschikt

over 256 digitalisatie nivo's (8 bit) en wordt gestuurd door

een PDP 11/34 komputer. Met behulp van een xyz-tafel, die

ook door deze komputer gestuurd wordt, kan de transducer in

stapjes varierend van 1 ~m tot 10 mm in het scanvlak bewogen

worden.

Na deze beschrijving van de opstelling volgen nu enkele

gegevens betreffende apparatuur- en software instellingen.

Testobjekt:

Voor de vlakke plaat is standaard de Hema plaat gebruikt,

deze is vervaardigd uit materiaal waarvan zachte

kontaktlenzen gemaakt worden. De amplitude reflektie

coefficient hiervan ligt 18 dB onder die van een glasplaat.

De gebruikte fantomen bestaan uit een medium van gelatine

met daarin silicagel verstrooiers van een bepaalde grootte

klasse (zie appendix B voor meer informatie over het fantoom

fabricageproces).

Transducer:

Het gebruikte type transducer is een Panametrics 7.5 MHz.

Deze is geselekteerd omdat een geluidspuls met een breed

spektrum geproduceerd wordt, de meetresultaten (hoofdstuk 8)

zijn zodoende betrouwbaar in een breed frekwentiegebied

(namelijk 4 < f < 12 MHz).
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Pulser/receiver:

Deze is van het type Panametrics model 5052 PR (bandbreedte

1-35 MHz, gain 40 dB). Bij de metingen aan de fantomen werd

voor verschillen in het signaalnivo gekompenseerd door de

verzwakkingsstand (ATTEN) van de pulser/receiver aan te

passen. Voor standen tussen 0 en 30 dB blijft de afwijking

van deze verzwakker beperkt tot minder dan 0.9 dB (gemeten

met Krohn-Hite 4200A sinusgenerator bij 4 MHz).

Biomation:

Bij de metingen aan de fantomen werd de ingangsgevoeligheid

(GAIN) van de biomation konstant gehouden op 0.05 volt. Bij

een opname van een plaatreflektie werd de GAIN stand

aangepast (afhankelijk van de gebruikte vlakke plaat). Voor

GAIN instellingen tussen 0.05 en 2.0 Volt is de afwijking in

de GAIN kleiner dan 0.4 dB ten opzichte van de opgegeven

waarde. (Gemeten met Krohn-Hite 4200A sinusgenerator bij 1

MHz).

Verder werd de samplefrekwentie ingesteld op 50 MHz.

Opname programma's:

De opnamen van de plaatreflekties werden gedaan met het

opname programma BIOWIM. Hiermee werden 128 samples

opgenomen van het rf-signaal afkomstig van een gebied

symmetrisch rondom het focus. Het programma heeft verder de

mogelijkheid om een aantal tijdsignalen te middelen. Dit

middelen in het tijddomein vindt plaats om de invloed van

kwantisatieruis te verminderen, het aantal middelingen is 92

genomen. Het powerspektrum van het signaal opgenomen met

BIOWIM is bepaald met MATFUN.

58



De opnamen van de fantomen werden gedaan met het opname

programma YKTRAN, dit levert het gemiddelde powerspektrum.

De R.O.I. is het gebied van 2 tot 4 mm onder het fantoom

oppervlak. Omdat de R.O.I. vlak onder het fantoomoppervlak

ligt is geen verzwakkingscorrectie noodzakelijk bij de

gebruikte fantomen [21].

Ook hierbij werden 128 samples (symmetrisch rondom het

focus) opgenomen. Een zo verkregen 'rf-lijn' wordt

vervolgens vermenigvuldigd met een 128 punts Hamming window

(appendix A, fig A.3(a» waarna het powerspektrum bepaald

wordt. Om de invloed van de willekeurige geometrische

verdeling van de verstrooiers in het fantoom te verminderen

worden 100 powerspektra (opgenomen op verschillende

plaatsen) gemiddeld. Hierbij is de stapgrootte van de

xyz-tafel 2 mm in x en y-richting. Een opname die

'overflow' van de biomation veroorzaakt (bijvoorbeeld een

sterke reflektor) wordt niet meegenomen in dit

middelingsproces. Om de meting niet al te lang te laten

duren is het aantal middelingen in het tijddomein

teruggebracht van 92 naar 23.
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8. MEETRESULTATEN.

8.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk bekijken we hoe het schatten van de

verstrooierafmetingen aan de hand van de gemeten

powerspektra verloopt. Tevens bekijken we wat de invloed

van enkele praktische zaken is (waarmee in de theorie van

hoofdstuk 2 en 3 niet direkt rekening gehouden is).

Laten we eerst eens kijken naar de powerspektra van plaat en

fantoom afzonderlijk. In fig 8.1 zijn deze weergegeven voor

de Hema plaat en het 0.1%, 15pm gem. fantoom (zie ook

appendix B).
~"ortn~~n:le... pow«.r c./lJ)

o

-10

-20

-30

-Vo
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fig 8.1 Genormeerde powerspektra plaat en fantoom (dB).
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Uit fig 8.1 blijkt dat voor 4 < f < 12 MHz we binnen de -20

dB grenzen van de powerspektra blijven, dit frekwentie

interval is gebruikt bij de fitprocedures. Er zijn ook fits

uitgevoerd voor 5 < f < 10 MHz, de verschillen tussen de

resultaten voor beide frekwentieintervallen zijn echter

gering. Wanneer we het powerspektrum van het fantoom delen

door dat van de plaat krijgen we fig 8.2.

