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Summary.

This report, which is a partial fulfilment of the requirements for an engineering degree, is a result of
research which has been carried out between August 1987 and September 1988 at Pie Data
Medical B.V. in Maastricht, a manufacturer of ultrasound scanners for medical diagnostics.
The aim of this research has been to develop a new method for the realisation of an 'Automatic
Gain Controf (AGC); an automatic version of the 'Time Gain Control' (TGC) in the receiving part of
the scanner. The AGC had to be suited to the greatest possible number of medical applications.
After a Iherary survey h has been decided to choose a combination of the feedback control system
'Auto-TGC' and the 'Rational Gain Compensation' (RGC). These are existing methods, each of
which covers only part of the medical applications. This Auto-TGC came up to the expectations
after hwas bui~. But hwasn't always possible to combine it whh the RGC. The RGC, which was
supposed to distinguish between the echo of fluid and of tissue, was able to detect water but not
blood. The combination, therefore, did not turn out to be the complete solution. But the results
on phantoms did show that a form of RGC is essential in scans whh large tissue sinuses.
Finally, a study has also been made of the feedforward version of the Auto-TGC leading to a
(possible) combination of feedforward Auto-TGC and RGC. This combination offers better
possibilhies for a successful detection of blood. The hardware of this combination did not yet
meet the requirements and h appeared to be very senshive to interferences from the outside.
Therefore the image results were less good.
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Samenvatling.

Dit afstudeerverslag is het resultaat van onderzoek dat verricht is van augustus 1987 tot en met
augustus 1988 bij Pie Data Medical B.V. te Maastricht. een producent van ultrageluidscanners
voor de medische diagnostiek.
Doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een nieuwe methode voor de realisatie van een
'Automatic Gain Control' (AGC); een geautomatiseerde versie van de tijdafhankelijke versterking
('Time Gain Control', kortweg TGC) in het ontvangstdeel van de scanner. De AGC moest voor een
zo groot mogelijk deel van de medische toepassingen geschikt zijn.
Na literatuuronderzoek is gekozen voor een cornbinatie van de, als regelsysteem (feedback)
geschakelde, 'Auto-TGC' en de 'Rational Gain Compensation' (RGC). Dit zijn bestaande
methoden welke ieder slechts voor een gedeelte van de medische toepassingen bruikbaar zijn.
De geregelde Auto-TGC voldeed na bouw aan de verwachtingen doch de RGC bleek niet altijd
hiermee te cornbineren. De RGC. welke echo's van vloeistof en weefsel van elkaar moest kunnen
onderscheiden, was wei in staat water te detecteren doch geen bloed. De cornbinatie is daarom
geen volledige oplossing. De resultaten op fantomen toonden wei aan dat een vorm van RGC in
scans met grote vochtholtes in beeld noodzakelijk is.
Ten slotte is nog gewerkt aan de gestuurde (feedforward) versie van de Auto-TGC als aanloop op
een cornbinatie van gestuurde Auto-TGC en RGC. De combinatie met sturing biedt namelijk
betere mogelijkheden voor een succesvolle detectie van bloed. De hardware hiervan voldeed
nog niet aan de gestelde eisen en bleek erg gevoelig voor storing van buitenaf. De
beeldresultaten waren dan ook minder goed.
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Inleiding.

De ultrageluidscanner is een populair instrument in de medische diagnostiek. Zij is namelijk in
veel medische gebieden, zoals de cardiologie, gynaecologie, obstetrie, radiologie, orthopedie
en chirurgie, te gebruiken voor het maken van afbeeldingen van inwendige structuren,
processen etc.. Daarbij is nag nooit aangetoond dat het gebruik van ultrageluid, met voor
medisch diagnostische echoscanners gebruikelijke stralingsintensiteiten, schadelijk is voor de
patient.
Voor het maken van de afbeeldingen zendt de scanner ultrageluid uit en vangt zij de echo's op.
Ais gevolg van de Iooptijd en de verzwakking van het geluid in het Iichaam zullen echo's
afkomstig van identieke reflectoren op verschillende afstand van de zender/ontvanger bij
ontvangst van ongelijke sterkte zijn. Om deze echo's toch goed te kunnen afbeelden is tijdens
het ontvangen een diepteafhankelijke versterking nodig. Dit gebeurt met een zogenaamde Time
Gain Control (TGC) versterker.
De relatie tussen versterking en diepte is echter afhankelijk van het te onderzoeken medium en
kan daarom niet vast gelegd worden, maar moet bij ieder onderzoek met de hand worden
ingesteld. In het ver1eden zijn al pogingen gedaan dit instellen te automatiseren (Automatic Gain
Control ofwel AGC), doch elk ontwerp had tekortkomingen, met name beperkte inzetbaarheid,
zodat AGC nag weinig commercieel toegepast wordt.
Dit afstudeerverslag beschri#t een nieuw ontwerp voor het automatiseren van dit instellen van de
diepteafhankelijke versterking. Doelstelling was dat de ontworpen AGC op zoveel mogelijk
onderzoeksgebieden inzetbaar rnoest zijn, bedieningsgemak voor de gebruiker moest
opleveren en eenvoudig in de bestaande scanners van Pie Data Medical moest zijn in te passen
als unit.
In dit verslag zal na behandeling van de werking van de ultrageluidscanner in hoofdstuk 1, de
TGC problematiek verder worden uitgediept in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 is het resultaat van
literatuuronderzoek naar bestaande AGC methoden. Het hieruit voortvloeiende ontwerp worclt in
hoofdstuk 4 besproken. De resultaten die na de bouw van de AGC volgden beslaan hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 6 tenslotte zijn de conclusies t.a.v. dit onderzoek samengevat.
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Hoofdstuk 1, Utlrageluidscannen en jnteractie van ultrageluid met weefsel.

