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SAMENVATTING.

Met behulp van de puIs-echo methode worden ultrageluid
B-mode echogrammen gemaakt. B-mode echogrammen van zachte
biologische weefsels bevatten een korrelige struktuur als
gevolg van verstrooiing van de geluidsgolven en de
interferentie van de echo's op het tranduceroppervlak. Deze
korrelige struktuur, aangeduid met de naam speckle, is een
willekeurig patroon dat statistich beschreven moet worden.

De statistische eigenschappen van de speckle, zoals de
kansdichtheidsfunktie en de autocovariantiefunktie zijn
afhankelijk van de weefseleigenschappen en de eigenschappen
van het afbeeldende systeem.

Omdat de bundel van een transducer niet homogeen is, is
de speckle statistiek afhankelijk van de afstand van de
verstrooiers tot de transducer; dit wordt het
diffraktie-effekt genoemd. Het diffraktie-effekt uit zich
in de autocovariantiefunktie vooral in de richting
loodrecht op de transduceras, de laterale richting.

Om de speckleanalyse onafhankelijk van de afstand tot de
transducer te maken, is voor het diffraktie-effekt in
laterale richting gekorrigeerd. Deze korrektie verloopt via
het amplitudespektrum van de laterale RF-signalen met
behulp van gemiddelde laterale amplitudespektra van
referentie echogrammen, behorend bij verschillende
afstanden tot de transducer.

In het onderzoek is in eerste instan~ie gebruik gemaakt
van simulaties van weefselmodellen. Om de praktische
haalbaarheid van de korrektiemethode te testen zijn ook
scans van weefselfantomen gekorrigeerd.

Uit vergelijking van de speckle statistiek voor en na
korrektie is gebleken dat deze methode de laterale ACVF
praktisch onafhankelijk van het diffraktie-effekt maakt,
terwijl de kansdichtheidsfunktie en de axiale ACVF weinig
nadelige invloed ondervinden.



LATERAL DIFFRACTIONCORRECTION OF ULTRASOUNDSCANS.

SUMMARY.

The pulse-echo method is used to obtain ultrasound B-mode
echograms. B-mode echograms of 'soft' biological tissue
contain a granular structure due to interference of echoes
at the transducersurface. This granular structure is called
speckle and it's a random pattern that has to be
characterized statistically.

The statistical properties of speckle, such as the
probability density function and the autocovariance
function (ACVF) depend on the tissue characteristics and
the properties of the imaging system. Because of the
inhomogenity of the ultrasound beam, the speckle statistics
depend on the distance between tissue and transducer; this
is called the diffraction-effect. The diffraction-effect
influences especially the lateral properties of the ACVF.

Compensation for the diffraction-effect is necessary to
obtain speckle statistics independant of the distance of
the tissue to the transducer. The correction described in
this report uses averaged lateral amplitude spectra of
reference echograms to correct the amplitude spectrum of
each lateral RF-signal in an ultrasound echogram.

The corrections of simulated B-mode echograms and of
experimental echograms of tissue models were employed to
test the practical significance of the correction method.
Comparison of speckle statistics before and after
correction shows that the lateral ACVF becomes almost
independant of the distance of the tissue to the
transducer.
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CHAPTER 1

INLEIDING.

op het biofysisch laboratorium van de afdeling Oogheelkunde van
het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen doet men onder andere
onderzoek op het terrein van de ultrageluidsdiagnostiek.
Ultrageluid wordt in de geneeskunde gebruikt voor het maken van
afbeeldingen van strukturen in het lichaam. Het onderzoek spitst
zich toe op de fysika van de produktie van ultrageluid, het
modelleren van biologische weefsels en het opnemen en analyseren
van echogrammen.
Er wordt gebruik gemaakt van de puIs-echo methode voor het maken
van echogrammen. Hierbij wordt door een transducer een ultra
geluidspuls uitgezonden, waarna de echo's afkomstig van het
weefsel weer door dezelfde transducer worden opgevangen. De
transducer geeft dan een elektrisch signaal, het radiofrekwent
(RF) signaal, dat informatie over het weefsel bevat.
Er zijn verschillende manieren om de RF-signalen af te beelden
zodat ze als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose kunnen
dienen. Naast het maken van afbeeldingen wordt onderzoek gedaan
naar het analyseren van de RF-signalen met behulp van
statistische methoden. Er worden dan over een bepaald gebied in
het echogram statistiche parameters berekend, die het weefsel in
dat gebied karakteriseren.
Omdat de transducerbundel niet homogeen is, zullen de
statistische parameters afhankelijk zijn van de afstand tot de
transducer. Deze afhankelijkheid uit zich in twee richtingen, de
axiale en de laterale richting, en wordt het diffraktie-effekt
genoemd.
Het in dit afstudeerverslag beschreven onderzoek gaat over het
korrigeren voor het diffraktie-effekt en is toegespitst op de
laterale diffraktiekorrektie. Het doel van het onderzoek is een
korrektiemethode te vinden waardoor de statistische analyse
onafhankelijk van het diffraktie-effekt uitgevoerd kan worden.
In het verslag wordt ingegaan op de puIs-echo methode (Hst.2) en
het ontstaan van speckle in B-mode echogrammen (Hst.3). Aan de
hand van de speckle-analyse wordt het diffraktie-effekt belicht
(Hst.4) om vervolgens de diffraktiekorrektie te bespreken
(Hst.5). Listings van de geschreven software zijn niet in dit
verslag opgenomen, er is volstaan met een beschrijving en
handleiding (Bijlage A en B).
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CHAPTER 2

BEELDVORMING MET BEHULP VAN ULTRAGELUID.

UItrageIuid is geluid met frekwenties boven de 20 kHz, dus boven
de gehoorgrens. Door gebruik te maken van het piezo-elektrisch
effekt van sommige kristaIIen is het mogelijk om uItrageIuid te
produceren [1]. Hierbij wordt een elektrische spanning op het
kristal aangebracht waardoor het kristal mechanisch vervormt.
Een kortdurende spanningspu1s brengt het kristal in een
eigentriIIing, die voor geIuidsgolven in het omringende medium
zorgt. Zo'n geluidsbron wordt transducent of transducer genoemd.
De manier waarop het uItrageIuid zich in het omringende medium
manifesteert is afhankeIijk van de overdracht van elektrische
naar mechanische triIIingen, de vorm van het kristal en de aard
van het medium.
Het piezo-elektrisch effekt werkt ook omgekeerd, mechanische
vervorming van het kristal zal een elektrisch spanningsverschil
tot gevolg hebben. UItrageIuid kan dus weer worden omgezet in
een elektrisch signaal.
Net als bijvoorbeeld rontgen-straling kan uItrageIuid worden
gebruikt voor het maken van afbeeldingen. Door uItrageIuid in
een weefsel te zenden zal het een interaktie met dat weefsel
ondergaan. Het weerkaatste geluid zal informatie over het
weefsel bevatten en kan weer worden opgevangen door een
transducer. In de medische diagnostiek zijn diverse methoden
voorhanden om afbeeldingen met behulp van uItrageIuid te maken
[2]. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van het
Doppler-effekt om de bIoedsnelheid in bIoedvaten en hart te
meten.
De methode waar dit verslag betrekking op heeft is de puIs-echo
methode. Deze methode maakt gebruik van een transducer voor het
maken van uItrageIuidsscans.
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2.1 PULS-ECHO METHODE.

Bij de puIs-echo methode dient de transducer achtereenvolgens
als zender en ontvanger van uItrageIuid. In figuur 2.1 is een
schematische voorstelling van de puIs-echo meetmethode getekend.
Door de transducer met een spanningspuls aan te sturen zal een
geIuidspuls worden uitgezonden. Deze dringt het te onderzoeken
weefsel binnen en wordt daar verstrooid en gereflekteerd.
DeeItjes en oppervlakken die groter zijn dan de bundeldoorsnede
zorgen voor spiegeIrefIekties, terwijl deeItjes die kleiner zijn
het geluid verstrooien.

'w'eefsel
.:(.'. ( .. . . __ /' IQt~t=1
. '. I' I" -
'""f :- -+- -1 -. .,. . I . ... . .

. ' . . '.1 '. I '. . . OX Io.a.. \

.. -.r: .r-,-
~ \.' I .. ~· -/ ,'l',' L-" '.' , '"t 6u.Tld~1

han'i.du..c.e"t R. 0, I

fig.2.1 PuIs-echo methode.

De echo's ofweI de golven die in de richting van de transducer
worden gereflekteerd en verstrooid, zuIIen door de transducer
worden ontvangen. De golven worden door de transducer omgezet in
een elektrisch signaal, dat het radiofrekwent (RF) signaal wordt
genoemd. Het RF-signaal is een 1-dimensionale afbeelding van het
weefsel, waarbij de tijd-as korrespondeert met de axiale afstand
tot de transducer. Als de geIuidssneIheid overal in het weefsel
dezelfde waarde c heeft, dan is er een eenvoudige relatie tussen
de afstand van de transducer tot het reflekterend deeItje (6z)
en de tijd tussen zenden van de puIs en ontvangen van de echo
( 6 t ) :

26z = c6t ( 2 . 1 )

Deze vergeIijking bevat 26z omdat de afstand tot het deeItje
twee maal door de puIs wordt afgeIegd. Verondersteld wordt dat,
in de biologische weefsels waar dit onderzoek betrekking op
heeft, de geIuidssneIheid overal dezeIfde waarde heeft. Het
oplossend vermogen in axiale richting van dit afbeeldend systeem
wordt bepaald door de Iengte van de geIuidspuls. Als twee punten
binnen een pulslengte afstand (in axiale richting) van elkaar
Iiggen dan zuIIen hun puntspreidfunkties in het RF-signaal
interfereren. De geIuidspuls moet dus zeer kort zijn voor een
hoge axiale resolutie. Figuur 2.2 geeft een typische geluidspuls
die door een 5 MHz transducer wordt uitgezonden. AfhankeIijk van
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de transducer en de toepassing ligt de centrale frekwentie in de
puIs tussen 1 en 15 MHz. De afweging is dat met hoge frekwenties
een betere axiale resolutie gehaald kan worden, maar dat de
verzwakking van golven met hoge frekwenties in de meeste
biologische weefsels groter is.

o 0.6 1.2 ps

fig.2.2 Uitgezonden geluidspuls.

Een 2-dimensionale afbeelding van het weefsel wordt verkregen
door de transducer in laterale richting telkens iets op te
schuiven waarbij in elke stand een RF-signaal wordt opgenomen.
Na bewerking van de signalen kan de afbeelding zichtbaar worden
gemaakt in een echogram.
De resolutie in de richting loodrecht op de transduceras, de
laterale richting, wordt bepaald door de breedte van de
geluidsbundel. Als twee puntverstrooiers naast elkaar, binnen de
bundelbreedte van de transducer liggen, dan zullen de punt
spreidfunkties van die verstrooiers in het RF-signaal met elkaar
interfereren. Door middel van fokusseren van het geluidsveld
wordt de bundel in het gebied rond het fokus smaller zodat daar
de laterale resolutie hoger wordt. De breedte van de
geluidsbundel is afhankelijk van de afstand tot de transducer
zodat de laterale resolutie ook afhankelijk is van die afstand.
In het fokus is de resolutie het hoogst.