POLYHOOM-FIT CA"F""BJ
A= 6.46E-e6 IMHZ""B
8= 3.8

;U-MAR-88

HL
E-2 ----r-----------------------,

I.
E-2

4.
EI'

MHZ ----, 12.
Ee

.fig 8.2 S(w)/sp(w) (lineair uitgezet).

verstrooiing

geeftMHzfit van 4 tot 12

van Rayleigh

De gewogen 'least squares' afb

aan dat er bijna sprake is
A 3 8(S(w)/Sp(w) _ f . ).

Het frekwentieafhankelijke gedrag van de correctieterm ten

gevolge van de plaatreflektie en de invloed van de

verzwakking in het fantoom zijn bij de analyse van de power

spektra verwaarloosd. Motivatie voor de verwaarlozing van

de invloed van de verzwakking (bij de gebruikte fantomen) is

t~inden in [21], de correctieterm kan verwaarloosd worden
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omdat de lineaire fitprocedure voor

een waarde van 0.1 dB/MHz voor

oplevert

210.log(Dp (w,RU slechts

de richtingscoefficient

8.2 Invloed van de concentratie.

Theoretisch hangt alleen de waarde van de asfsnijding (as)

af van de concentratie van de verstrooiers. In de praktijk

blijkt echter bij de gebruikte fantomen de

richtin9scoefficient (rc) ook afhankelijk te zijn van deze

concentratie. Dit is te zien in fig 8.3 waar naast de

figuur de waarden voor rc en as uitgezet zijn voor een fit

van 4 tot 12 MHz (eerste kolom) en een fit van 5 tot 10 MHz

(tweede kolom).

/
/

c.onc.. re YHH~) 4.S C.clB)

0./ % 2.2- 2.2- -JtY -}}

D.~S-CZ .2..'1 ~ •.3 -r'l -ill

o. S'" % /.i. /.0 -Ç9 -s-B

2- 't o.~ ~.3 -'16 -~C"

'I 2 o.~ O.S" - 't'S- -,,~

2 F (MHz) 12

fig 8.3 Invloed van de concentratie (15pm gem. fantoom).
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Mcgelijk wordt dit effekt veroorzaakt door de toenemende

nelglng tot klontering van de silicagel deeltjes bij

toenemende concentratie.

Vergelijking met de theorie (fig 6.5) levert op:

Bij de twee laagste concentraties komt de waarde voor

de rc vrij goed overeen met de theorie (2.2 dB/MHz bij

15pm gemiddelde verstrooierdiameter), voor

concentraties hoger dan 0.25% vinden we waarden voor rc

behorende bij grotere verstrooierafmeting.

Over de absolute waarde van de as is niet veel te

zeggen omdat deze onder andere afhangt van de onbekende

reflektiecoefficient van de silicagel deeltjes. Wel

kunnen we iets over de relatieve waarde van de as

zeggen:

Bij toename van de massaconcentratie (cm) van cml naar

c 2 verandert alleen R2 (bij lage concentratie). Metm s
bijlage 5 volgt dat het verschil in de as (dB) ongeveer

gelijk is aan 10.log(cm2/cml ). Met cml : 0.1% en cm2 :

0.25% volgt dat de as 4 dB moet toenemen, dit klopt met

de waarden in fig 8.3. Bij de andere concentraties in

fig 8.3 geldt dit niet meer omdat de rc dan sterk

veranderd.

Er is verder gekozen voor fantomen met c - 0.1% (bij nogm
lagere concentraties wordt de signaal-ruis verhouding te

klein bij het l5pm gem. fantoom).

8.3 verstrooiergrootte.

In fig 8.4 zijn de backscattercoefficienten weergegeven voor
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de 4 klassen van verstrooiergrootten. Er zijn hierbij voor

elk powerspektrum 4 verschillende gebieden in het fantoom

geselekteerd (op dezelfde diepte onder het fantoom

oppervlak). Dus elke backscattercoefficient in fig 8.4 is

het gemiddelde van 400 metingen in het fantoom (in

tegenstelling tot die van fig 8.3 waar 100 middelingen

toegepast zijn).

gn>otée. ~c(d. VHH.-) as (qlB)

I s;A 't!1J'1. 2.0 2.0 -1/ -7'
JS--~~ 2.'1' 1.3 -1'1 -13

QO-63r I.B 1.3 -(,S- -6r;-

6l-loD,#- I.!j I.~ -~6 - S"6.

1~ - 4eu

63 - 1eeu
41' - 63u

-80 '------'-_-'------1_---'-_-'-----L_-L..----J
4 F (MHz) 12

I----+---...J I
t'-tZlfll~ '-----

S--I{)NII~

fig 8.4 Invloed van de verstrooiergrootte.

uit fig 8.4 blijkt dat de backscattercoefficienten vrij

lineair verlopen in het frekwentiegebied van 4 tot 12 MHz

(behalve bij de 63 - 100pm klasse). De lineaire fit is dus

een redelijke keuze te noemen.