1.1 Inleiding.

De ultrageluidscanner, zoals die door Pie Data Medical (P.D.M.) wordt geproduceerd, is een
apparaat dat in de medische diagnostiek wordt gebruikt voor het verkrijgen van afbeeldingen voor
inwenetig oneterzoek. De scanner maakt net als een sonar gebruik van de informatiedrager geluid.
Hoogfrequente geluidspulsen (1 tot 10 Mhz) worden met een repetitiefrequentie van enkele kHz
uitgezonden, ondergaan interacties met het te oneterzoeken weefsel, worden weer opgevangen
en verwerkt tot een tweedimensionaal plaatje op een beeldscherm. De machines van P.D.M.
werken volgens het echo principe waarbij het teruggekaatste geluid wordt opgevangen.
Aangezien het ultrageluid slecht door zacht-weefseVlucht en zacht-weefseVbot overgangen
heen komt vindt het ultrageluidscannen vooral toepassing in die medische specialismen waarbij
organen en aneter zacht weefsel onderzocht worden, zoals bijvoorbeeld in de obstetrie, de
gynaecologie en de cardiologie.
In een scanner zijn grofweg vier hoofddelen te onderscheiden (fig.1.1):

a. de probe
b. het front-end deeI
c. het beeldverwerkende deel
d. het beeldscherm

front-.nd

fig.1.1 Globale opbouw ultrageluidscanner.

Om de werking van en de problematiek rond de Time Gain Compensation (TGC) beter te kunnen
begrijpen zullen de probe en het front-end deel, waar de TGC deel van uit maakt, wat uitvoeriger
worden besproken. Hierbij zullen ook de tysische aspecten van ultrageluid en de interactie van
ultrageluid met het menselijk weefsel behandeld worden. De overige delen zullen slechts zeer
summier worden bekeken om het geheel te complementeren. Het Iigt niet in mijn bedoeling om in
dit hoofdstuk een volledige wetenschappelijk verantwoorde verhandeling over
ultrageluidscanners te geven, daarvoor verwijs ik graag naar de vakliteratuur [12, 17].

1.2 De probe: genereren en zeneten van ultrageluid.

De probe is dat deel van de scanner waarin zich de transducent bevindt welke de akoestische
pulsen uitzendt en ontvangt. De werkelijke omzetting van electrische signalen in geluidspulsen
en vice versa gebeurt meestal met een of meerdere pi~zo-electrische elementen welke zich in de
kop van de probe bevineten.
Het aantal elementen en de aansturing daarvan hangen af van het type probe. Op het ogenblik
zijn erte oneterscheiden: het ·linear array·, het ·phased array·, het ·annular array- en diverse
·single element· probes.
De linear en phased arrays bezitten een veelvoud aan elementen welke naast elkaar op een lijn
zijn geplaatst. Typische aantallen elementen zijn 64, 80, 96 of 128, die dan in groepen van vaak
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8, 16 of 32 worden aangestuurd. De focussering geschiedt geheel electronisch. Het linear array
kan Lh.a. aileen maar recht vooru~ kijken terwijl het phased array ook onder een hoek kan kijken
dankzij de speciale dimensionering. aansturing en u~lezing van de elementen; het scannen van
het te onderzoeken gebied gaat dus electronisch.
Tot de single element probes worden die probes gerekend die slechts een. twee of drie
elementen bezitten die door een mechanische beweging en veelvuldige aansturing toch een
heel gebied kunnen scannen. De focussering geschiedt met een akoestische lens of door het
geven van een bepaalde vorm aan het oppervlak van het element.
Nieuw is op het ogenblik echter de dynamische focussering die verkregen wordt met de annular
arrays. Zoals de naam al verraadt zitten in een dergelijke probe meerdere elementen. Ze zijn
echter ringvormig en concentrisch gegroepeerd. Een typisch aantal elementen is vijf. De
focussering kan nu ook electronisch geschieden, zoals bij de andere arrays, het scannen van het
te onderzoeken gebied gebeurt daarentegen mechanisch.
Van d~ type probes is de "wobbelaar" op het ogenblik een nieuwe ontwikkeling. Hierbij maakt de
transducer een zodanige oscillerende. roterende beweging dat een cirkelsector van ongeveer
negentig graden wordt bestreken.
Zoals vermeld wordt bij de omzetting van het electrisch naar het mechanisch domein veel gebruik
gemaakt van piezo-electrische elementen. Deze deformeren als er een spanning over wordt
gezet en vice versa. Afhankelijk van de polarisatie zal het materiaal inkrimpen of uitzetten in de
richting van het opgedrukte electrische veld en omgekeeerd zal de polariteit van een
geinduceerde spanning afhangen van de richting van de mechanische belasting. In de
zendmode zal het element na aansturing met een electrische puis een mechanische trilling
uitvoeren. Afhankelijk van de kwalite~sfactor a van het electromechanisch systeem zal deze
trilling meer of minder gedempt zijn. Deze trilling brengt op zijn beurt het omliggende medium in
mechanische trilling: geluid.
Voor het verkrijgen van een goede resolutie dient het het akoestisch signaal kort pulsvormig te
zijn. Dit betekent dat het systeem een lage a-factor moet hebben. Deze a-factor is op
verschillende manieren te beinvloeden. Een manier is het aanbrengen van een "backing"
materiaal achter het element. D~ wordt in medische toepassingen niet meer gedaan. daar wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van lucht-backing of pseudo-lucht-backing.
Een andere manier die wei veel gebruikt wordt, is die waarbij matchinglagen aan de vOQorkant van
het element worden aangebracht. de zogenaamde kwart-Iarnbda-Iagen. Deze zorgen voor een
betere impedantie-aanpassing tussen element en te onderzoeken medium.
Afhankelijk van de kwaliteitsfactor a van het electromechanisch systeem bestaat de akoestische
puis u~ twee tot vier cycli (zie fig.1.2a). Bij een oscillatiefrequentie van 3,5 Mhz duurt de puis
tussen de 0,5 en 3 J.1S wat bij een geluidssnelheid in weefsel van ongeveer 1550 mts een
pulsbreecJte oplevert tussen de 0,9 en 4,4 mm. Ais de pulsbreedte 0,9 mm (=2d, zie fig.2b) is
kunnen echo's van twee op een afstand van 0,45 mm (d) achter elkaar gelegen reflectoren nog
juist van elkaar onderscheiden worden.