2.2 B-MODE ECHOGRAM.

In figuur 2.2 is te zien dat de door de transducer uitgezonden
geluidspuls een in amplitude gemoduleerde golf van, in dit
geval, 5 MHz is. Dit heeft tot gevolg dat puntspreidfunkties in
axiale richting ook die frekwentie in zich hebben. am duidelijk
de signalen op een oscilloscoop zichtbaar te maken wordt in
het algemeen van een RF-signaal de omhullende bepaald door
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demodulatie. Het gedemoduleerde signaal wordt daarna nog
gekomprimeerd en gefilterd. Het zo ontstane tijdsignaal wordt
A(mplitude) mode echogram genoemd.
Het lateraal verschuiven van de transducer levert meerdere
RF-signalen op en daarmee dus ook meerdere A-mode echogrammen.
Samen vormen ze een 2-dimensionaal echogram als ze naast elkaar
op een monitor worden afgebeeld. Omdat daarbij de amplitude
weergegeven wordt door middel van de helderheid, wordt dit een
B(rightness) mode echogram genoemd. Hierin korresponderen sterke
echo's met een hoge helderheid.

fig.2.3 B-mode echogram van een relatief homogeen weefsel.

In een B-mode echogram van biologisch weefsel zlJn vooral de
omtrekken van grotere strukturen te zien. Tussen verschillende
strukturen is er meestal een overgang van akoestische
eigenschappen, zodat de geluidspuls gedeeltelijk gereflekteerd
wordt. Is het oppervlak zo groot dat het binnen de resolutie van
het systeem valt dan wordt het zichtbaar in een B-mode echogram.
Naast deze harde spiegelreflekties worden vanuit relatief
homogene weefsels echo's ontvangen, die het gevolg zijn van
verstrooiing aan relatief kleine akoestische inhomogeniteiten.
Deze echo's hebben een veel lagere intensiteit. Verstrooiing en
de daaropvolgende interferentie bij ontvangst, zorgen voor de
korrelige struktuur in een B-mode echogram. Figuur 2.3 is
hiervan een voorbeeld. Deze korrelige struktuur wordt met de
naam speckle aangeduid. De speckle ligt als een sluier met hoog
kontrast over het beeld; als men gelnteresseerd is in
anatomische details, dan is speckle een ongewenste storing. Met
beeldbewerkingstechnieken zal dan getracht worden de speckle uit
de afbeelding te filteren, zodat de harde reflekties beter
zichtbaar worden.
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Er zijn echter relatief homogene weefsels zoals de lever, de
schildklier en het orbitaal vet achter het oog. Deze weefsels
geven in een B-mode echogram aIleen een speckle patroon waaruit
de eigenschappen van het weefsel gehaald moeten worden. Bij het
analyseren van de speckle zijn nu juist harde reflekties
veroorzaakt door grensvlakken van het weefsel ongewenst.

2.3 DE RF-MATRIX.

De ontvangen RF-signalen moeten bewaard worden om er
verschillende bewerkingen op uit te kunnen voeren [3]. Het is
niet mogelijk om aIle bewerkingstechnieken 'real time' uit te
voeren. Opslaan van een B-mode echogram is onvoldoende omdat bij
het demoduleren van de RF signalen informatie verloren gaat, die
belangrijk is voor de signaalanalyse. Om de RF-signalen, die van
de transducer afkomen, op te slaan worden deze eerst bemonsterd.
Een typische samplefrekwentie is 50 MHz, ruim boven de Nyquist
limiet van de RF-signalen.

o 1.25 2.5 3. ?5 5 mm

fig.2.4 Axiaal RF-signaal.

Ais het gaat om een in-vitro meetopstelling kan de optredende
ruis verminderd worden door een aantal pulsen uit te zenden,
waarbij de transducer in een stand gehouden wordt. Er worden dan
een aantal RF-signalen opgenomen die kunnen worden gemiddeld.
Ais er N signalen worden gemiddeld, dan verbetert de
signaal-ruis verhouding met een faktor IN. Bij een in-vivo
meting is dit niet mogelijk omdat het weefsel in het algemeen
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in beweging is.
Van het bemonsterde RF-signaal wordt door middel van een
tijdvenster dat gedeelte opgeslagen dat overeenkomt met het
gedeelte van het weefsel waar de interesse naar uit gaat. Dit
gedeelte noemen we het 'Region Of Interest' (ROI) en is in
figuur 2.1 aangegeven.
De bemonsterde RF-signalen worden opgeslagen in een
samplematrix, de RF-matrix. Elke rij van de RF-matrix bevat de
samplewaarden van een RF-signaal. Opeenvolgende rijen van de
RF-matrix komen overeen met naast elkaar opgenomen RF-scans. In
figuur 2.4 zijn de eerste drie rijen van zo'n RF-matrtx
uitgezet, waarbij de afzonderlijke samples verbonden zijn zodat
de oorspronkelijke analoge RF-signalen zichtbaar worden.
In de figuur valt op dat deze drie RF-signalen veel op elkaar
lijken. Dit komt door de geringe laterale verschuiving (0.125
mm) die de transducer tussen het opnemen van twee RF-signalen
onderging. Deze verschuiving is klein ten opzichte van de
bundelbreedte zodat het weefsel in de bundel na een verschuiving
slechts weinig verandert. Met vergelijking 2.1 is de tijd-as van
de RF-signalen omgezet naar een afstand-as, waarbij als nulpunt
het begin van het ROI is genomen. De afstand van het begin van
het ROI tot de transducer is hier 75 mm.

MAL4 RF

--;;j

o 5 10 15 20 mm

fig.2.S Lateraal RF-signaal.

De laterale verschuiving tussen twee RF-scans komt
RF-matrix overeen met de sampleafstand tussen de rlJen
matrix. Is deze klein genoeg dan zullen de kolommen ook
laten zien als de punten worden doorverbonden in een
Deze signalen zijn de laterale RF-signalen. Een
RF-signaal is een 1-dimensionale afbeelding bij een
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komt overeen met de
uitgezonden puIs. In
zodat variaties in

stand van de transducer. Een lateraal RF-signaal is een
1-dimensionale afbeelding loodrecht op de transduceras en
evenwijdig aan de lijn waarover de transducer verschoven wordt.
Een lateraal RF-signaal wordt verkregen uit een reeks axiale
RF-signalen door van elk ervan een sample op dezelfde diepte te
nemen. In figuur 2.5 staan de eerste drie kolornrnen van dezelfde
RF-matrix die in figuur 2.4 is gebruikt. Opvallend is de lagere
frekwentieinhoud van de laterale RF-signalen in vergelijking met
de axiale RF-signalen.
De hoge frekwentie in de axiale RF-signalen
centrale frekwentie in het spektrum van de
de laterale richting is dit niet het geval
laterale RF een rustiger verloop hebben.

Na demodulatie van de axiale RF-signalen kan, voor visuele
beoordeling van de afbeelding een B-mode echogram gemaakt worden
Andere bewerkingen maken de signalen beter geschikt als
hulpmiddel bij weefsel karakterisatie. De RF-matrix is altijd
het uitgangspunt van analyse van de signalen die van het weefsel
afkomen. De RF-signalen in de matrix kunnen door middel van
komputersimulatie of door meting worden verkregen. Bet voordee1
van simulatie is dat een duidelijk simulatiemodel opgegeven kan
worden en dat zaken als demping in het weefsel weggelaten kunnen
worden, wanneer dit voor het onderzoek gewenst is.
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CHAPTER 3

SPECKLE.

De term speckle wordt gebruikt om de korrelige struktuur in
ultrageluidsbeelden te beschrijven. Speckle manifesteert zich
als een sluier of masker met hoog kontrast en hoge spatiele
frekwenties, die op het beeld is gesuperponeerd. Speckle is
inherent aan alle koherente afbeeldingstechnieken en is een
gevolg van het gebruik van koherente straling en interferentie
van de verstrooide golven. Verstrooiers samen met de parameters
van het afbeeldende systeem bepalen de eigenschappen van het
specklepatroon. De interferentie tussen de echo's van
afzonderlijke verstrooiers heeft als gevolg dat het
specklepatroon er vrij willekeurig uitziet. Het specklepatroon
is als zodanig dus geen direkte afbeelding van de verstrooiers.
Zo'n willekeurig patroon laat zich alleen statistisch
beschrijven. In B-mode echogrammen kunnen weefsels met
verschillende eigenschappen van hun verstrooiende strukturen ook
in de specklestatistiek verschillen geven.
De statistische eigenschappen van de speckle zijn niet goed met
het oog waar te nemen, wanneer een B-mode echogram bekeken wordt
(4). Het is daarom nodig om parameters van de specklestatistiek
te berekenen om ze daarna aan de waarnemer aan te bieden.

3.1 HET ONTSTAAN VAN SPECKLE.

Speckle werd voor het eerst beschreven bij het gebruik van het
koherente licht uit een laser. Door dit op een ruw oppervlak te
laten vallen wordt een specklepatroon zichtbaar. Aan de hand van
laserspeckle wordt in het volgende onderscheid gemaakt tussen
speckle bij voortplanting van golven in de vrije ruimte en
speckle in een afbeeldend systeem [5,6). De puls-echo methode
behoort tot die laatste kategorie en zal besproken worden in
verband met de ultrageluidsspeckle.
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3.1.1 LASER SPECKLE.

Het oppervlak van de meeste materialen is extreem ruw ten
opzichte van de golflengte van zichtbaar licht. Als praktisch
monochromatisch licht door zo'n oppervlak wordt gereflekteerd,
dan bestaat de optische golf in een bepaald observatiepunt uit
kleine golfjes die elk van een ander mikroskopisch
oppervlakte-element komen (zie figuur 3.1a). De afstand die deze
golven hebben afgelegd kan vele golflengten verschillen; de
verschillen in afgelegde weg resulteerd in faseverschillpn
tussen de golven. Interferentie van deze koherente golven in het
observatiepunt bepaald de intensiteit in het observatiepunt.
Verplaatsing van het observatiepunt levert een andere
intensiteit op, afhankelijk van de interferentie die plaats
vindt. Het oog bestaat uit vele observatiepunten en is gevoelig
voor intensiteiten. Gevolg is dat een speck1epatroon gezien
wordt wanneer naar het oppervlak gekeken wordt.

Surtace

Surface

Observation
point

De - phased
:ampll tude
spread
tunctlons

fig.3.1 Fysische oorsprong van speckle: (a) vrije
ruimte, (b) afbeeldend systeem.