Voor een vergelijking van de meetresultaten met de theorie

is het nodig de verdeling van de verstrooiergrootten te

kennen. Een indruk hiervan kan verkregen worden door voor
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elke grootteklasse de a.i:meL...geL van 100 losse deel tjes te

bepalen onder de microskoop. Omdat de silicageldeeltjes

soms verre van rond bleken te zijn werd voor elk deeltje de

grootste en kleinste afmeting opgemeten. Hiervan werd het

meetkundig gemiddelde bepaald (omdat bij de berekening van

de backscattercoefficient de oppervlakte van belang is

[14]). Van deze gemiddelde waarde werd per grootteklasse

een histogram gemaakt (fig 8.5).
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(I sc!= '-2S"~).

fig 8.5 Histogrammen silicageldeeltjes.

Bij fig 8.5 moet opgemerkt worden dat de resolutie voor de

twee kleinste verstrooier klassen onvoldoende is om een

uitspraak over de vorm van de verdeling te kunnen doen. Uit
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fig 8.5 blijkt dat de aanname gedaan in § 6.2 (Gat.:.ssische

verdeling met standaard deviatie 30% van de gemiddelde

waarde) redelijk te noemen is voor alle 4 de grootte

klassen.

Vergelijking van de gemeten waarden (fig 8.4) met de

theoretische (fig 6.5) levert op:

Gemeten rc waarden van de 2 grootst~erstrooier klassen

zijn veel groter dan de theoretische waarden.

Waarden voor de as liggen veel dichter bij elkaar dan

de theoretische waarden.

Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:

1. Verdeling van de verstrooiers in de fantomen is

anders dan volgens fig 8.5 verwacht mag worden.

Dat dit zo is blijkt uit fig 8.6 waar voor 2 fantomen

de verstrooiergrootte zoals die in het fantoom voorkomt

in een histogram uitgezet is.
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fig 8.6 Histogrammen verstrooierverdeling in fantomen.

Oorzaken van deze veranderde verdeling zijn:

Klontering van de verstrooiers bij het

fabricageproces van de fantomen.

- In de 'blendor' (appendix B) kunnen stukjes van de

verstrooiers afgeslagen worden zodat kleinere

verstrooiers in het fantoom komen (merkbaar bij de

grootste verstrooierklasse).

2. Verstrooiers zijn niet sferisch terwijl toch met

een sferisch model gewerkt wordt.

Beide argumenten verklaren een toenemende afwijking van de

theorie bij toenemende verstrooierafmeting. Bij het fantoom

met de kleinste verstrooierafmetingen komt het resultaat nog

vrij goed overeen met de theorie:
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Gemiddelde waa~de van de verstrooier afmetingen: (pm)

opgegeven 15 15-40 40-63 63-100
gemeten (fig 8.5) 13 24 54 86
gemeten in fantoom (fig 8.6) 21 57
geschat met rc (fig 6.5) 25 0 30 41
met verdeling

8.4 Nauwkeurigheid.

In deze paragraaf zullen we kijken hoe as en rc spreiden ten

gevolge van:

- Spreiding in S(w).

- Spreiding in Sp(w).

In fig 8.7 is het eerste effekt zichtbaar (in geval van het

15pm gem., 0.1% fantoom). De backscattercoefficienten in

geval van 4 verschillende opnamegebieden (op dezelfde diepte

in het fantoom) zijn hier weergegeven.
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fig 8.7 Invloed spreiding in 5(00).

Het tweede effekt is te splitsen in:

- Spreiding ten gevolge van de uitlijning van de transducer

ten opzichte van de plaat.

- Onnauwkeurigheid ten gevolge van het gebruikte plaat

materiaal (frekwentie afhankelijke reflektiecoefficient).

Het eerste punt is zichtbaar in fig

powerspektra van het 15pm gem.,

zijn. Het tweede punt is zichtbaar

genormeerde powerspektra van het

weergegeven zijn.
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fig 8.9 Onnauwkeurigheid in S (00) tgv gebruikte plaat.
p
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uit fig 8.7 ,8.8 en 8.9 volgt dat de rc bepaald kan worden

met een standaarddeviatie van 0.1 dB/MHz (voor alledrie

genoemde effekten). Uit fig 6.5 blijkt dan dat het moeilijk

is om met de bepaalde rc de verstrooierafmeting nauwkeurig

te schatten in geval van kleine verstrooierafmetingen (een

standaarddeviatie van 0.1 dB/MHZ voor de verdeling van de

bepaalde rc geeft voor een gemiddelde waarde van 2.0 dB/MHz

een maximale fout in de bepaalde diameter van circa 10pm (2a

grens)).

Verder blijkt dat de 'bias' in de rc ten gevolge van het

gebruikte plaatmateriaal van dezelfde orde van grootte is

als de spreiding in de rc ten gevolge van de uitlijning van

de transducer ten opzichte van de plaat.
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

DIFFRACTIE CORRECTIE.

Diffractie correctie met een vlakke plaat voldoet in het

focus. De frekwentieafhankelijkheid van de correctiefaktor,

waar het genormeerde spektrum mee vermenigvuldigd moet

worden (ter verkrijging van de backscattercoefficient), is

transducerafhankelijk.