• ~.n.ctor t

"rl_7_~_PU_IS -+1+1'_.n._ct_or_2__--

~I i l

i ! doorVaMlCM puIs

___211_",_
v
_m,--2_IHI----nv~

i i-d
fig.1.2a Geluidspuls fig.1.2b Axiale spatiele resolutie (zie tekst).
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Te zien is dat een korte pulslengte en dus een hoge axiale spatiele resolutie (het vermogen om
twee achter elkaar Iiggende objecten van elkaar te kunnen onderscheiden) te verkrijgen is met
een hoge frequentie en een lage Q. Gangbare frequenties zijn 3,5 Mhz,S Mhz en 7,5 Mhz. De
hoge frequenties hebben het nadeel dat de penetratiediepte t.g.v. een veel sterkere
verzwakking minder wordt. Met de 3,5 Mhz probe is de penetratiediepte ongeveer 25 em, met de
7,5 Mhz slechts 7 em.
De laterale en transversale resolutie (het vermogen om twee naast elkaar Iiggende objecten, in
twee onderling orthogonale richtingen, van elkaar te kunnen onderscheiden) hangen
voornamelijk af van de vorm en de dimensies van de elementen en van de focussering.
In tegenstelling tot de optica is het in de ultra-akoestiek niet mogelijk te spreken van een
focuspunt doch slechts van een focale zOne (In feite is er in de optica ook een focale zOne, maar
deze is zo klein dat er van een focuspunt wordt gesproken). In dit gebied is de geluidsbundel het
smalst en zijn de laterale en transversale resolutie het hoogst. Buiten de focale zone is de bundel
breder. De geluidsintensiteit op een bepaalde afstand van de probe zal dus niet aileen afhangen
van de verzwakking door het weefsel doch ook van de bundelvorm.

1.3 Interactie van ultrageluid met weefsel.

De uitgezonden akoestische puis ondergaat interacties met het weefsel hetgeen resulteert in
grotere en kleinere gereflecteerde pulsen die door dezelfde probe ontvangen worden. De
interacties zijn. analoog aan de optica, in te delen in refleetie en absorptie. Allereerst worden de
reflecties bekeken.
In het Iichaam vinden vier soorten reflectie plaats: de verstrooing (scattering), de diffractie, de
refractie en de speculaire refleetie.
Bij de verstroo'ing gaat het om refleeties die optreden op allerlei kleine inhomogeniteiten in een
weefselsoort. De afmetingen van de inhomogeniteiten zijn veel kleiner dan de golflengte van het
ultrageluid. De verstrooing vindt dan plaats naar aile richtingen en de intensiteit ervan is sterk
weefselafhankelijk. Een met verstrooiing samenhangend verschijnsel is de 'speckle'. Dit, Lh.a. als
hinderlijk ervaren verschijnsel, is een spikkelpatroon op het beeld dat ontstaat door versterking
en uitdoving a.g.v. faseverschillen van kleine reflecties van scatterende objecten in het weefsel.
De 'speckle' is erg weefsel- en scannerafhankelijk. Het patroon heeft een statistisch karakter maar
blijft exact hetzelfde als de manier van aanstralen en ontvangen alsmede de plaats van de
scatterende objecten hetzelfde blijven. In spierweefsel vindt veel verstrooing plaats en is de
'speckle' goed zichtbaar. In bloed weinig sprake van verstrooiing en 'speckle'.. Op het ogenblik
wordt er dan ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van (kwalitatieve)
weefsel-identificatie met behulp van (kwantitatieve) backscatter intensiteiten. Dit is een zeer
moeilijke opgave. daar de benodigde voorkennis van het te onderzoeken medium, welke ook
nag aan een enonne spreiding onderhevig is, in detail bekend moet zijn. Het aantal
systeemparameters is zeer groot, zodat ze moeilijk zijn te beheersen.
Bij speculaire reflecties gaat het om reflecties op objecten waarvan de afmetingen van het
oppervlak grater zijn dan de golflengte van het ultrageluid. Deze reflecties zijn sterk
richtingsafhankelijk, vergelijkbaar met een spiegel en kunnen veel infonnatie bevatten (zoals bij
de identificatie van nierstenen) doch soms ook zeer hinderiijk zijn (als men niet in de speculaire
reflector zeit maar in het achteriiggende gebied geinteressseerd is). Voor de eenvoud van model
wordt uitgegaan van een akoestische golt van een frequentie om deze speculaire reflecties te
kunnen beschrijven.
Door een homogeen medium zal de golf zich met een constante snelheid voortplanten. Het
medium wordt o.a. getypeerd door zijn akoestische impedantie Z:
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z= p.c met p=soortelijke massa van hat rnedum (1 .1 )
en c=geuidssnelheid in hat rnedum

De dimensie van pis kg.m-3 en die van cis m.s-' zodat Z de dimensie kg.m-2.s-' heeft.
Wanneer een golf de grens tussen twee verschillende media passeert zal een gedeehe
gereflecteerd worden. De energie van de gereflecteerde golf R hangt als voigt af van de energie
van de invallende golf I:

Z,-Z2
R={ }2I

Z,+Z2

Hieruit vatt op te maken dat als Z, en Z2 veel verschillen een groot gedeehe wordt teruggekaatst.
Dit is de reden waarom ultrageluid slecht door zacht-weefseVbot en zacht-weefsei/lucht
overgangen komt. Bij een zacht-weefseVbot overgang wordt tot 50% gereflecteerd en bij
zacht-weefseVlucht tot bijna 100%. Daarom wordt bij gebruik van de ultrasoundscanner een
contactgel gebruikt tussen de probe-kop en de huid. De gel heeft namelijk een impedantie die
overeenkomt met die van water. In fig.1.3 zijn enkele typische waarden voor akoestische
impedanties uitgezet [17].