Dit was een beschrijving van speckle bij voortplanting van
koherente straling in de vrije ruimte. Naast deze vorm van
speckle is er een vorm die ontstaat in afbeeldende systemen. In
figuur 3.1b is een afbeeldend systeem, een lens, te zien. Hierin
is gelilustreerd dat de intensiteit op een bepaald punt in het
beeldvlak het resultaat is van interferentie van
puntspreidfunkties afkomstig van verschillende mikroskopische
oppervlakte-elementjes. Er moet weI gelden dat de
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dit
Bij
een

veel
geen

van de mikroskopische
van diffraktie hoeft het
zijn om speckle te

puntspreidfunktie breed is ten opzichte
variaties in het oppervlak. Als gevolg
oppervlak hier dus niet zo ruw te
veroorzaken.
Oat speckle niet bij wit licht zichtbaar is, komt doordat
over het algemeen niet monochromatisch en niet coherent is.
coherentie zorgt elke spektrale komponent in het licht voor
specklepatroon. Zijn er vele komponenten dan zijn er ook
verschillende specklepatronen door elkaar, er is dan
duidelijk patroon zichtbaar.

3.1.2 ULTRAGELUIDSSPECKLE.

Op een bepaald tijdstip T1 ontvangt de transducer golven die
afkomstig zijn van verschillende verstrooiers (zie figuur 3.2).
Deze verstrooiers bevinden zich allemaal in het zogenaamde
resolutievolume. De vorm van dit resolutievolume wordt bepaald
door de pulslengte, de geometrie van het transduceroppervlak en
de tijd na het uitzenden van de puIs. Op een tijdstip T2 groter
dan T1 zal het resolutievolume verder van de transducer
verwijderd zijn.

I
~.V,

RESOLu.T1E "oLl.LME.~

T2.

~~
/

\ BLlNOEl

fig.3.2 Ontstaan van ultrageluidsspeckle.

De op een bepaald moment uit het resolutievolume komende echo's,
veroorzaken een interferentiepatroon op het transduceroppervlak.
Dit interferentiepatroon verandert met de tijd omdat het
resolutievolume, en daarmee de echo's met de tijd veranderen.
Een RF-signaal is het resultaat van de fasegevoelige somma tie
van dit patroon door de transducer en vertoont een
1-dimensionale speckle. Ook in laterale richting ontstaat
speckle, omdat met het verschuiven van de transducer ook het
resolutievolume verschoven wordt. Deze verschuiving is te
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vergelijken met die in axiale richting, wat het veranderende
interferentiepatroon veroorzaakte. Ultrageluidsspeckle is te
zien wanneer de amplitude van de RF-signalen op een monitor
wordt afgebeeld, dus in een B-mode echogram.

3.2 SPECKLE STATISTIEK.

Als het aantal verstrooiers in een resolutievolume van een
koherent afbeeldingssysteem groot is, dan zijn de statistische
eigenschappen van het specklepatroon onafhankelijk van de
verstrooiende struktuur. Zij zijn in dat geval aIleen
afhankelijk van de fysische dimensies van de transducer, de
gebruikte golflengte en de afstand tot de transducer.
Een ander uiterste is het geval wanneer zich in het ROI geen
strukturen die klein zijn t.o.v. het oplossend vermogen
bevinden; het B-mode echogram vertoont dan geen speckle. De
harde reflekties en het interferentiepatroon zijn dan sterk
afhankelijk van het weefsel. Tussen deze twee uitersten zijn de
statistische eigenschappen van het specklepatroon afhankelijk
van de verstrooiende strukturen en de eigenschappen van het
afbeeldende systeem. In het eerste geval waarin de
specklestatistiek aIleen afhankelijk is van systeem parameters,
wordt de speckle volledig ontwikkeld genoemd.
Voor volledig ontwikkelde speckle zijn de statistische
eigenschappen te berekenen [7,8]. Dit gebeurt op twee nivo's nl.
de eerste orde statistiek die beschreven wordt door de kans
dichtheidsfunktie van de amplitude in een punt van het B-mode
echogram, en de tweede orde statistiek die beschreven wordt door
de autocovariantiefunktie (ACVF).

1m

Re

fig.3.3 Fasoren in het komplexe vlak.

- Eerste orde statistiek.
De geluidsgolven die op een bepaald moment bij het
transduceroppervlak aankomen kunnen worden voorgesteld als
fasoren in het komplexe vlak (zie figuur 3.3). Elk van deze
fasoren heeft een random amplitude en fase. De fasegevoelige
optelling van de golven door de transducer komt overeen met het
komplex optellen van de fasoren. De resultante A geeft de
amplitude en fase van het RF-signaal.
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In de statistiek van de amplitude zlJn we gelnteresseerd, omdat
dit de eerste orde statistiek van de B-mode echogram geeft. De
amplitude van de resultante noemen we A en de fase ,. De
stochastische komplexe variabele A is de som van N random
fasoren. De verwachtingswaarde van het reele en imaginaire deel
van A is nul, de varianties zijn gelijk en het reele en
imaginaire deel zijn onafhankelijk [6]. Onder deze voorwaarden
geldt vol gens de centrale limiet stelling, dat als N naar
oneindig nadert de kansverdeling van het reele en imaginaire
deel asymptotisch gaussisch is [9]. N~~ komt overeen met de
voorwaarde dat er zich een groot aantal verstrooiers in het
resolutievolume moet bevinden. De gezamelijke kansdichtheids
funktie van Re[A] en Im[A] is dan:

1 { (Re [A] ) 2+ ( I m[A] ) 2}
p(Re[A],Im[A])= exp-

2ner 2 2er 2

( 3.1 )

Hieruit voIgt voor de amplitude en fase van de resultante dat
zij onafhankelijk zijn en de volgende kansdichtheidsfunkties
hebben [10]:

p(A)= ~exp-{
er 2

, A > 0

, -n < , < IT

( 3 .2)

( 3.3 )

De verdeling voor de amplitude wordt de Rayleigh verdeling
genoemd.
Als de signaal-ruis verhouding van de speckle wordt gedefinieerd
als de gemiddelde amplitude uitgedrukt in eenheden van de
standaard deviatie van die amplitude dan geldt:

SNR= p/er= 1. 91 ( 3 • 4 )

De gemiddelde waarde p wordt bepaald door het aantal
verstrooiers in het resolutievolume en door de
verstrooieramplitude van de verstrooiers. Experimenten van
Wagner [7] hebben aangetoond dat deze theoretische kansdicht
heidsfunktie goed overeenkomt met kansdichtheidsfunkties van de
amplitude in B-mode echogrammen.

- Tweede orde statistiek.
Als we de eigenschappen van speckle niet alleen in een punt maar
over een groter oppervlak willen onderzoeken, dan moeten we de
korrelatie eigenschappen van de speckle bekijken. Deze
eigenschappen komen tot uiting in een 2-dimensionaal spatieel
frekwentiespektrum of een autokorrelatiefunktie van de speckle.
De tweede orde statistiek wordt beschreven door de autoco
variantiefunktie (ACVF) die nagenoeg dezelfde betekenis heeft
als de autokorrelatiefunktie. De ACVF is theoretisch af te
leiden voor volledig ontwikkelde speckle veroorzaakt door random
verdeelde puntverstrooiers in de fokale zone van de transducer.
De verstrooierverdeling mag geen korrelatie vertonen en de
verstrooiers moeten homogeen over het ROI verdeeld zijn.
Uitgaande van de ACVF is een gemiddelde FWHM (Full width at Half
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Maximum) in axiale en laterale richting te vinden [8]. De FWHM
wordt bepaald door de breedte van een doorsnede van de
2-dimensionale ACVF in axiale of laterale te nemen. De breedte
wordt bepaald op de plaats waar de kromme is gedaald tot de
helft van de maximale waarde. Het maximum van een ACVF ligt
altijd in de oorsprong.
Voor de laterale richting is de FWHM:

FWHM = 0.74A F /D
x c 9

Voor de axiale richting is de FWHM:

( 3 . 5 )

FWHM = 0.80a I (3.6)z pu s

We zien dat de FWHM in laterale richting wordt bepaald door de
golflengte A, behorend bij de centrale frekwentie van het
geluid, de ge8metrische fokusafstand F en de diameter van de
transducer D. In de axiale richting aordt de FWHM bepaald door
de standaarddeviatie van de omhullende van de puIs a in rom.

Voor volledig ontwikkelde speckle in de fokale zone geldt dus:
Het gemiddeld signaal in de speckle korrespondeert met de
gemiddelde echosterkte uit het resolutievolume. p/a van de kans
dichtheidsfunktie is 1.91 en de gemiddelde speckle afmetingen
zijn aIleen gerelateerd aan de afmetingen van het
resolutievolume.
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fig.3.4 Afhankelijkheid van de speckleparameters van de
verstrooierdichtheid: (a) laterale FWHM, (b) SNR.
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3.3 SPECKLE-ANALYSE.

De in de vorige paragraaf beschreven statistiek geldt aIleen
voor volledig ontwikkelde speckle. In biologische weefsels
gelden deze omstandigheden niet altijd. Aanwezigheid van
reflektieve elementen zullen de eigenschappen van de eerste en
tweede orde statistiek belnvloeden.
Ais de aangenomen hoge verstrooierdichtheid in het
resolutievolume afneemt dan zal de kansdichtheidsfunktie van de
amplitude in de B-scan veranderen. Gekorreleerde strukturen
hebben invloed op de ACVF en de kansdichtheidsfunktie.
Een maat die wordt gebruikt voor de eerste orde statistiek is de
SNR, gedefinieerd als pia. Een maat voor de tweede orde
statistiek is de FWHM (Full width at Half Maximum) van de ACVF.
Deze zullen afhankelijk zijn van de weefseleigenschappen [11].
Voorbeelden van deze maten als funktie van de dichtheid van
verstrooiers in een weefsel staan in figuur 3.4.
Naast de afhankelijkheid van het weefsel is er ook een
afhankelijkheid van de afstand van weefsel tot transducer. De
theoretische benadering van de ACVF is aIleen geldig in de
fokale zone. Brengen we hetzelfde weefsel voor of achter dit
gebied dan krijgen we verschillende ACVF's. Dit is het gevolg
van het later te bespreken diffraktie-effekt. Doordat de
weefseleigenschappen invloed hebben op de statistiek, is het
mogelijk om verschillende weefsels te vergelijken aan de hand
van analyse van die statistiek. De afhankelijkheid van de
afstand maakt het moeilijk om de resultaten van analyses van
scans op verschillende afstanden te vergelijken, wat een
beperking betekent voor de speckle-analyse.
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CHAPTER 4

DIFFRAKTIE-EFFEKT.