Zowel de theorie als de simulaties tonen aan dat deze

frekwentieafhankelijkheid _ fO. 2 is (bij de Panametrics 7.5

MHz transducer) in het focus.

De diffractie correctie met behulp van de C-scan van een

diamanten bolletje loopt in de praktijk vast op het niet

sferisch zijn van het diamantje. Mogelijk verloopt de

C-scan wel goed indien in plaats van het diamantje een

'paaltje' met afgeronde top gebruikt wordt.

VERSTROOIERAFMETINGEN SCHATTEN.

De geschatte verstrooierafmeting aan de hand van de rc

(verkregen met een lineaire fit door de backscatter

coefficient) is afhankelijk van:

- de aangenomen autocorrelatiefunktie van de verstrooiers.

- de aangenomen verdeling van de verstrooiergrootte.

Deze afhankelijkheid is vooral bij grotere verstrooier

diameters van belang ( > 70pm voor de afhankelijkheid van de

autocorrelatiefunktie en > 40pm voor de afhankelijkheid van

de Gaussische verdeling (van § 6.2)).

Verder is bij kleinere verstrooiergrootte de rc welnlg

afhankelijk van de verstrooierdiameter, zodat de spreiding
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in, en de 'bias' op de rc daar meer invloed hebben op de

geschatte diameter.

In de praktijk verliep alleen het schatten van de gemiddelde

diameter van de kleinst aanwezige verstrooierklasse goed

(21pm gemeten in het fantoom en.25pm geschat met behulp van

de rc). Problemen bij de verstrooierklassen met grotere

diameters waren te wijten aan het niet goed genoeg zijn van

de fantomen, dit manifesteerde zich onder andere in een

concentratieafhankelijkheid van de rc die niet werd

voorspeld door de theorie.

Voor verder onderzoek is het de moeite waard om de fantomen

te gaan fabriceren zoals beschreven in [25]. Deze fantomen

bestaan uit glasbolletjes met een diameter van circa 100pm

(microbeads 5-100, gebruikt in de experimentele chirurgie)

in een 'body' van siliconenrubber (Wacker silgel). De

microbeads 5-100 verstrooiers hebben als voordeel ten

opzichte van de silicagel verstrooiers dat de vorm veel meer

sferisch is. Ook schijnen ze weinig last van 'klontering'

te vertonen indien de siliconenrubber op de juiste wijze

gevulcaniseerd wordt.

Indien deze fantomen goed voldoen kan bekeken worden of de

beschreven methode naast een kwalitatieve-, ook een goede

kwantitatieve schatting van de verstrooierafmeting oplevert.
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BIJLAGE 1 Bepaling frekwentieafhankelijkheid
2o (w,R).
p

MHZ ----> 13.
20p(w,R) (theoretische curve).

POLYNOOM-FIT (A-F •• e)
A= 2.12E+03 IMHz •• e
e= 0.19

~ ~

/

25.
E2

4.

fig B.1

J6.
E2

Voor de Panametrics 7.5 MHz transducer geldt:

aT = 0.625 cm

R = 6.5 cm

De tweede term van formule (4.3) kan hiermee uitgerekend

worden als funktie van het golfgetal (of de frekwentie).

Met behulp van (een uitvergroting van) fig 4.1 wordt de term

L(kaT,kR) bepaald. Omdat voor 4 < f < 12 MHz geldt dat 105

< kaT < 314 is de curve voor kaT = 200 aangehouden voor de

bepaling van deze term.

Het resultaat van een ongewogen 'least-squares' afb fit

(zie bijlage 4) door 02(w,R) is weergegeven in fig B.1
P

We zien dat O~(W,R) ~ 2120 fO. 19

(Hierbij moet f in MHz genomen worden en geldt de konstante

voor afstanden in cm, golfgetal in cm-1 en geluidssnelheid

150000 cm/sek).
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BIJLAGE 2 Frekwentie afhankelijkheid van Rp .

We kunnen de amplitude reflektiecoefficient theoretisch

afleiden in geval van de situatie van fig B.2.

f1?~d;t/m I

(y<o)

1

1

I
I
I

fig B.2 Situatie voor afleiden van Rp .

In een experimentele opzet is medium 1 water en medium 2 het

materiaal waarvan de plaat gemaakt is. Veronderstellen we

een loodrecht op het xz-vlak (=grensvlak) invallende vlakke

golf die zich in positieve y richting voortplant. Voor de

druk in het tijdsdomein geldt dan:

(B2.1)

In verband met de verzwakking geldt voor A :
y
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met A = amplitude van de druk op het grensvlak.o

In het algemeen geldt voor de deeltjessnelheid v (in medium

1 ) :

- ~ra.cL?
(B2.3)

Hier alleen variaties in de y-richting:

( B2 . 4 )

-Met behulp van (B2.1) en (B2.4) volgt dan voor v:

At>' e jwt
( 'k) -y (0<, +)1:,)

v,·{v, t) = . ,(X, of), . e.
J Î,jW

Voor de gereflekteerde golf geldt (y < 0):

met R = druk amplitude reflektiecoefficient.p

Voor de doorgaande golf geldt (y > 0):

met Tp = druk amplitude transmissiecoefficient.