Characte r i5:ic
Abso"pt ion

impedance Velocity
coeffic.ientO(.

Z (

"' \ MHz
(kgl'T'l I'T'l

-2 -I 10,6) -I
dB/em, , ms

Ai I"" .000" 331 12

Blood 1.61 1570 0.18

Bone (s.u' I) 7.80 _080 20

Bra i n I. 58 1541 0.85

Fat I. 38 , -50 0.63

Ki dney 1.6: 1561 1.00

L.iver 1. 65 15-9 0.9-

P1us-c Ie 1. ;0 1585 3.3

Water 1.5 1_80 0.002

fig.1.3 Uhrageluidsparameters van enkele weefsels en materialen.

Net als in de optica is de hoek van reflectie gelijk aan de hoek van inval zodat de golf aileen in
dezelfde richting terugkaatst als ze Ioodrecht op het grensvlak invah.
Ais de grootte van de reflector ongeveer gelijk is aan de golflengte van het uhrageluid vindt er
diffractie plaats. Hierbij treden er zowel speculaire reflectie-effecten als verstrooingseffecten op.
Verder vindt er refractie (breking) van de bundel plaats als de geluidssnelheden in de twee media
verschillend zijn. .
Tenslotte is er door absorptie oog verzwakking van de geluidsintensiteit. De geluidsenergie
wordt dan omgezet in warmte. Ook de mate van absorptie is erg weefselafhankelijk. Bloed
absorbeert b.v. vrij weinig ten opzichte van spierweefsel.
De verzwakking wordt kwalitatief uitgedrukt door de coefficient a en kwantitatief uitgedrukt in dB
of neper en is een functie van de plaats en de frequentie. De verzwakkingcoefficient a wordt dan
ook vaak gedimensioneerd in db.cm-'.Mhz-' of in Np.cm-'.Mhz-'. Enkele typische waarden voor
a zijn te vinden in fig.1.3.

A=Aoexp{-a.x} met a=f(f} (1.3)
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Het verband tussen verzwakking en frequentie wordt nog al eens Iineair verondersteld. Dit is
echter alleeen van toepassing indien de ultrageluidsintensiteit niet al te groot is. Voor de
medische diagnostische apparatuur gaat deze linearisering niet altijd op, daar zijn de intensiteiten
soms te groot voor; het verband is hier van een hogere orde.

1.4 Front-end deel: ontvangst en signaalbewerking.

Een door de probe uitgezonden akoestische puis zal tijdens propagatie steeds meer
verzwakken. De reeks echo's die op de ontvanger binnenkomt van een uitgezonden puis zal er in
de tijd gezien als voigt uitzien: eerst vrij sterk, afkomstig van nabij gelegen refJectoren, daarna
steeds zwakker, afkomstig van veraf gelegen reflectoren (of meervoudige reflecties van nabijer
gelegen reflectoren), en tenslotte uiterst zwak, tot ongeveer -100 dB van de sterkste echo's.
Het dynamisch bereik is dus erg groot, veel te groot om de intensiteiten direct op een
beeldscherm te kunnen afbeelden. Het dynamisch bereik van het beeldscherm reikt is namelijk
maar 20 dB. Daarom dient het signaal bewerkt te worden. Dit gebeurt in het front-end deal. Het
ontvangst-gedeelte van het front-end deel van de scanner 1100 van P.D.M. is opgebouwd als in
fig.1.4.

100 dB 45 dB

RF
fmt>r

20 dB max;maal dynam;seh bere;k

fig.1.4 Opbouw front-end.

In de pre-amplifier vindt vermogensversterking plaats opdat het echo-signaal bewerkt kan
worden. Daama gaat het naar de TGC versterkers. TGC staat voor Time Gain Compensation wat
inhoudt dat hier een tijdafhankelijke versterking plaats vindt. De factor tijd komt hier overeen met
de penetratiediepte van het ultrageluid in het te onderzoeken medium. Zoals eerder vermeldt is
er een groot verschil in signaalsterkte tussen signalen van dichtbij en ver weg gelegen reflectoren
als gevolg van de verzwakking in het weefsel. De TGC versterker probeert dit te compenseren
door voor elk eCho-signaal afkomstig van een uitgezonden puis de versterking met de tijd
(gedurende een zogenaamde A-lijn) steeds verder op te voeren opdat het gemiddelde
signaalniveau aan de uitgang ongeveer gelijk blijft. Voor een juiste compensatie is het dus van
het grootste belang dat het stuursignaal voor de TGC versterker de juiste vorm heeft.
Helaas ligt deze vorm niet vast doch is zij erg afhankelijk van de gebruikte probe en het te
scannen medium.
In de scanners van P.D.M. is de TGC dan ook opgesplitst in twee trappen TGC1 en TGC2. De
TGC1 versterker wordt gedurende elke A-lijn aangestuurd met een vaste curve die uit een
EPROM wordt gelezen. Deze curve is al zo veel mogelijk geoptimaliseerd voor de gebruikte
probe en het toepassingsgebied (voomamelijk de buikholte). De curve die de TGC2 versterker
stuurt, kan door de gebruiker zelf worden ingesteld met behulp van een aantal schuifpotmeters.
Na de TGC versterkers wordt het signaal door een RF.filter gestuurd en is het dynamisch bereik
teruggebracht tot 45 dB. Oit is oog steeds te veal. Met een logaritmische compressor wordt dit
verder teruggebracht naar 20 dB. Nu kan de eigenlijke informatie gedeteeteerd worden. Het
verkregen Jaagfrequente signaal wordt dan door een enhancement circuit nabewerkt op een
wijze waar hier verder niet op wordt ingegaan. gevolgd door een laagdoorfaatfilter om latere
sampling mogelijk te maken. Via een uitgangsversterker verlaat het signaal het front-end deal.
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1.5 Beeldverwerkende deel.