De interaktie van ultrageluid met een inhomogeen medium is
afhankelijk van akoestische parameters zoals verzwakking,
frekwentieafhankelijke verstrooiing, dichtheid van de
verstrooiers enz. Het doel van de weefselkarakterisatie is
methoden te vinden, waarmee de akoestische parameters van het
weefsel kunnen worden berekend aan de hand van de gemeten data.
Om dit te verwezenlijken moet de invloed op de data door het
systeem onderscheiden worden van de invloed door het weefsel.
Als we er van uit gaan dat de puIs-echo methode een lineair
systeem is, dan kan een overdrachtsfunktie tussen ingangspuls en
RF-signaal gedefinieerd worden. Deze overdrachtsfunktie bestaat
uit twee gedeelten [12]:
a) Uit overdrachtsfunkties die onafhankelijk zijn van de positie

van de verstrooiers. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de
elektro-akoestische overdracht van de transducer en de
'backscattercoefficient' van de individuele verstrooier.

b) uit overdrachtsfunkties die afhankelijk zijn van de positie
van de verstrooiers ten opzichte van de transducer. Ten
gevolge van frekwentieafhankelijke verzwakking in het weefsel
verandert de geluidspuls als funktie van de plaats. De
verzwakking is dus zo'n overdrachtsfunktie. Ook als er geen
verzwakking in het weefsel is zal het geluidsveld
plaatsafhankelijk zijn. Dit is het gevolg van het
diffraktie-effekt.

Het diffraktie-effekt is eigen aan een afbeeldend systeem en
veroorzaakt dat de afbeelding van een weefsel afhankelijk is van
de plaats van dat weefsel ten opzichte van de transducer. Omdat
een RF-signaa1 een 1-dimensionale afbeelding in axia1e richting
is houden we in een B-mode echogram aIleen de afhankelijkheid
van de axiale afstand tussen weefsel en de lijn waarover de
transducer bewogen wordt.
In figuur 4.1 is het diffraktie-effekt te zien in acht B-mode
echogrammen van hetzelfde weefsel dat op verschillende afstanden
van de transducer is geplaatst. Het zijn simulaties van een
random verzameling verstrooiers met een dichtheid van 1000/cc.
Iedere B-scan bestaat uit 161 A-scans en beslaat 2 cm in
laterale richting en 0.5 cm in axiale richting. De B-scans zijn
gesimu1eerd met een onderlinge afstand van 2 cm, op 2 tot en met
16 cm afstand van de transducer. Het fokus van de transducer
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ligt op 8 cm. De schijnbaar hogere resolutie op 2 cm is in
werkelijkheid een interferentiepatroon (speckle) en is geen maat
voor de resolutie. De resolutie is juist in de fokale zone het
hoogst, wat zichtbaar zou worden als er harde reflekties
aanwezig waren.

fig.4.1 Diffraktie-effekt.

4.1 DIFFRAKTIE EN FOKUSSERING.

Het diffraktie-effekt heeft twee oorzaken: diffraktie van het
geluidsveld en fokusseren van de geluidsbundel. Diffraktie is de
afbuiging van golven doordat gebruik gemaakt wordt van een
eindige apertuur (stralend en ontvangend oppervlak). Zouden we
een oneindig grote vlakke plaat gebruiken dan bestaat het veld
uit vlakke golven. Het veld is dan homogeen zodat er geen
diffraktie-effekt is. Doordat een kleine plaat wordt gebruikt
zullen naast de vlakke golven van het oppervlak ook bolvormige
golven van de randen komen. Er ontstaat dan een geluidsveld dat
een plaatsafhankelijke amplitude en fase heeft; er is dan een
diffraktie-effekt. Wanneer we het geluidsveld als gevolg van een
impulsvormige uitwijking van het transduceroppervlak van een
vlakke ronde transducer berekenen, dan komt daarin het
diffraktie-effekt tot uiting. Deze impulsresponsie ziet er als
voIgt uit [13]:

o t«z/c)

c

o
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met: - (z,r) de plaats in bolkoordinaten.
- c de geluidssnelheid.
- t de tijd.

= ~~:~~~::~:~~~:l
Aan vergelijking 4.1 is te zien dat het diffraktie-effekt
zeer ingewikkelde plaatsafhankelijkheid van het
veroorzaakt. Elk gedeelte van het weefsel in de bundel
afhankelijk van de plaats een andere puIs ontvangen.
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fig.4.2 Transducerbundels met en zonder fokusseren.

Om het afbeeldend systeem een hogere resolutie in laterale
richting te geven, wordt de transducerbundel gefokusseerd. Dit
kan door een akoestische lens op de transducer te bevestigen.
figuur 4.2 laat het verschil zien van de transducerbundels, met
en zonder fokusseren. Fokusseren zorgt er ook voor dat het veld
niet homogeen is en zal dus bijdragen aan het diffraktie-effekt.

4.2 INVLOED OP DE SPECKLEPARAMETERS.

De invloed van het diffraktie-effekt op de SNR van de speckle,
en de FWHM van de ACVF is met behulp van simulaties en metingen
onderzocht [11]. In de eerste orde statistiek geldt de Rayleigh
kansdichtheidsfunktie voor de amplitude. Deze is onafhankelijk
van de afstand van het gesimuleerde weefsel tot de transducer.
WeI moet hier de verstrooierdichtheid groot genoeg zijn om in de
fokale zone genoeg verstrooiers in het resolutievolume te
krijgen. Het resolutievolume is op die plaats nl. relatief
klein.
De gemiddelde speckleamplitude is sterk afhankelijk van de
afstand tot de transducer. De amplitude van de verstrooiing uit
de fokale zone is gemiddeld groter dan uit de gebieden voor en
achter het fokus, omdat daar een groter gedeelte van de

- 22 -



verstrooide golven door de transducer wordt opgevangen.
De invloed van de afstand op de ACVF uit zich vooral op de
laterale FWHM. Deze maat voor de speckleafmeting in laterale
richting stijgt met de afstand tot de transducer om achter het
fokus weer iets af te nemen. De axiale ACVF blijft nagenoeg
konstant.
Samenvattend kan gezegd worden dat het diffraktie-effekt vooral
invloed heeft op de speckleamplitude en de laterale
speckleafmetingen.
Deze afhankelijkheid maakt het lastig om speckle veroorzaakt
door weefsel op verschillende afstanden te vergelijken en is dlls
hinderlijk bij de speckle-analyse. Korrigeren voor het
diffraktie-effekt moet een diepteonafhankelijke speckle-analyse
mogelijk maken. De gemiddelde amplitude laat zich gemakkelijk
korrigeren met behulp van een vermenigvuldigingsfaktor. De ACVF,
die nauw samenhangt met het spektrum levert echter meer
problemen op. In hoofdstuk 5 wordt op die korrektie dieper
ingegaan.

4.3 LATERAAL SPEKTRUM.

De ACVF van een B-mode echogram is een 2-dimensionale funktie
die op een additieve konstante na gelijk is aan de autokorre
latiefunktie.

::' eM
\ 4 eM

,~ 6 CM 8 CM

\ \-
2/mm

fig.4.3 Gemiddelde laterale amplitudespektra (2,4,6 en 8 cm).

Wanneer we de autokorrelatiefunktie Fourier transformeren dan
krijgen we het spatiele vermogensspektrum. Bij het bestuderen
van het diffraktie-effekt kunnen we dus ook uit gaan van het
vermogensspektrum of het amplitudespektrum van de RF-signalen.
Uitgaande van de RF-matrix kan het spektrum in laterale of in
axiale richting worden bepaald. In laterale richting kan het
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spektrum dat bij een bepaalde afstand hoort worden berekend door
de kolom die bij die bepaalde afstand hoort te transformeren.
Omdat het spektrum van een lateraal RF-signaal veel ruis (zie
§4.3.2) in zich heeft, worden meestal een aantal dicht bij
elkaar liggende RF-signalen genomen. De amplitude- en
fasespektra worden dan gemiddeld om tot een gemiddeld spektrum
behorend bij een bepaalde diepte te komen. Van de RF-matrices
behorend bij de B-mode echogrammen in figuur 4.1 zijn de
gemiddelde laterale spektra berekend om het diffraktie-effekt op
het spektrum te bekijken. Bij iedere B-scan hoort zo'n spektrum,
dus bij iedere afstand 2,4, ... 16 krijgen we een gemiddeld
lateraal spektrum. Bij de berekening van die spektra zijn
telkens de spektra van aIle laterale RF-signalen uit de
RF-matrix gemiddeld. In figuur 4.3 zijn de gemiddelde
amplitudespektra behorend bij de afstanden 2,4,6 en 8 cm
afgebeeld. Het diffraktie-effekt is hier goed zichtbaar. Het
gemiddeld lateraal spektrum wordt smaller naarmate de afstand
groter wordt. Dit was al verwacht aan de hand van waarneming van
de B-mode echogrammen en de opmerkingen over de laterale FWHM in
§4.2.

4.3.1 VERWACHT LATERAAL SPEKTRUM.

uitgaande van een random uniform verdeelde wolk met een hoge
dichtheid puntverstrooiers, kan de verwachtingswaarde van het
lateraal spektrum bepaald worden. Hierbij wordt uitgegaan van de
puntspreidfunktie (psf), de respons van het afbeeldend systeem
als gevolg van een puntverstrooier in het ROI. De psf is een
2-dimensionale funktie die als gevolg van het diffraktie-effekt
afhankelijk is van de afstand van de puntverstrooier tot de
transducer. Een laterale dwarsdoorsnede van de psf is vanwege de
symmetrie van de transducer en de puntverstrooier ook
symmetrisch. Verschuiven van een puntverstrooier in laterale
richting heeft slechts een verschuiving van de psf tot gevolg en
geen verandering van de vorm van de psf. Verschuiving in axiale
richting heeft naast een verschuiving van de psf ook een
verandering van de funktie tot gevolg. We kunnen de psf als
voIgt noteren:

psfz'(x-x' ,z-z') ( 4 .2)

met: - x' en z' de laterale resp. axiale koordinaat van de
puntverstrooier.

- x en z de koodinaten in de afbeelding.
- psf ,(x,z) de van z' afhankelijke psf met x' ,z' als

oor~prong in de afbeelding.

In een RF-scan van een random uniform verdeelde wolk
puntverstrooiers is een lateraal RF-signaal behorend bij diepte
d, de superpositie van vele laterale dwarsdoorsnedes van psf's.
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OfweI:

lrfd(x)= ) psfz,(x-x',d-z') (4.3)
(x',z')

Rier zien we dat het lateraal RF-signaal bijdragen krijgt van
psf's van verstrooiers op verschillende diepten, dus van psf's
met verschillende vormen. Wanneer de bijdrage van psf's op een
diepte bekeken wordt, geldt dat de vorm van aIle psf's gelijk
is:

IrfD,d(x)= ) psf z ' (x-x' ,D)

(x' )

met D= d-z' is een konstante.