Met de randvoorwaarden:

(B2.5)

(B2.6)

(B2.7)

- Druk continu voor y = 0 (grensvlak).

- (Normale komponent van de) snelheid continu voor y O.

is dan met (B2.5) - (B2.7) voor Rp te schrijven [26]:
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- 2, (-XJ C.:. of jw) -(-.(!-z (0<., c, +Jw)
<:z. (0(, c, -fJ'w) + ~I ( ~.2. C-z fjW)

met voor de specifieke akoestische impedantie:

z. = p.c. (i = 0,1)
111

(82.8)

Dus de verzwakkingscoefficient kan een bijdrage leveren aan

de reflektie. Meestal geldt w » a.C. (i = 0,1) en dus:
1 1

(82.9)

zodat Rp onafhankelijk van de frekwentie is. Ook in geval

van een lineair frekwentie afhankelijke verzwakkings

coefficient volgt uit (82.8) dat Rp onafhankelijk van de

frekwentie is.

Om nu het frekwentie afhankelijke gedrag van Rp in het meest

algemene geval te bepalen moet de frekwentie afhankelijkheid

van de verzwakkingscoefficienten van medium 1 en 2 bekend

zijn. Literatuuronderzoek naar informatie over de

verzwakking van diverse plaatmaterialen leverde niets op, en

meten was niet goed mogelijk met de beschikbare apparatuur.

Een probleem bij het in de praktijk verifieren van de

theorie dat Rp nagenoeg frekwentie onafhankelijk is, is dat

Rp niet di rek t gemeten kan worden. Wat .wel gedaan kan

worden is de diffractie correctie uitvoeren met

verschillende plaatmaterialen. Door dan naar de verschillen

in de diffractie gecorrigeerde powerspektra te kijken kan

een indruk worden gekregen over de verschillen in frekwentie

afhankelijkheid van R .
P

Dit is gedaan in § 8.4 (fig 8.9) en de conclusie die hieruit

getrokken kan worden is dat verschillen in frekwentie
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afhankelijkheid van R voor een perspex-, hema- (=materiaal
p

waarvan zachte kontakt lenzen gemaakt worden) of glasplaat

verwaarloosbaar zijn. De verschillen zijn niet veel groter

dan de verschillen die ontstaan door een variatie in de

uitlijning van de transducer.
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BIJLAGE 3 Hoekverdelingsfaktor Y(8,ka).

Beschouw de situatie in fig B.3
-;

....--..
In..........

1011

fig B.3 Situatie voor afleiding gescatterde druk.

We nemen aan dat het medium homogeen, isotroop en

verzwakkingsloos is. Stel dat de invallende golf een vlakke

golf is:

A
j",i: -jl:y

. e . e (B3 .1 )

Voor de gescatterde druk op positie r geldt (indien kr » 1,

dus op grote afstand van de verstrooier):

(B3 . 2 )

met r = Irl

Voor de hoekverdelingsfaktor Y(8,ka) geldt in geval van een

zwaar, incompressibel bolletje ([22] formules 8.2.2 en

7.2.12) formule (B3.3). Dit is de zogenaamde 'rigid sphere'

benadering welke goed opgaat voor een diamanten bolletje

[ 1 7 ] •
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co

tr(e~ ktr) _ 'IJ.: . Z ~IY/
1>7=-0

( j cr"" ~ rDmet Cm 2M-!'I)·e . Sil101'7 " FM (cos 9)
Pm = m-de orde Legendre polynoom.

&m is afhankelijk van ka.

(B3.3)

(B3.4)

Van de formule voor de hoekverdelingsfaktor is het

te zeggen:

volgende

1. Afhankelijkheid van ka.

a. ka« 1

Er geldt ([22] formule 7.2.15):

(B3.5)

(B3.6)

en &i verwaarloosbaar ten opzichte van &0' &1
(i = 2,3,4 ••• ).

Voor y(e,ka) is dan te schrijven:

(B3 .7)

vanwege de

ve rst rooiing

medium en

isotrope verstrooiing

benadering (isotrope

de dichtheden van

Hierbij is aangenomen dat P1 (cose) = cose , cos&O = 1 -

&~/2
en sin&O = &0.
We zien dat er dan sprake is van Rayleigh verstrooiing

(ly(e,ka)1 2 _ k4 ).

In dit geval geen

'rigid sphere'

ontstaat wanneer

verstrooier ongeveer gelijk zijn).
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b. ku» 1.

Formule (83.4) is moeilijk te benaderen, oplossing kan

het beste numeriek gebeuren.

Voor het diamantje bij de C-scan geldt dat u = 0.3 mmo In

het frekwentie gebied van 4 tot 12 Mhz geldt: 5 < ku < 15.

zodoende moet (83.4) numeriek benaderd worden (zie fig 4.3).

2. Afhankelijkheid van e.

Indien ~m vrij snel naar 0 nadert met toenemende m dan volgt

uit (83.3) en (83.4) dat V(e,ku) ~ V(180 0 ,ku) voor e ~ 180 0

(want Pm(cose) ~ 1 voor e ~ 1800 en m klein). Voor grotere

waarden van ku (ku > 5, zie [22] appendix VIII) neemt de

afhankelijkheid van e echter toe.
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( B4 .1 )

BIJLAGE 4 Fitalgoritmes.