Het beeldverwerkende deel van de scanner is grotendeels dlgitaal. Op deze manier kan de
beeldinformatie op een soepele wijze worden bewerkt en kan er tekst e.d. worden toegevoegd.
Het binnenkomende echo-signaal wordt eerst gesampeld en gecodeerd. Dan gaat het naar de
scanconverter, het belangrijkste onderdeel. Dit is in feite een grote geheugenbank waarin de
gecodeerde echo's in een andere volgorde en met een andere snelheid worden opgeslagen
dan dat ze er uit worden gehaald. Dit is nodig omdat een videobeeld niet wordt opgebouwd in de
volgorde waarin de probe de data aanbiedt. De timing en de plaatsing zijn verschillend.
Na de scanconverter worden er nog bewerkingen uitgevoerd loals pixelinterpolatie en
gammacorrectie alvorens er echte videosignalen worden gegenereerd. Hier wordt verder niet op
ingegaan.
Tenslotte wordt de video-informatie naar het beeldscherm gestuurd.
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Hoofdstuk 2. Time Gain Compensation (TGC).

2.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op de problematiek rond de Time Gain
Compensation of afgekort TGC. Aan de orde zullen komen zaken als: Waarom is TGC nodig? Hoe
ziet een "ideale" TGC-curve eruit? Wat zijn de oorzaken van afwijkingen in de praktijk? Hoe wordt
de TGC tegenwoordig gerealiseerd? Waarom is het zinvol om de TGC te automatiseren? Hieruit
zal tenslotte een pakket van voorwaarden opgesteld kunnen worden om tot een ontwerp voor
een automatische TGC ofwel Automatic Gain Control (AGC) te komen.

2.2 De noodzaak van TGC.

Zoals in hoofdstuk 1 aI is aangestipt vindt er in het lichaam verzwakking van het ultrageluidssignaal
plaats. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de verstrooiing. De bijdrage van absorptie aan de
verzwakking is verwaartoosbaar klein. Volstaan kan worden met vg1.1.3 voor de verzwakking :

A =Ao exp {-a. x} met meestal a= aafn. 1<rl<2 (2.1)

a mag constant verondersteld worden (althans. binnen een type homogeen weefselmateriaal. a
is namelijk sterk weefselafhankelijk).
Bij het ontvangen van echo's van een uitgezonden geluidspuls. zoals bij iedere A-lijn gebeurt,
kan, als de geluidssnelheid v constant wordt verondersteld, de afgelegde weg (x) verwisseld
worden voor de tijd (t). De indringdiepte is dan xJ2. De verzwakking aan ontvangstzijde ziet er dan
zo uit:

A(t) =Ao exp { -a . V.t } (2.2)

Zo zal de intensiteit van de echo's van die ene uitgezonden geluidspuls steeds meer afnemen in
de tijd bjj gelijke reflectortypen.

duur VIII ••n A-lijn

1
5

(dB)

t (j.ls) .....

fig.2.1 Ongeconigeerd echo signaal. fig.2.2 Beeld bij signaal van fig.2.1.
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In fig.2.1 is geschetst hoe een ultrageluidssignaal er aan ontvangstzijde door de verzwakking uit
zou kunnen zien en fig.2.2 toont het effect ervan op het beeldscherm van een scanner.
Op het beeldscherm moeten echo's van identieke reflectoren op verschillende diepte maar met
dezelfde steride met dezelfde helderheid worden afgebeeld. Zou dit niet gebeuren dan zal het
niet mogelijk zijn aile echo's goed af te beelden omdat het dynamisch bereik van het beeldscherm
(20 dB) en het 009 het dynamisch bereik van het ontvangen signaal (100 dB) niet aankunnen. In
hoofdstuk 1 was reeds melding gemaakt van het feit dat de TGC versterkers het bereik lieten
slinken van 100 dB tot 45 dB. Verder zal het ook zeer moeilijk zijn om op het beeldscherm
kwalitatief te vergelijken binnen een type weefsel.
Daarom wordt er een compensatie voor de verzwakking ingevoerd. Deze compensatie houdt in
dat het ingangssignaal afhankelijk van de tijd een bepaalde versterking krijgt, vandaar de naam
Time Gain Compensation.