( 4 • 4 )

En waneer we (4.4) Fouriertransformeren in laterale richting:

LRFD d(f )= \ PSF ,(f ,D)exp{2njf x'} (4.5), x i z x x
(x' )

De spektra van de psf's op een diepte hebben allen hetzelfde
reele amplitude deel omdat de psf's symmetrisch zijn. Ret fase
deel is het gevolg van de laterale koordinaat. Deze kooordinaat
x' is random uniform verdeeld met als verwachtingswaarde nul,
zodat de verwachtingswaarde van het fasespektrum van LRFn d(f )
ten gevolge van puntverstrooiers op diepte z' de O-funktie'fs. x

Dit geldt voor elke z' zodat ook voor het fasespektrum van
LRF (f) de verwachting gelijk is aan de O-funktie. Wanneer
aanijen~men wordt dat de psf's die bijdragen aan een lateraal
RF-signaal aIle dezelfde vorm hebben, kan ook het verwachte
amplitudespektrum berekend worden.
Als nu de bijdragen van psf's op een diepte worden bekeken en
het fasespektrum wordt gelijk aan de O-funktie gesteld, dan is
het amplitudespektrum van het laterale RF-signaal gelijk aan het
amplitudespektrum van de laterale doorsnede van de psf bepaald
door D= z-z'. Ret totale amplitudespektrum is een superpositie
van bijdragen op aIle dieptes, dus een superpositie van spektra
van aIle laterale doorsnedes van de psf:

ILRFd(fx ) 1= ) PSF(fx,D) (4.6)
( D)

Omdat het fasespektrum
verwachting de O-funktie
in de diffraktiekorrektie
spektrum. AIleen het
beschouwd.

van een lateraal
is hoeft deze niet
met behulp van het

amplitudespektrum

- 25 -

RF-signaal naar
te worden betrokken
gemiddeld lateraal
wordt verder nog



4.3.2 ONZEKERHEID IN HET SPEKTRUM.

De statistische onzekerheid in de laterale spektra is
gerelateerd aan de standaarddeviatie van de spektrumamplitude
binnen een spektrale resolutiecel [14]. Een spektrale
resolutiecel is een frekwentieband met breedte 6f, die bij de
disk rete Fouriertransformatie slechts een spektrumwaarde
oplevert. De statistische eigenschappen van de amplitude in zo'n
resolutiecel komen overeen met die van het uitgangssignaal van
een smalbandig filter waar witte ruis aan toegevoerd wordt, mits
het totale spektrum langzaam varieert als funktie van 6f.
De amplitude van de uitgang van het smalbandig filter volgt de
Rayleigh kansdichtheidsfunktie terwijl de fase uniform verdeeld
is [15]. Dit betekent een SNR bij het meten van amplitudespektra
van 1,91. Deze waarde geldt ook voor het berekenen van spektra
van laterale RF-signalen als de laterale sampleafstand voldoende
klein is. Door het middelen van amplitudespektra van dicht
bijeen liggende laterale RF-signalen kan de SNR verbeterd
worden. N spektra geven een SNR = SNR /~N. We kunnen de
onzekerheid oy in het spektrum definleren a¥s de verhouding van
de standaarddeviatie ten opzichte van de gemiddelde waarde bij
een bepaalde frekwentie [16]:

[

p ( f n ) ±<1 ( f n ) / ~N]
oy= 1010910

p(fn )

met: - p(fn ) de verwachtingswaarde van het spektrum in
resolutiecel n.

- <1(f ) de standaarddeviatie in de resolutiecel.
- N h~t aantal gemiddelde spektra.

( 4 . 7 )

als de SNR= 1
Pl)wlR

dan geldt: oy= 4. 3/~N
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CHAPTER 5

DIFFRAKTIEKORREKTIE.

In hoofdstuk 4 werd beschreven hoe het diffraktie-effekt
ontstaat en waarom dit storend is bij de speckle-analyse. Het
diffraktie-effekt is een gevolg van transducereigenschappen en
we willen de RF-matrices voor dit effekt korrigeren.
Het diffraktie-effekt komt tot uiting wanneer we psf's van punt
verstrooiers op verschillende afstanden vergelijken. De psf's
zijn sterk afhankelijk van de afstand tot de transducer. Bij elk
punt in de gescande ruimte behoort een psf, die is te bepalen
door een puntverstrooier op die plaats te zetten en een rf-scan
te maken. Een RF afbeelding van een weefsel is een konvolutie
van een scherpe afbeelding van dat weefsel met de psf in ieder
punt van de afbeelding, als we er van uit gaan dat het maken van
de afbeelding een lineair systeem is.
Als de afbeelding een konvolutie is, dan is het in principe
mogelijk een scherpe afbeelding van het weefsel terug te vinden
door dekonvolutie van de afbeelding met de puntspreidfunktie in
ieder punt. Er is dan direkt voor het diffraktie-effekt
gekorrigeerd. De methode van dekonvolutie van RF-matrices is
onderzocht en blijkt niet goed bruikbaar omdat zeer kleine
sample afstanden in axiale en laterale richting nodig zijn om de
optredende ruis te onderdrukken [17]. Over het algemeen zijn
deze afstanden niet beschikbaar en als dit weI het geval is dan
kost dekonvolutie zeer veel rekentijd.
Dekonvolutie is onderzocht om het oplossend vermogen van het
afbeeldend systeem te vergroten. Wanneer het gaat om
diffraktiekorrektie ten behoeve van de speckle-analyse 15 het
niet nodig om de resolutie te vergroten, slechts de
specklestatistiek moet onafhankelijk van de afstand van weefsel
tot transducer worden.
De korrektiemethode die in dit verslag is beschreven korrigeert
de laterale RF-signalen door het amplitudespektrum van de
signalen te vermenigvuldigen met een korrektiespektrum. Hier
wordt, in tegenstelling met de dekonvolutie methode, het fase
spektrum weggelaten omdat de verwachte invloed op de speckle
statistiek gemiddeld nul is.
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5.1 KORREKTIE VAN LATERALE AMPLITUDESPEKTRA.

Over het algemeen wordt het ROI rond de fokale zone gelegd,
omdat daar de resolutie in de afbeelding het grootst is. Ook
geldt de theoretische benadering van de specklestatistiek in
S4.2 aIleen voor het fokusgebied. Bij de diffraktiekorrektie
zullen we ernaar streven dat de speckle-analyse niet aIleen
geldig is rond het fokus maar op iedere afstand tussen weefsel
en transducer.
Door uit te gaan van simulaties met volledig ontwikkelde speckle
worden aIleen de transducer eigenschappen bekeken. Het
diffraktie-effekt wordt bepaald door een weefsel met een hoge
dichtheid random verdeelde verstrooiers op verschillende
afstanden te simuleren. Voor elk van die afstanden wordt een
RF-matrix verkregen. Van de laterale RF-signalen worden dan de
amplitudespektra berekend. Deze spektra worden gemiddeld, zodat
voor elke afstand een gemiddeld lateraal amplitudespektrum over
blijft. In de gemiddelde spektra is het diffraktie-effekt te
zien en omdat dit met volledig ontwikkelde speckle is gebeurt is
dit effekt aIleen een gevolg van transducer eigenschappen.
De gemiddelde laterale spektra kunnen worden gebruikt om
RF-matrices, die met dezelfde transducer gemaakt zijn te
korrigeren. De bedoeling van de korrektie is de
specklestatistiek overal gelijk te maken aan die in het
fokusgebied. Dit kan door het amplitude spektrum van ieder
lateraal RF-signaal uit de te korrigeren RF-matrix te delen door
het gemiddeld lateraal amplitudespektrum dat bij die afstand
hoort en daarna te vermenigvuldigen met het gemiddelde spektrum
behorend bij het fokus:

LKd(f)= Ld(fx)Gf(fx)/Gd(fx) (5.1)

met: Ld(fx ) het te korrigeren lateraal amplitudespektrum
behorend bij de axiale afstand d.

Gf(fx) het gemiddeld lateraal amplitudespektrum van
een referentie RF-scan van een weefsel rond
het fokus (d=f).

Gd(fx ) het gemiddeld lateraal amplitudespektrum van
een referentie RF-scan van hetzelfde weefsel
rond de afstand d.

LKd(f x ) het gekorrigeerde laterale amplitudespektrum.

Het is niet theoretisch vast te stellen of ook in RF-scans
zonder volledig ontwikkelde speckle de specklestatistiek na
korrektie onafhankelijk van het diffraktie-effekt wordt. Dit
moet aan de hand van speckle-analyse voor en na korrektie
bekeken worden (Hst.6).
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5.2 OPSTELLEN VAN DE KORREKTIESPEKTRA.

Voordat met het korrigeren van RF-matriees begonnen kan worden,
moeten de korrektiespektra opgesteld worden. Hiertoe worden op
versehillende afstanden RF-seans gemaakt van een weefsel met een
grote diehtheid random verstrooiers. In dit onderzoek zijn
hiervoor simulaties gedaan van zO'n weefsel op telkens 2 em
onderlinge afstand van 2 tot en met 16 em. Het weefsel heeft een
verstrooierdiehtheid van 5000 deeltjes per em 3 , waardoor
volledig ontwikkelde speckle ontstaat. De afmetingen van het ROI
zijn 2 em in laterale riehting en 0.5 em in axiale riehting. Met
een samplefrekwentie van SO MHz van de axiale rf-signalen levert
dit 334 laterale RF-signalen op.

~ 2 eM
~ 4 CM 6 CM 8 CM

\

(] 2/mm

fig.S.1 Korrektiespektra (2,4,6 en 8 em).

offset weggehaald omdat er
het spektrum ontstaat, terwijl
geen betekenis in het B-mode

Per matrix wordt op de volgende manier een gemiddeld lateraal
amplitudespektrum bepaald:
1. Eerst wordt van elk signaal de

anders een ongewenste piek in
de DC-komponent in de signalen
eehogram heeft.

2. Ten behoeve van de diskrete Fourier transformatie wordt een
window over het RF-signaal gelegd, dat het signaal aan begin
en eind naar nul laat gaan. Gebeurt dit niet dan ontstaan
hoogfrekwent storingen in het amplitude spektrum.

3. Vervolgens wordt het amplitudespektrum bepaald. In §4.3.3 is
al uiteen gezet dat de onzekerheid in dit spektum gerelateerd
is aan de SNR van de amplitude in een enkele resolutieeel en
dat de SNR=1.91.

4. AIle laterale amplitudespektra uit de matrix van een ROI rond
de betreffende afstand worden gemiddeld om de onzekerheid in
het spektrum te verminderen. Met 334 laterale RF-signalen
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wordt de nieuwe SNRN= SNR/334= 34.9 .
In formule:

N

Gd(f x )= liN 2LRFd(fx,Zn) (5.2)
n=l

Hierin is Gd(f ) het gemiddeld lateraal amplitudespektrum dat
bij afstand d ftoort en LRFd(f ,z ) het amplitudespektrum van het
n-de laterale RF-signaal uit ~e eebruikte referentie RF-matrix.
Na deze stappen houden we bij elke afstand (2,4, .. 16 cm) een
gemiddeld lateraal amplitudespektrum over. Het korrektiespektrum
voor de afstanden 2,4 .. 16 cm wordt berekend door het gemiddeld
lateraal amplitudespektrum van het fokus (8 cm) te delen door
het gemiddeld lateraal amplitudespektrum van elke afstand. Nu
houden we bij elke afstand een korrektiespektrum over.