Er is gebruik gemaakt van de volgende fitalgoritmes:

Ongewogen lineair (y = ax+b) fitalgoritme met behulp van

ultlib subroutine linfit (fortran programma fitlin). Dit is

gebruikt bij het fitten aan logaritmische genormeerde

powerspektra.

'Least squares' algoritme voor fitten aan de funktie

y = ax b (fortran programma fitlsq).

Hieronder volgt nadere informatie over het 'least squares'

algoritme:

Te minimaliseren (zie Bevington [23]):

N IV'''
-r Z =l:(~,)2 = ~(Yt'-~~)(i )l

1.::/ (. 1:/ '

Er moet dus gefit worden door N datapunten waarbij

weegfaktor voor punt i voorstelt.

a. de
1

a en b tegelijk schatten

minimaliseren van x2
gaat

een

niet omdat dan

stelsel niet

bij het

lineaire

vergelijkingen ontstaat. We doen daarom een iteratiestap in

b waarbij telkens een nieuwe waarde voor a geschat wordt,

dit gebeurt als volgt:

x2 minimaal als:

86

~
• - X,t

A
==0 (B4 .2)



dus voor a geldt:

q.- (B4 • 3 )

waardeen de nieuwe

opgehoogd totdat x2

voor b (bstap) wordt

De waarde van b wordt telkens met 0.1

niet meer afneemt. De stapgrootte

daarna bij elke iteratieslag gehalveerd

voor b wordt b + bstap of b - bstap,

welke van de twee x2 het kleinste is.

dit hangt af van bij

Het stopkriterium is

een bepaalde minimale waarde van bstap (0.001). Bij een fit

door de meetresultaten (zoals fig 8.2) is een Gaussvormige

weging toegepast. De spreiding van deze weegfunktie is zo

gekozen dat voor de randpunten (i = 1 en i N) geldt dat

I/ai = 0.1 en voor i = N/2 geldt ai ~ 1.

In plaats van een afb fit in het lineaire domein is het ook

mogelijk om een lineaire fit in het log-log domein te doen.

Omdat dan de afstanden (in de x-richting) tussen de punten

niet meer gelijk zijn moet aan de punten een weegfaktor

meegegeven worden, dit was echter niet mogelijk bij de

linfit subroutine en daarom is hier verder vanaf gezien.
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BIJLAGE 5 Afhankelijkheid as van concentratie.

Si(W) = Gemiddeld powerspektrum van fantoom met

massaconcentratie van de verstrooiers cm. (i = 1,2).
1

Omdat de verstrooiergrootte bij beide concentraties

hetzelfde is geldt bij kleine Cv (formule (4.1)):

(B5 .1 )
t'VE~2.( C~ -C~ )

120' ( C~ - C-~ )

.z
Ä:'S.z.
"Rl-

S,

geldt:

...
S.2(W)
-",-- -
~(w)

waarbij

Cv = volume concentratie van de verstrooiers

= (volume verstrooiers)/(totaal volume)

totaalvolume - volume gelatine opl. (met dichtheid Pgel)

(bij lage cv)

Bij lage concentratie geldt dus:

Cv.
/. =- c.m .. ~3~t.,

tVtZ.rJtr.
(E5.2)

En dus:

(B5. 3 )

zodat voor het verschil (in dB) in de as geldt:

(B5. 4 )
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APPENDIX A: WINDOWING.

A.l Algemeen.

Omdat bij het berekenen van een spektrum van een signaal

maar een eindig aantal samples beschikbaar is, kan slechts

een stuk van dat signaal gebruikt worden (aantal samples is

een macht van 2 bij gebruik van een FFT algoritme).

Selektie van zo'n stuk (in ons geval het stuk van het

rf-signaal dat correspondeert met de backscattering

afkomstig van de R.O.I) gebeurt door een tijdvenster

(window) over het signaal te leggen.

Om het signaalspektrum zo weinig mogelijk te verstoren is

een windowtype vereist met een spektrum dat een smalle

hoofdlob en een laag nivo van de zijlobben heeft. Een laag

nivo van de zijlobben beperkt het weglekken van de

spektraalkomponen~envan het signaalspektrum naar andere

frekwenties ('leakage'). Een smalle hoofdlob beperkt het

overgangsgebied in geval van een discontinuiteit in het

signaal spektrum.

We zullen zien (§ A.2) dat een kompromis tussen nivo van de

zijlobben en breedte van de hoofdlob gevonden wordt in het

Hamming window. Voor dit window bekijken we (§ A.3) wat in

de praktijk de gevolgen voor het spektrum van het gewindowde

signaal zijn bij:

-verschillende windowlengtes.

-offset op het tijdsignaal.
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N. B. :

Er wordt in deze appendix niet apart naar het fase

spektrum gekeken omdat in de voorgaande hoofdstukken

toch steeds met powerspektra wordt gewerkt. Verder

zijn in de figuren slechts de eerste LFFT/2 (LFFT =
lengte van de Fouriertransformatie) spektraal

komponenten van de amplitude spektra weergegeven.

A.2 Windowtypen.