2.3 De ideale compensatie en afwijkingen in de praktijk.

In het ideale geval zou de factor exp{-a.v.t} uit vg1.2.2 gecompenseerd moeten worden. De
versterking G(t) zou dan een volgende vorm moeten hebben:

G(t) = Go exp {a. v.t} ,de TGC-eurve (2.3)

zodat het uitgangssignaal sterkte AoGo heeft. Met de factor Go kan de "overall gain" of
"greylevel" van de afbeelding worden ingesteld.
Bij het bovenstaande is het de bedoeling dat aileen de verzwakking wordt gecompenseerd, niet
het echo signaal! Dan zou de compensatie n.1. een volledig egaal grijs plaatje tot gevolg hebben,
waar dus geen informatie meer in zit. Dit geeft dus ook de problemen bij de TGC, n.1.
compenseren van verzwakking zonder informatieverlies. Uit de ontvangen signalen is in het
ideale geval van een stilstaande probe met ideaIe bundel, een homogeen stilstaand weefsel met
bekende a, de informatie nog wei op te pakken omda\ de verzwakking bekend is. Met deze
voorkennis kan een ideale compensatie, een ideale TGC-curve worden berekend.
In de praktijk gaat dit echter in het geheel niet op omdat:

a) de probe niet ideaal is, een uitgezonden bundeJ heeft niet overal dezelfde intensiteit
(focussering en divergentie van de bundel). Oit effect is echter al aan het begin van dit
hoofdstuk verwaarloosd.

b) reflectie en verstrooiing de intensiteit van de bundel aantasten. Ook dit is aan het begin van
dit hoofdstuk verwaarloosd.

c) er bij het scannen door het lichaam absoluut geen sprake is van een homogeen
weefseltype.

d) het weefsel vaak in beweging is.
e) de probe niet gefixeerd is op een plaats.

Met name punt c (waardoor d en e ook hinderlijke gevolgen hebben) geeft de problemen. We
hebben met veel verschillende weefseltypen te maken met verschillende a en v. De TGC-eurve
kan nu niet meer bestaan uit een exponentiile kromme' maar moet opgebouwd zijn uit vele kleine
stukjes van diverse exponenti~le krommen, afhankelijk van het type materiaal. Uitgedrukt in
fOllTlJlevorm geeft dat:

waarbij het signaal wat ontvangen wordt tussen tn en tn+1 afkomstig is van een homogeen stukje
weefsel. Goo is de versterkingsfaetor zoals die was vlak voor tijdstip tn en u(t) de stapfunctie.
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Van het te onderzoeken weefsel zou dan van te voren bekend moeten zijn van welk type het is
en waar het zich bevindt. Deze kennis is niet voorhanden en er is ook niet makkelijk aan te komen.
Zeker niet als er real-time gescand wordt. Daar dient de compensatie-informatie direct beschikbaar
te zijn.

2.4 Realisatie van de TGC tot nu toe.

Aangezien er geen voorkennis beschikbaar is zal er zoveel mogelijk compensatie-informatie uit
het ontvangen signaal gehaald moeten worden.
Tot op heden ging dat bij de meeste scanners, en ook bij die van Pie Medical, op de volgende
manier (zie fig.2.3).

fig.2.3 Opbouw handbediende TGC.

In de machine zijn een aantal, voor speciale onderzoeksgebieden geoptimaliseerde, vaste curves
ingebouwd. Deze curves zijn probe- en focusseringsafhankelijk maar verder gefixeerd. Ze geven
de gebruiker een soort -default- waarde. Op het bedieningspaneel zijn een aantal
potentiometers aangebracht waarrnee de gebruiker zeit zijn curve kan bijstellen. Elke
potentiometer komt overeen met een bepaald stukje van de curve. De gebruiker stelt net zo lang
bij tot hij vindt dat hij een -optimaa'- plaatje heeft. De compensatie geschiedt dus geheel visueel.
De mogelijkheden van een dergelijke compensatie zijn beperkt tot het aantal potentiometers.
Een echte fJJne instelling is niet mogelijk.
Het zal duidelijk zijn dat op deze manier de TGC niet optimaal is bij b.v. wisselende patienten.
Echter, als de verzwakkingcoefficiAnten van de verschillende doorlopen typen weefsel niet erg
veel verschillen zal men met een gefixeerde curve en wat bijstellingsmogelijkheden heel ver
komen. Dit is met name het geval bii het scannen van de buik.
Bij het scannen van het hart liggen de verzwakkingscoefficienten verder uit elkaar. Met name die
van bloed en spierweefsel. A1s men echo's van een A-liin door de hartstreek ontvangt, waarbij de
geluidsbundel aileen door spierweefsel is gegaan zal de verzwakking nogal wat dB's meer ziin
dan wanneer de bundel ook een groot gebied met bloed, b.v. het linker ventrikel, is gepasseerd
[5.6]. In fig.2.4 en 2.5 is dit in beeld gebracht.
Dit betekent dat er voor een juiste correctie, waarbij reflectoren van geHjke sterkte in dieper
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gelegen gebieden met dezelfde helderheid worden afgebeeld, verschillende TGC-curves nodig
zijn in een en hetzelfde plaatje.
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fig.2.4 Twee A-lijnen (A en B)door de hartstreek. fig.2.5 Verzwakking bij de A-lijnen van fig.2.4.

Bij het real-time scannen betekent dat curves momentaan geproduceerd rnoeten worden, 66k
omdat het hart ook nog voortdurend in beweging is. De meeste TGC inrichtingen voldoen hier
niet meer echt goed. Met handbediening is het namelijk niet mogelijk voor iedere lijn een andere
curve in te stellen.

2.5 De zin van Automatic Gain Control (AGC).

Uit de vorige paragraaf kan ta.v. de handbediende TGC geconcludeerd worden dat die nogal wat
nadelen en tekortkomingen heeft.
Wat betreft het bedieningsgemak is dat:

a) De machine heeft nogal wat instelknoppen wat eisen stelt aan de vaardigheid van de
gebruiker.

b) Het instellen kost tijd en aandacht, waardoor bij het diagnostiseren het risico vergroot wordt
dat afwijkingen niet gezien worden.

c) Voor elke patient moet het apparaat opnieuw ingesteld worden. Uit onderzoek [4] blijken er
dan per scan ook oog zo'n 2 tot 10 bijstellingen nodig.