Kd= Gd(fx)/Gd=fokus(fx ) (5.3)

Bij het delen van spektra ontstaat ruis bij de hogere
frekwenties omdat daar zeer kleine getallen op elkaar gedeeld
worden. Deze ruis wordt verwijderd met een enkelzijdig cosinus
window en de waarden bij de hogere frekwenties worden nul. In
figuur 5.1 staan korrektiespektra behorend bij de afstanden
2,4,6 en 8 cm. Omdat het fokus op 8 cm ligt is het korrektie
spektrum van 8 cm vlak.
Voor het korrigeren van een lateraal RF-signaal dat behoort bij
een andere afstand dan die van de korrektiespektra, worden de
twee omliggende korrektiespektra lineair gelnterpoleerd. Lineair
interpoleren mag omdat korrektiespektra op aIle afstanden
ongeveer dezelfde vorm hebben en omdat de verhouding tussen de
spektra ongeveer lineair met de afstand verloopt.
De korrektiespektra worden in een file opgeslagen. Deze
korrektiefile is gebonden aan een bepaalde transducer. Elke
transducer heeft weer een ander diffraktie-effekt en er zal dus
voor elk systeem een korrektiefile gemaakt moeten worden. Is dit
voor een bepaalde transducer gebeurt dan kunnen aIle RF-matrices
die met deze transducer gemaakt zijn worden gekorrigeerd.

5.2.1 PROGRAMMA'S.

Ten behoeve van het opstellen van korrektiespektra zijn twee
Fortran programma's geschreven nl: SPAVLT en KORSPC.
Het programma SPAVLT berekend van een RF-matrix het gemiddelde
laterale amplitudespektrum. Voor dit programma moeten de
matrices eerst getransponeerd worden zodat de laterale
RF-signalen in de rijen van de matrix staan. De bedoeling van
het programma is om bij een reeks RF-scans van tel kens hetzelfde
weefse1 op verschillende afstanden van de transducer, een
gemiddeld lateraal spektrum te berekenen. In deze spektra komt
het diffraktie-effekt tot uiting.
Het programma KORSPC maakt van de gemiddelde spektra evenveel
korrektiespektra, door het spektrum behorend bij de fokusafstand
te delen door de overige aangeboden spektra.
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Deze korrektiespektra worden in een file gezet samen met een
aantal parameters zoals de afstand tot de transducer die bij elk
spektrum hoort. De korrektiefile kan door het programma KORRFM
gebruikt worden voor het korrigeren van RF-matrices die met
dezelfde transducer gemaakt zijn. In bijlagen A en B staat een
uitgebreide beschrijving van de software en het gebruik ervan.

5.2.2 WINDOWS.

Bij het berekenen van een gemiddeld lateraal spektrum wordt een
window over elk lateraal RF-signaal gelegd voordat het spektrum
wordt berekend. Over het algemeen is de keuze van het window van
invloed op het spektrum [18,19]. Dit is de reden waarom hier
verschillende windows getest zijn bij het berekenen van het
gemiddeld lateraal spektrum. In figuur 5.2 is het resultaat te
zien van het gebruik van verschillende windows. Bij deze test
bestaan de laterale RF-signalen uit 161 punten, waarover het
window ligt. Voor de Fourier transformatie zijn de signalen
uitgebreid met nullen tot 256 punten.

H10%

H20%

RECHT

FASEAMPLITUDE

r....,------------------, r--------------~40 rad

COSL ----=:::::::::::::;::;;;;::::::d L- ~_'----__ - 50

o 2/mm 0 2/mm

fig.5.2 Effekt van windows op het gemiddeld lateraal
amplitude- en fasespektrum.

De volgende windows zijn getest:
Rechthoekig window.
dit is hetzelfde als geen window gebruiken.
Hamming window.
O.54-0.46cos(nx/l) met O<xSl en 1 de lengte van het window.
Hamming 10% en 20% window.
hetzelfde als het hamming window waarbij het window slechts
over 10 resp. 20% van de uiteinden van het signaal gelegd
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wordt; het middenstuk van het signaal blijft onveranderd.
cosinus window.
0.5-0.5cos(nx/lw)

In de figuur zien we dat het window vooral van invloed is op het
fasespektrum. Bij het cosinus window komt het fasespektrum het
meest overeen met het verwachte lineaire verloop van het fase
spektrum. De fasehoek is aIleen afhankelijk van de keuze van het
nulpunt in laterale richting; in deze berekening ligt het
nulpunt op het eerste sample van de laterale RF-signalen.
Bij het amplitudespektrum zijn geen grote verschillen te zien.
AIleen het rechthoekig window wijkt af; het gemiddeld amplitude
spektrum vertoont bij de hoge frekwenties storingen als gevolg
van het abrupt afsnijden van de RF-signalen.
Omdat bij de laterale diffraktiekorrektie aIleen gebruik wordt
gemaakt van het gemiddeld lateraal amplitudespektrum hoeft bij
de keuze van een window geen rekening te worden gehouden met het
fasespektrum. Er is gekozen voor een Hamming 10% window omdat
bij dit window slechts een klein deel van de RF-signalen na
korrektie onbruikbaar wordt.

5.3 KORRIGEREN VAN EEN RF-MATRIX.

Een RF-scan levert een RF-matrix op die een bepaalde axiale
afmeting heeft. Door deze afmeting gebeurt het dat als gevolg
van het diffraktie-effekt de specklestatistiek afhankelijk van
de axiale koordinaat is. In de RF-matrix betekent dit
afhankelijkheid van de kolom die bekeken wordt. Met behulp van
de korrektiefile voor de betreffende transducer kan de RF-matrix
voor diffraktie gekorrigeerd worden. Hierbij wordt ieder
lateraal RF-signaal als volgt bewerkt:
1. De afstand tot de transducer die bij het laterale RF-signaal

behoort wordt berekend.
2. De offset van het laterale RF-signaal wordt verwijderd en

opgeslagen.
3. Na windowen met een Hamming 10% window wordt het spektrum van

het laterale RF-signaal berekend. Het fasespektrum wordt
bewaard.

4. Het amplitudespektrum wordt vermenigvuldigd met het
korrektiespektrum dat bij de betreffende afstand hoort.

5. Het gekorrigeerde spektrum wordt teruggetransformeerd,
waarbij gebruik wordt gemaakt van het opgeslagen fase
spektrum.

6. Ten behoeve van het B-mode echogram wordt vermenigvuldigd met
een inverse window. Aan het gedeelte van het signaal waarover
een window gelegd wordt, mag voor de speckle-analyse niet
teveel betekenis worden gehecht.

7. Het vermogen in het gekorrigeerde RF-signaal wordt gelijk
gemaakt aan het vermogen voordat korrektie plaatsvond en de
offset wordt weer bij het signaal opgeteld.
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Na deze bewerking kan de gekorrigeerde RF-matrix gebruikt worden
voor speckle-analyse. ,
Voor het korrigeren van RF-matrices is het programma KORRFM
geschreven. Het programma maakt gebruik van de matrix met
korrektiespektra die door KORSPC geproduceerd wordt. Een
uitgebreide beschrijving van KORRFM staat in bijlage A.
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CHAPTER 6

RESULTATEN.

Voor het testen van de gebruikte methode voor laterale
diffraktiekorrektie en de geschreven software is gebruik gemaakt
van simulaties en metingen. De gebruikte simulaties en metingen
hebben allemaal betrekking op dezelfde transducer.
De resultaten van de korrekties worden zichtbaar in B-mode
echogrammen die van de RF-matrices voor en na korrektie zijn
gemaakt. Naast deze zichtbare resultaten is aan de hand van
speckle-analyse een kwantitatieve beschouwing van de resultaten
gegeven.

6.1 SIMULATIES.

De gesimuleerde transducer heeft de volgende eigenschappen: een
konstante snelheid-gewichtsfunktie van het transduceroppervlak,
een diameter van 13 mm, fokus op 8 cm, centrale frekwentie van
de uitgezonden puIs f =5 MHz en de bandbreedte a = 1 MHz
(gaussische pulsvorm). El is gebruik gemaakt van drie s~ts met
simulaties(A,B,C). Elke set bestaat uit acht simulaties van
telkens hetzelfde weefsel op acht verschillende afstanden van de
transducer geplaatst nl: 2,4 .. 16 cm. Het ROI van aIle simulaties
in de drie sets hebben dezelfde afmetingen nl: axiaal 0.5 cm eh
lateraal 2 cm. In set A en B is het weefsel gemodelleerd met
random verstrooiers met een dichtheid van 5000 deeltjes per cm!,
in set C met 1000/cm!. De hoge dichtheid in de simulaties van
set A en B zorgen ervoor dat de speckle in de B-mode echogrammen
praktisch volledig ontwikkeld is. Het verschil tussen set A en B
is het seedgetal dat aan de random generator, die de plaats van
de deeltjes bepaald, is toegevoerd. De acht simulaties van set A
zijn gebruikt voor het maken van acht korrektiespektra, de
simulaties uit set B en C zijn hiermee gekorrigeerd. Omdat set B
dezelfde dichtheid als set A heeft wordt verwacht dat de
resultaten van de korrektie het best in de gekorrigeerde
simulaties van set B uitkomen. Set C heeft een lagere dichtheid
en is gekorrigeerd om te testen of de korrektiemethode ook
vruchten afwerpt bij echogrammen waarin de speckle niet volledig
ontwikkeld is. Van de simulaties uit set B en C zijn voor en na
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de korrektie de SNR en p van de kansdichtheidsfunktie van de
amplitude in de B-mode echogrammen berekend, alsook de axiale en
laterale FWHM van de ACVF.

6.1.1 B-MODE ECHOGRAMMEN.

In figuur 6.1 zlJn de resultaten van de korrekties van de
simulaties uit set C te zien. De bovenste rij geeft de acht
simulaties voor korrektie, de onderste na korrektie. Van links
naar rechts wordt de afstand van het gesimuleerde weefsel tot de
transducer steeds groter. In de ongekorrigeerde reeks
echogrammen is duidelijk het diffraktie-effekt zichtbaar. De
speckle veranderd met de afstand, vooral waar het gaat om de
laterale afmeting van de individuele specklecel. Die afmeting is
na korrektie op aIle afstanden nagenoeg gelijk aan de afmeting
in het fokus.

fig.6.1 B-mode echogrammen, ongekorrigeerd (boven),
gekorrigeerd (onder).