In fig A.1 zijn enkele windowtypen weergegeven.

w'n1 Rectonoulor Reclangular:
H'(n) = I, 0 < n < N - I

Hanning:

w(nl=~[I-COs(:=I)J. O~n$N-1
Hamming:

w(n) = 0.54 - 0.46 cos ( 21Tn). 0 ~ n ~ N - I
N-l

B/ackman:

w(nl =0.42-0.5COS( 21Tn )+o.OSCOs( 41Tn). O~n~N-l
N-I N-l

10i--------"""""""""'-.L..----_

oe

06

8arl/ell:

(

2n
N -1'

w(n) =

2-~.
N - I

N - Io ~n ::;-
~

N- 1
--<~n<l·..,r-l2 - -

fig A.1 Windowtypen en formules [24].

In fig A.2 zijn de amplitude spektra van het rechthoekige

(a), het Hanning (b) en het Hamrning (c) window weergegeven

voor N = 51 punten. Links staat het analytisch berekende

spektrum (z-transformatie [24]), rechts het numeriek

berekende (FFT algoritme met LFFT = 1024 punten). uit fig

A.2 volgt dat de beide cosinuswindows een lager nivo van de

zijlobben, en een bredere hoofdlob hebben dan het

rechthoekige window.
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fig A.2 Rechthoekig (a), Hanning (b)

en Hamming (c) window.

Het Hamming window wordt vaak gekozen omdat dit de 'leakage'

naar vlakbij gelegen spektraalkomponenten meer beperkt dan

het Hanning window (lager nivo van de eerste zijlobben in

fig A.2). In de volgende paragraaf zullen we het Hamming

window nader gaan bekijken.
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A.3 Hamming window.

Het bepalen van een FFT komt overeen met het bepalen van de

z-getransformeerde van de periodiek voortgezette

tijdsfunktie. Als de windowlengte (N) even groot is als de

lengte van de Fouriertransformatie (LFFT) dan komt het

bepalen van het spektrum van het Hamming windowovereen met

het bepalen van de z-getransformeerde van een cosinus met

offset, en verschillen slechts de eerste 2 spektraal

komponenten van nul, de rest valt precies in de nulpunten

van fig A.2(c).

Dit is te zien in fig A.3 waarin de spektra van 3 Hamming

windows weergegeven zijn. De spektra verschillen hierin dat

de windows op 3 verschillende manieren beschreven zijn

(zoals te zien is in de formules bij fig A.3).

laat zien wat het effekt van het berekenen van

Fig A.3(b)

slechts de

helft van het window is (w( i ) is berekend voor i = 1 tot 64

en verder is gesteld dat w(N-i+1) = w(i».

(a..) cJ:,) û)

" N AI N
.l. r ï:

w(L) =051{ - 0.41, cO~.z,{"(i-I) J
12 c9

i:I, .. 12.8

-J.... ,uJ

Wli) =OS" -o.lil, 'os(url~-I)}
1~8

i:= I, .. '" ; W(W-i-tl): wei)

Wa):= D.)I{-D.lib C.OS(lC{ i.-Ih'})
~

L= 1.... 12.8

fig A.3 Spektra van Hamming windows, LFFT = 128, N = 128.

De beschrijving van het Hamming window volgens methode (c)

is verder aangenomen (de resultaten zijn nagenoeg identiek

aan die bij beschrijving volgens methode (a».
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A.3.1 Windowlengte.

N l>

"ï -10
:i

-'<0

-Jo N=:129

-+'0

-S'tl

-60 dB

Om de invloed van de windowlengte te bekijken is voor het

tijdsignaal een gesimuleerd rf-signaal genomen (zonder

verzwakking en diffractie). Kuc [1] heeft gevonden dat voor

N > 64 er een 'afvlakeffekt' van het spektrum optreedt. Dit

houdt in dat het spektrum vlak gaat lopen zo'n 50 dB onder

de maximale waarde ten gevolge van de zijlobben van het

Hamming window (zie ook fig A.2). In fig A.4 Zl)n de

amplitude spektra weergegeven voor N = 64, 128, 256 en 512

punten.
()

-10

-~ dB

-20

-30

0 0 NN
-10 T -10 1-

-zo -lO

-Jo N=.z~b -Jo 1\1= ~/.z..

-vo -1(0

-so - t"'b

~-l:.iJ -60

-h dB -Jo els

fig A.4 Spektra voor N = LFFT = 64, 128, 256 en 512.

Uit fig A.4 blijkt duidelijk het 'afvlakeffekt'. Ook blijkt

dat de 'scalloping' niet zichtbaar afneemt met toenemende

windowlengte (voor N > 64). Deze 2 aspekten in aanmerking
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genomen heeft het geen zin om de windowlengte te groot te

kiezen, dit is ook gewenst om het effekt van verzwakking en

diffractie binnen het window te beperken. De windowlengte

moet echter ook niet te klein genomen worden om nog enige

frekwentieresolutie over te houden. standaard is een 128

punts window gekozen.

A.3.2 Offset.

Tijdsignalen die een grote offset hebben zijn bijvoorbeeld

de impulsresponsies uit § 5.1. Deze offset kan het beste

verwijderd worden voordat het spektrum bepaald wordt.

Waarom dit moet is te zien in fig A.s, waar het amplitude

spektrum van een gewindowde sinus met en zonder offset

weergegeven is.

o
/ol
r

-a-

,4/=12&'
i.FF/= Ila

-Jr -ro

fig A.s Spektra met (a) en zonder (b) offset.