Wat betreft de kwaliteit van de presentatie op het beeldscherm is dat:

d) Doordat in een plaatje dezelfde curve wordt gebruikt, geven grote laterale verschillen in het
beeld over- en ondercompensatie. Overcompensatie geeft o.a. ruis in het beeld. Door
ondercompensatie verdwijnen details.

e) Doordat de responsietijd van de mens bij handmatige instelling relatief lang is kan niet
bijgesteld worden voor bewegende delen. Ook dit geeft over- en ondercompensatie.

Deze twee laatste punten hangen dus samen met de nauwkeurigheid van de TGC-<:urve t.a.v. de
werkelijke verzwakking en komen vooral veel voor bij afbeeldingen van de hartstreek.
Wanneer het vastleggen van de TGC-eurves geautomatiseerd zou worden zouden boven
staande problemen gereduceerd kunnen worden.
Wat betreft het bedieningsgemak zou dan:

a) Het apparaat eenvoudiger te bedienen zijn.
b) Meer tijd aan het beeldscherm en de patient besteed kan worden.
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c) Minder aan bijstellingen per scan nodig zijn.
d) Het detecteren van afwijkingen verbeteren en het gemak van diagnostiseren vergroot

worden.

Wat betreft de beeldpresentatie zou dan:

d) Een nauwkeurigere cornpensatie uitgevoerd kunnen worden waardoor met name scans van
de hartstreek netter gepresenteerd kunnen worden. Ook over- en ondercompensatie
worden gereduceerd.

Aan het automatiseren van de TGC kleven echter ook wat problemen. Zo moet er voor opgepast
worden dat de beeldinformatiehoeveelheid niet vermindert. Wat er precies allemaal
informatiewaarde heeft in een scan is niet met zekerheid te zeggen. Het is zelfs zo dat bepaalde
beeldartefacten informatie bevatten, zoals b.v. de slagschaduwen achter nierstenen een
duidelijke indicatie zijn voor hun aanwezigheid. Wegregelen van deze onvolkomenheden zou
dan leiden tot informatieverlies. Er is in de gebruikerswereld geen overeenstemming over wat nu
een perfect plaatje is (waarschijnlijk omdat dat niet bestaat). Technisch en fysisch gezien kan er
misschien over een "ideale" curve gesproken worden, zoals dat aan het begin van d~ hoofdstuk
is gedaan. Wat een gebruiker u~eindelijk u~ een plaatje aan gegevens haalt is daar niet volledig
van afhankelijk. Toch is er wei een minirTIJm TGC instelling vereist. Wat d~ minirTIJm dan wei is, is
niet exact aan te geven.
Vanwege het fe~ dat er geen ideaal plaatje bestaat en het fe~ dat iedere gebruiker er zijn
informatie op zijn eigen manier uithaalt blijft het wenselijk dat die gebruiker oog invloed kan
uitoefenen op de TGC instelling. D~ ple~ dus voor handhaving van een handbediening van de
TGC naast een AGC en/of van een zeer beperkte be'invloeding van de AGC door de gebruiker.
Een voordeel hiervan is ook dat een gebruiker de gelegenheid krijgt te vergelijken c.q. te
wennen.

2.6 Eisen gesteld aan de AGC

Na de voor- en nadelen van de AGC besproken te hebben kan nu een pakket van eisen
samengesteld worden waaraan voldaan moet worden bij het ontwerpen van een AGC.

a) De AGC moet bedieningsgemak leveren, d.w.z. zo min mogelijk kooppen. Liefst maar een
koop n.1. de "total gain" welke de helderheid van het beeld regelt.

b) De mogelijkheid van handbediening van de TGC moet gehandhaafd bHjven naast de AGC.
c) Voor de hartstreek dient de AGC snel (hoe snel moet de praktijk oog uitwijzen) en

lijnafhankelijk te zijn. Voor de buik moeten er verfijnde compensatiernogelijkheden zijn
(hoe verfijnd moet ook nog nader onderzocht worden). Voor de buik hoeft het
systeem niet zo snel te zijn.

d) De TGC-aJrve moet automatisch bijgeregeld worden waarbij de werkelijke verzwakking goed
gevolgcl moet worden en als dat niet mogelijk is zal de curve een vloeiend verloop moeten
hebben om een rustig en egaal beeld te realiseren. Oil alles dient te geschieden met
behoud van de echo-informatie.

e) Voor een bedrijf zoals Pie Medical geldt natuurlijk ook het kostenaspect. Oat betekent een
zo klein en eenvoudig mogelijk ontwerp dat eventueel als bouwsteen gemakkelijk in de
bestaande machines is in te passen. Eenvoud en perfectie van het systeem zullen tegen
elkaar afgewogen moeten worden. Zeker omdat Pie Medical streeft naar het kunnen
produceren van scanners met een goede prijslperformance verhouding.
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Hoofdstuk 3. Overzicht van AGe methoden.

Uit het literatuuronderzoek en inventarisatie van bij concurrenten toegepaste methoden zijn tien
methoden voor het ontwerpen van een Automatic Gain Control (AGC) naar voren gekomen welke
in dit hoofdstuk achtereenvolgens kort besproken zullen worden. Aangezien er geen consensus
bestaat over de benamingen van de diverse methoden gelden de navolgende definities. Deze
benamingen zullen in het verdere verslag consequent worden aangehouden.

1 De RC-vertragingslus.
Bij gebruik van een RC-vertragingslus [3] (zie fig.3.1) wordt het gecomprimeerde en
gedetecteercle ultrageluid signaal via een RC-Iaagdoorlaat-filter als stuursignaal naar de
TGC-versterker teruggekoppeld.