6.1.2 SPECKLE STATISTIEK.

De korrektie vindt plaats met behulp van laterale
amplitudespektra zodat aIleen effekt op de tweede orde
statistiek in laterale richting wordt verwacht.
Omdat er slecht voor afstanden tot het fokus gekorrigeerd wordt
mag er voor grotere afstanden geen verandering in de speckle
zijn als gevolg van bewerkingen door de korrektiesoftware.
AIleen de resultaten van de speckle analyse van simulatieset C
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ZlJn in de volgende beschouwing gebruikt omdat er weinig
verschil tussen set C en set B is.
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fig.6.2 Gemiddelde waarde voor en na korrektie
van simulatieset c.

< ...~ ••• , •• , ., •••••

2.0

1.11

1.8

1.7

1.6

~ 1.5
Z
if1 1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0 2 6 8

F

10 12 14 16 18

afstand tot de transducer (cm)

I -- ONGEKORRIGEERD GEKORRIGEERD

fig.6.3 SNR voor en na korrektie
van simulatieset c.

In figuur 6.2 zien we de gemiddelde waarde als funktie van de
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afstand tot de transducer. De getalwaarde bij het gemiddelde
heeft slechts waarde wanneer verschillende punten in de grafiek
vergeleken worden. De doorgetrokken lijn geeft het gemiddelde
voor korrektie, de stippellijn na korrektie. De gebruikte
korrektiemethode verandert niet het verloop van het gemiddelde
van de kansdichtheidsfunktie als funktie van de afstand tussen
transducer en het gesimuleerde weefsel.
De SNR is gedefinieerd als ~/a van de kansdichtheidsfunktie van
de amplitude van de gedemoduleerde RF-signalen. Er is al
berekend dat deze in het speciale geval van volledig ontwikkelde
speckle gelijk aan 1.91 is; de SNR van de Rayleigh verdeling.
Deze waarde is niet afhankelijk van de afstand tot de transducer
als er in elk resolutievolume voldoende verstrooiers zitten.
In figuur 6.3 is de SNR als funktie van de afstand getekend.
Het blijkt dat ook in de simulaties van set C de speckle niet
geheel ontwikkeld is geweest, want de grafiek heeft een minimum
rond de fokusafstand.
De doorgetrokken lijn geeft de SNR voor korrektie, de
stippellijn na korrektie. De korrektie heeft niet veel invloed
op de SNR, de maximale afwijking van de originele grafiek is 6%.
De tweede orde statistiek wordt beschreven door de ACVF. Deze
funktie is een maat voor de korrelatie tussen twee punten als
funktie van hun onderlinge afstand. De autokorrelatie is een
2-dimensionale funktie met als dimensies de axiale en laterale
richting. De ACVF heeft altijd een maximum in de oorsprong en
verloopt bij benadering als een gaussisch elliptisch oppervlak.
Van de ACVF kan op de helft van het maximum in de oorsprong de
breedte bepaald worden in laterale en axiale richting. Deze FWHM
is een maat voor de gemiddelde afmetingen van de speckle in
axiale en laterale richting.
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fig.6.4 Axiale FWHM voor en na korrektie
van simulatieset C.
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Omdat het om laterale diffraktiekorrektie gaat en er van uit
gegaan wordt dat laterale diffraktiekorrektie geen invloed heeft
op de axiale eigenschappen van de speckle, wordt verwacht dat de
axiale FWHM voor en na korrektie dezelfde afhankelijkheid van de
afstand heeft. In fig 6.4 zijn de grafieken met de axiale FWHM
getekend. Hieruit zien we dat de de korrektie weinig invloed
heeft op het verloop van de grafiek. De rnaximale afwijking van
de originele grafiek is 9%.
De korrektie van de RF-matrices verloopt via het
amplitudespektrum dat de Fouriergetransformeerde is van de ACVF.
De bedoeling is dan ook dat na korrektie de FWHM in laterale
richting overal gelijk zal worden aan de laterale FWHM in de
fokale zone. In figuur 6.5 staat de laterale FWHM uitgezet tegen
de afstand. In de simulaties met 5000/cm 3 is voor korrektie een
sterke afhankelijkheid van de afstand zichtbaar. Die
afhankelijkheid is na korrektie bijna verdwenen. Ook bij de
simulaties met lOOO/cm 3 is dit het geval. De variaties die in de
laterale FWHM na korrektie nog voorkomen kunnen worden verklaard
doordat de korrektiespektra ten gevolge van ruis op een bepaald
punt worden afgesneden. Dit zorgt voor een onnauwkeurigheid in
de korrektiespektra wat kleine afwijkingen in de resultaten tot
gevolg kan hebben.
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fig.6.5 Laterale FWHM voor en na korrektie
van simulatieset C.
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6.2 METINGEN.

In het onderzoek is gebruik gemaakt van metingen aan een
weefselfantoom. Hierbij is dezelfde transducer gebruikt als die
beschreven bij de simulaties. De centrale frekwentie in het
spektrum van de geluidspuls is 5.6 MHz. Het weefselfantoom
bestaat uit gelatine met daarin een hoge koncentratie kleine
verstrooiers van silica gel. De verstrooierdichtheid is niet
bekend omdat de deeltjes klonteren, maar ligt in de buurt van
1000 deeltjes per cm 3 •

Er zijn net als bij de simulaties drie sets met metingen. Een
set bestaat uit acht RF-matrices van scans van een fantoom op
2,4, ... ,16 cm afstand van de transducer. Een set is gebruikt
voor het maken van korrektiespektra waarmee de andere sets
gekorrigeerd zijn.

6.2.1 SPECKLE STATISTIEK.

De resultaten van de speckle statistiek komen overeen met die
van de simulaties.
De gemiddelde waarde, SNR en axiale FWHM ondervinden geen tot
weinig verandering als gevolg van de laterale
diffraktiekorrektie. Dit komt in de figuren 6.6, 6.7 en 6.8 tot
uiting. De resultaten van de korrektie van slechts een set zijn
hier weergegeven omdat de resultaten van de andere set praktisch
hetzelfde zijn.
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fig.6.6 Gemiddelde waarde voor en na korrektie
van de metingen.
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De laterale FWHM vertoont voor de afstanden kleiner dan de
fokusafstand een maxiamale afwijking van 15% ten opziehte van de
waarde in het fokus (figuur 6.9). De oorzaak van deze afwijking
is onderzoeht door vergelijking van de tussenresultaten van de
korrektie op 2 em en op fokusafstand. Het blijkt dat veer axiale
demodulatie van de RF-matrix op 2 em, het gemiddeld lateraal
amplitudespektrum overeenkomt met dat van de matrix op a em.
Door demodulatie onstaan hoge frekwenties in het laterale
spektrum. Bij de matrix op 2 em is dat meer het geval dan bij de
matrix op aem. Waarsehijnlijk hangt dit samen met de grotere
korrektie van het amplitudespektrum van de laterale RF-signalen.
Het fasespektrum wordt hierbij niet veranderd, zodat er een
verstoring van de vorm van het laterale RF-signaal optreedt.
Deze verstoring heeft invloed op de axiale RF-signalen. Na
demodulatie is de storing in de vorm van hoge frekwenties terug
te vinden in de laterale signalen.
Oat de afwijking van de laterale FWHM bij simulaties veel minder
is, is te verklaren doordat de fasespektra van de laterale
RF-signalen in de simulaties veel diehter bij de de
verwaehtingswaarde, de nulfunktie, liggen. Omdat die fasespektra
minder informatie bevatten zal de verstoring van de RF-signalen
kleiner zijn.
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6.2.2 METINGEN VAN EEN SECTORSCAN TRANSDUCER.

Bij de eerder beschreven metingen worden bij een bepaalde stand
van de transducer een aantal RF-signalen opgenomen. Deze worden
gemiddeld om jitter en ruis te onderdrukken.
Een transducer die gebruikt wordt voor het maken van sectorscans
neemt niet meerdere RF-signalen in een richting op omdat bij in
vivo metingen het weefsel over het algemeen in beweging is.
Onderzocht is een lineaire scan van een weefselfantoom met een
sectorscanner. Deze scan is ontstaan door de transducer tel kens
0.125 mm op te schuiven en in elke stand een sectorscan te
maken. Uit elke sectorscan is de lijn loodrecht op de
bewegingsrichting van de transducer genomen. Een lateraal
RF-signaal uit deze lineaire scan vertoont grote sprongen en
levert geen betrouwbaar amplitudespektrum op.
Als oorzaken voor dit slechte laterale RF-signaal kunnen worden
aangewezen:
- Jitter bij de meting van de axiale RF-signalen. Bij het meten

van de RF-signalen is het mogelijk dat er tussen twee
opeenvolgende RF-signalen jitter optreedt. Deze kan een
aantal samples tijdverschil bedragen. Bij het opstellen van
de laterale RF-signalen heeft jitter op de hoogfrekwente
axiale signalen een grote storing tot gevolg. De
opeenvolgende samples in het laterale RF-signaal vertonen in
het ergste geval geen korrelatie meer ondanks de kleine
laterale sampleafstand.

- Laagfrekwent storing op de axiale signalen heeft eenzelfde
effekt als jitter tot gevolg. Doordat de elektronika eerst
een grote puls van het grensvlak van het weefsel te verwerken
heeft kan een 1aagfrekwent uitdemping op de axiale
RF-signalen voorkomen.

- Bij een te lage samplefrekwentie in laterale richting wordt
niet aan de Nyguistlimiet voldaan. Er treedt dan aliasing in
het spektrum op. De sampleafstand van 0.125 rom is
waarschijnlijk groot genoeg, gezien de bevindingen met
simulaties waarin dezelfde afstand is gebruikt.

Door bewerkingen van de metingen moeten de RF-matrices ontdaan
worden van deze storingen, zodat diffraktiekorrektie ook voor
metingen met een sectorscan transducer gebruikt kan worden.
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de disk rete Fourier
invloed op het gemiddeld
het rechthoekig window
best kan een Hamming 10%
grootste deel van het

CHAPTER 7

KONKLUSIES EN SUGGESTIES.

KONKLUSIES:
Bij het korrigeren met gemiddelde laterale spektra hoeft de
fase niet gekorrigeerd te worden, omdat de gemiddelde
laterale fasespektra van de korrektiefiles naar verwachting
nulfunkties zijn. Het amplitudespektrum komt bij benadering
overeen met het gemiddeld lateraal amplitudespektrum van de
puntspreidfunktie op de betreffende afstand.
De amplitudewaarde in een enkele resolutiecel van het
gemiddeld lateraal amplitudespektrum is een stochastische
variabele waaraan de onzekerheid van het spektrum gerelateerd
is. Bij het gebruik van meerdere laterale RF-signalen wordt
de onzekerheid verminderd.
De keuze van het window voor
transformatie heeft weinig storende
lateraal amplitudespektrum. Behalve
voldoen aIle geteste windows. Het
window gebruikt worden omdat dan het
RF-signaal bewaard blijft.
De methode van laterale diffraktiekorrektie met behulp van
het gemiddeld lateraal amplitudespektrum van referentie
RF-scans, heeft slechts weinig invloed (maximaal 6%) op de
SNR en de axiale FWHM (maximaal 9%). De laterale FWHM wordt
na korrektie praktische onafhankelijk van het diffraktie
effekt. Dit geldt voor simulaties met en zonder volledig
ontwikkelde speckle.
Bij metingen van weefselfantomen met een transducer geschikt
voor het opnemen van lineaire scans, komen de resultaten
overeen met die van de simulaties. De laterale FWHM vertoont
nog weI maximaal 15% afwijking waarschijnlijk ten gevolge van
het onveranderd laten van de fasespektra.
Metingen afkomstig van een sectorscan transducer komen nog
niet in aanmerking voor deze korrektiemethode vanwege jitter
en laagfrekwent storing op de axiale RF-signalen. Deze
storingen zorgen voor onbetrouwbare laterale
amplitudespektra.