De offset term 'lekt door' naar andere spektraalkomponenten.

Hierbij moet wel vermeld worden dat het window van fig

A.3(b) genomen is. Bij keuze van Hamming windows (a) of (c)

wordt hiervan veel minder last ondervonden.
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APPENDIX B: FANTOMEN.

Het fantoom (weefselmodel) bestaat in het algemeen uit een

basismateriaal met daarin de verstrooiers zo goed mogelijk

homogeen verdeeld. Als basismateriaal is een gelatine

oplossing gebruikt met een concentratie van 7.5 gewichts

procent. Deze waarde is een compromis tussen de eisen:

- geringe verzwakking van de gelatine oplossing (lage

concentratie)

- gelatine oplossing moet stollen bij kamertemperatuur

(concentratie groter dan 5 gewichtsprocent [21]).

De verstrooiers zijn silicagel deeltjes (silicagel 60 voor

chromatografische toepassingen). Deze zijn verkrijgbaar in

4 grootteklassen: 15 pm gemiddeld, 15-40 pm, 40-63 pm en

63-100 pm (doorsnede). Er zijn fantomen gemaakt met

verstrooierconcentraties varierend van 0.1 tot 4 gewichts

procent.

Het fantoomfabricageproces verloopt globaal zoals beschreven

in [21], maar er zijn enkele wijzigingen aangebracht:

Om de verstrooiers zo goed mogelijk homogeen verdeeld in het

fantoom te krijgen is gebruik gemaakt van een 'waring

blendor'. Dit is een mengbeker waarin een stalen roermes

met een hoog toerental (enkele duizenden toeren per minuut)

ronddraait. Omdat van deze 'blendor' gebruik gemaakt werd,

moesten gelatine oplossing en deeltjes suspensie apart

aangemaakt worden. Wanneer men namelijk de gelatine

oplossing met verstrooiers in de 'blendor' bracht dan was

het resultaat niet bruikbaar vanwege de schuimvorming die

dan optrad (lucht in het fantoom moet zo goed mogelijk
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is het redelijk

Er zijn echter

vermeden worden).

Er werd eerst een hoeveelheid gelatine, voldoende voor

enkele fantomen, aangemaakt met de dubbele concentratie (15

%). Deze werd daarna bewaard in een stoof op circa 80 °C,

zodoende stolt de oplossing niet en brandt deze ook niet

aan. Daarna werd voor elk fantoom de deeltjes suspensie

gemaakt. Dit gebeurde door de juiste hoeveelheid deeltjes

(voldoende voor de dubbele concentratie) met een afgepaste

hoeveelheid gedemineraliseerd, ontgast water in de 'blendor'

te doen en deze enkele minuten te laten draaien.

De deeltjes suspensie en een afgepaste hoeveelheid van de

gelatine oplossing werden daarna bij elkaar gevoegd en nog

15 minuten gemengd in een bekerglas (op een kookplaat met

roermagneetje). Ondertussen werd ook een mespuntje

Natrium-Azide (Na-Az) toegevoegd om de fantomen langer

houdbaar te maken.

Het zo verkregen 'vloeibare-fantoom' werd na overgieten in

een vorm (bij een temperatuur van 60 ~ 70 °C) op de rollen

bank geplaatst om te zorgen dat de verstrooiers niet

uitzakken tijdens het stollingsproces. Na stolling werd de

vorm verwijderd en het fantoom in een bakje onder water in

de koelkast (bij circa 4 °C) bewaard.

Met het hierboven beschreven fabricageproces

goed mogelijk om homogene fantomen te maken.

wel enkele nadelen te noemen:

Wanneer het 'vloeibare-fantoom' in de vorm gegoten is

vertonen de deeltjes de neiging tot uitzakken (zelfs op

de rollenbank). Dit probleem is het duidelijkst

aanwezig bij de fantomen met de grootste deeltjes. Het

resultaat is een minder homogeen fantoom waarin zich

ook grotere 'klonters' bevinden. Het probleem kan
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mogelijk opgelost worden door een zwaarder basis

materiaal te nemen (bijvoorbeeld siliconenrubber). Ook

kunnen andere deeltjes genomen worden (bijvoorbeeld

carborundum poeder) om het soortelijk gewicht van

verstrooiers en basismateriaal dichter bij elkaar te

brengen. Het nadeel van de andere aanwezige

verstrooiertypen (onder andere carborundum poeder en

norit) was dat de verstrooiergrootte niet zo duidelijk

gedefinieerd was als bij de silicageldeeltjes.

Bij het overgieten in de vorm ontstaan altijd wat

luchtbelletjes, rustig overgieten is daarom belangrijk.

De minste last van luchtbelletjes in het gestolde

fantoom werd ondervonden indien in een van de perspex

schijven van de fantoomvorm een gaatje zat zodat het

fantoom via de huishoudfolie kontakt maakte met de

buitenlucht.

Omdat gelatine een organisch materiaal is, is het aan

bederf onderhevig. Door toevoegen van Na-Az en bewaren

in de koelkast kunnen de fantomen echter een paar

maanden goed blijven.
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