SUGGESTIES:
In plaats van het Hamming 10% window voor het berekenen van
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de laterale spektra is het wellicht mogelijk een window te
nemen die nog minder van het RF-signaal afsnijdt. Het effekt
van zo'n window moet minimaal zijn in vergelijking met de
reeds geteste windows. Als dit mogelijk is dan blijft een
groter deel van de RF-scan bewaard voor speckle-analyse.
De invloed van het onveranderd laten van het fasespektrum bij
het korrigeren van het amplitudespektrum van een signaal moet
worden onderzocht. Het is wellicht mogelijk de fase van de
laterale spektra zo aan te passen dat de axiale signalen
dezelfde eigenschappen behouden.
Om de in dit verslag beschreven korrektiemethode ook geschikt
te maken voor metingen met een sectorscan transducer, moet
bekeken worden of de storingen op de axiale RF-signalen
verwijderd kunnen worden. Gedacht wordt hierbij aan
jitterkorrektie en hoogdoorlaatfilteren van de RF-signalen.
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APPENDIX A

SOFTWARE.

Bij het opnemen van een RF-scan worden de RF-signalen bemonsterd
en opgeslagen in een matrix. Dit is een 2-dimensionale matrix
waarin de rijen de RF-signalen bevatten. Twee opeenvolgende
rijen komen overeen met twee RF-signalen die na elkaar zijn
opgenomen, waarbij de transducer een stap in laterale richting
verschoven is.
De RF-matrix heeft het format van een Matfun datafile. Matfun is
een programma dat bewerkingen op matrices kan doen. Matfun
datafiles bevatten naast de datamatrix nog een koprecord. In het
koprecord staan gegevens zoals de afmetingen van de matrix, de
afstand tussen kolommen en rijen en de samplefrekwentie bij het
bemonsteren van de RF-signalen. De programma's voor de laterale
diffraktiekorrektie bewerken de RF-matrices waarbij gebruik
wordt gemaakt van de volgende parameters uit het koprecord:

- ipar(indssw)
ipar(indnsw)

- r8par(inddl)
- r8par(indd2)
- ipar(inddel)
- rpar(20)

het aantal kolommen, ncol.
het aantal rijen, nrow.
afstand tussen de kolommen, dcol.
afstand tussen de rijen, ncol.
afstand tot het ROI in samples, delay.
voor eigen gebruik, hier gedefinieerd als
afstand tussen twee korrektiespektra.

De software voor de laterale diffraktiekorrektie bestaat uit
drie Fortran programma's. SPAVLT en KORSPC voor het opstellen
van de korrektiefile met korrektiespektra. KORRFM voor het
korrigeren van RF-matrices.
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A.1 SPAVLT.

Dit programma maakt gebruik van de standaard routine voor
invoeren van gegevens QINPUT. De vo1gende kommando's
mogelijk:

INPU infile.
OUTP outfile.
WIND (YIN)
DIST kolomafstand.
LIST

het
zijn

Achter het kommando INPU wordt de filenaam opgegeven van de file
waar een gemiddeld lateraal spektrum van berekend moet worden.
Omdat het programma de spektra van de rijen bepaald, moet een
RF-matrix eerst getransponeerd worden om de laterale RF-signalen
in de rijen te zetten. Over elk van de rijen in de input matrix
wordt een Hamming 10% window gelegd, wanneer achter het kommando
WIND Y(ES) is opgegeven. Daarna wordt de offset van alle rijen
verwijderd en wordt het amplitudespektrum bepaald. De
amplitudespektra van alle rijen worden gemiddeld. Het zo
verkregen amplitudespektrum wordt weggeschreven in een nieuwe
Matfun file waarvan de naam achter het kommando OUTP is
opgegeven. Deze file bevat dus een 1-dimensionale matrix met
daarin het gemiddeld lateraal amplitudespektrum van de input
RF-matrix. Van deze matrix is:

dcol=l/(dist*lfft) (A.1 )

Hierin is dist de afstand tussen de kolommen van de input
RF-matrix of het getal dat achter DIST wordt opgegeven. Lfft is
de lengte van de Fouriertransformatie en is een macht van twee,
groter of gelijk aan het aantal kolommen van de input matrix.
Met het kommando LIST worden de invoer gegevens op het
beeldscherm afgedrukt.

A.2 KORSPC.

Dit programma maakt gebruik van de standaard routine voor
invoeren van gegevens QINPUT. De volgende kommando's
mogelijk:

INPU eerste van een serie input files met gemiddelde
laterale amplitudespektra.

OUTP korrektiefile
FOKU file met het gemiddelde laterale amplitudespektrum uit

de fokale zone.
NSPE aantal input files.
DFCS afstand behorend bij de eerste input file (mm).
DSPE afstand tussen twee opvolgende input files (mm).
LIST

het
zijn

Dit programma gaat uit van een aantal
programma SPAVLT worden gemaakt. Dit
kommando NSPE opgegeven. De naam van het
achter INPU opgegeven met het format
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DEV: de devicenaam waarop de inputfiles staan, XXXX is een
zelfgekozen naam voor de input files, het eerste file is
genummerd 01 (tweede 02 enz ... ) en EXT staat voor de extensie
die opgegeven moet worden. De waarde achter DFCS is de afstand
die hoort bij het eerste gemiddeld lateraal amplitudespektrum,
die in het eerste inputfile staat. Achter DSPE wordt het
afstandsverschil tussen twee opeenvolgende gemiddelde laterale
amplitudespektra opgegeven. Er wordt een output file gekreeerd
met de naam die bij OUTP wordt opgegeven. De matrix in deze file
heeft NSPE rijen, die de korrektiespektra bevatten. Een
korrektiespektrum wordt berekend door het fokusspektrum te delen
door de spektra uit de input files. Het fokusspektrum is het
gemiddeld lateraal amplitudespektrum dat bij de fokusafstand
behoort en staat in de file dat achter het kommando FOKU wordt
opgegeven. Het getal opgegeven achter DFCS wordt in rpar(20) van
het koprekord van de output file gezet en wordt gebruikt door
het korrigeerprogramma KORRFM. Het getal opgegeven achter DSPE
wordt in drow van de output file gezet.

A.3 KORRFM.

Dit programma maakt gebruik van de standaard routine voor
invoeren van gegevens QINPUT. De volgende kommando's
mogelijk:

INPU filenaam van de file met de RF-matrix die gekorrigeerd
moet worden.

OUTP filenaam van de gekorrigeerde RF-matrix.
KORF filenaam van de korrektiefile met korrektiespektra.
LIST

het
zijn

Dit programma korrigeerd de RF-matrix opgegeven bij het
programma INPU met behulp van de korrektiespektra uit de
korrektiefile. Het programma kreeert een file waarin de
gekorrigeerde RF-signalen worden gezet. De naam van deze file
moet achter OUTP worden opgegeven. Het koprecord van de output
file is hetzelfde als die van de inputfile.
De input file is een getransponeerde RF-matrix zodat de rijen de
laterale RF-matrix bevatten. Van elk RF-signaal wordt de afstand
tot de transducer berekend met behulp van de variabelen delay en
drow van de input matrix. Die afstand wordt gebruikt om via
lineaire interpolatie het bijbehorend korrektiespektrum uit de
file opgegeven bij KORF te berekenen. Bij die berekening wordt
uitgegaan van de variabelen rpar(20) en drow van de
korrektiefile.
Het amplitudespektrum van een lateraal RF-signaal wordt
vermnigvuldigd met het korrektiespektrum. Na terugtransformeren
van het nieuwe amplitudespektrum met hetzelfde fasespektrum
ontstaat het gekorrigeerde laterale RF-signaal dat naar de
output file wordt weggeschreven.
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APPENDIX B

HANDLEIDING BIJ DE SOFTWARE.

voordat RF-matrices gekorrigeerd kunnen worden moet eerst de
file met korrektiespektra worden opgesteld. De data die hiervoor
gebruikt wordt moet van dezelfde transducer komen, waarbij een
weefsel met een hoge dichtheid verstrooiers wordt gebruikt. Van
dit referentie weefsel wordt op N verschillende afstanden,
waaronder de fokusafstand, een scan gemaakt. In dit verslag is
N=8 gebruikt met de afstanden 2,4 ... 16 cm. De N RF-matrices
moeten worden getransponeerd met behulp van het programma
MATFUN, waarna ze achter INPU van het programma SPAVLT opgegeven
worden. Dit programma berekent bij elke matrix een gemiddeld
lateraal amplitudespektrum. Omdat het vaak voorkomt dat dcol uit
het koprecord van de matrices niet de juiste waarde heeft, is er
de mogelijkheid om bij het programma SPAVLT de waarde DIST op te
geven. Deze waarde moet overeenkomen met de 1aterale
sampleafstand die toegepast is bij het opnemen van de
RF-matrices.
De N files met elk een gemiddeld lateraal amplitudespektrum
behorend bij de N verschillende afstanden, worden door het
programma KORSPC omgezet in N korrektiespektra die gezamelijk in
een file staan. Dit gebeurt door de N input files op te geven
bij INPU. Hierbij moet vol gens het format dat in A.2 gegeven is
aIleen de eerste inputfile opgegeven worden. De waarden DFCS en
DSPE moeten bij dit programma opgegeven worden.
De korrektiespektra in de output file van KORSPC bevatten bij de
hoge frekwenties ruis die met behulp van het programma MATFUN
weggehaald kan worden. De tot nu toe toegepaste methode maakt
het spektrum bij hoge frekwenties gelijk aan nul m.b.v. een
enkelzijdig cosinus window. RF-matrices kunnen na het maken van
de korrektiefile gekorrigeerd worden met KORRFM. Eerst moet een
RF-matrix getransponeerd worden. Er moet op gelet worden dat
dcol van de getransponeerde RF-matrix dezelfde eenheid heeft als
de waarde opgegeven bij DIST, drow moet dezelfde eenheid hebben
als DFCS en DSPE. Het verdient de voorkeur om aIle variabelen in
mm op te geven. De gekorrigeerde matrix moet weer getransponeerd
worden waarna de matrix gebruikt kan worden voor verdere
analyse.
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