45 dB 20 dB

in

fig.3.1 RC-vertragingSlus blokschema.

Deze eenvoudige methode werkt real-time maar heeft als nadeel dat er overcompensatie
optreedt in gebieden met zwakke reflectoren zodat het beeld daar opgevuld wordt met ruis en
ondercompensatie in gebieden met sterke reflectoren.
Om deze redenen is de methode ongeschikt.

2 De Auto-TGC.
Bij de Auto-TGC methode [1,2,4,8] worden van een heel frame de gemiddelde grijswaarden in
een aantal gebieden op verschillende diepten gemeten. In fig.3.2 is een sector plaatje ingedeeld
in 12 van deze gebieden.

trM\SducH'•

fig.3.2 Sectorscan verdeeld in 12 dieptezOnes.

Uit deze meetwaarden wordt dan, al dan niet met behulp van een microprocessor, telkens een
nieuwe TGC-aJrve berekend.
Deze methode werkt real-time maar de compensatie Ioopt altijd een frame achter op de meeting
wat bij snel bewegende delen zoals hartwanden en kleppen problemen kan geven. Verder is er
ook sprake van over- en ondercompensatie, doch aileen in relatief grote gebieden met zeer
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zwakke dan wei zeer sterke refleetoren. De methode bli~t echter ongeschikt voor de
echocardiografie. Voor het scannen van de buik voldoet ze goed.

3 De Mellin transform.
De Mellin transform methode [10,11] gaat uit van een model van het te onderzoeken medium. Dit
model is gebaseerd op een homogeen medium met aileen puntvormige scatterende objeeten.
Verder dient er een Iineair verband te bestaan tussen de verzwakking in het medium (in dB) en de
frequentie.
Als de eleetrische puis waarmee de transducer wordt aangestuurd, de transducer eigenschappen
en de verzwakkingscoefficient van het medium bekend zijn kan via deconvolutie en Mellin
transformatie een onverzwakt signaal uit de echo worden gedestilleerd.
Met deze methode wordt meer gedaan dan met een TGC-versterker. Er wordt naast
amplitude-compensatie ook rekening gehouden met de frequentie-afhankelijkheid van
verzwakking. Dit komt de spatiele resolutie in het verre veld ten goede.
Er zijn helaas ook een groot aantal nadelen. Het model is te beperkt. vraagt om te veel voorkennis
en is daarom onbruikbaar voor de medische diagnostiek. Verder is de methode erg complex
hetgeen vraagt om een grote reken- en geheugencapaciteit van de te gebruiken computer. Of
de methode real-time kan werken is de vraag.

4 Rational Gain Compensation (RGC) volgens Me~on.

De RGC (zie fig.3.3) is een methode die tot nu toe aileen nog voor de echocardiografie is gebruikt
en waarbij de amplitude van het gecomprimeerde en gedeteeteerde u~rageluid signaal wordt
vergeleken met een referentie-waarde (drempel of 'threshold'). Aan de hand daarvan wordt
beslist of het signaal afkornstig is van een zwakke dan wei sterke reflector en er wordt
dienovereenkomstig gecompenseerd. Daarbij wordt er van uitgegaan dat in gebieden met sterke
refleetie de verzwakking groot is en in gebieden met weinig reflectie de verzwakking klein is.
Deze methode werkt real-time en heeft relatief weinig last van over- en ondercompensatie.
Het type Me~on [5,6] gebruikt vaste drempels en maakt onderscheid tussen de refleetoren
borstkas, bloed en hartspierweefsel. Vaste waarden voor de verzwakkingscoefficienten van deze
typen weefsel worden gebruikt voor de berekening van de compensatie.
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fig.3.3 RGC blokschema.

Aan de methode kleven ook nog al wat nadelen. Zo is een goede werking erg afhankelijk van de
keuze van de drempels en moeten de signaalsterkten van de verschillende typen weefsel goed
onderscheidbaar zijn. Voor bovengenoemde weefsels is dat zo, zodat deze methode erg
geschikt is voor de echocardiografie. Om dezelfde redenen is ze waarschijnlijk niet bruikbaar voor
maken van scans van de buik.
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5 RGC volgens O'Donnell.
Deze RGC methode [9] werkt als 4 aileen Iiggen de drempels niet vast. Die worden bepaald uit
een amplitude histogram (zie fig.3.4) dat elk frame opnieuw wordt samengesteld uit de echo's van
een heel frame.
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fig.3.4 Amplitude histogram voor RGC.

O'Donnells histogram beslaat 32 kolommen over een dynamisch bereik van 60dS. De twee
drempels worden gelegd op de grenzen van een gebied dat twee maal zo groot is als de breedte
van de centrale piek op de hetft van het maximum. Aan de hand van het histogram kan ook gezien
worden of het systeem in een stabiele situatie is. Dit is namelijk het geval als de standaard-deviatie
van het histogram niet meer significant verandert.
Om de in 4 genoemde redenen is het twijfelachtig of deze methode bruikbaar is voor maken van
scans van de buik.

6 RGC volgens Pincu.
De RGC methode zoals die door Pincu [7] is gebruikt werkt ook volgens het principe van 4 doch
zonder vaste drempels. Voor de bepaling van de drempels wordt gebruik gemaakt van de
amplitude-gegevens van een heel frame. In dit frame wordt in elk type weefsel een Region Of
Interest (ROI) bepaald met een grootte van zo'n 40 ~ 160 pixels. Van het ROI worden de
piekwaarde en de standaard-deviatie berekend. De drempels worden dan vastgelegd op de
piekwaarde plus of min de standaard-deviatie.
Ook hier is het om de in 4 genoemde redenen twijfelachtig of deze methode bruikbaar is voor het
scannen van de buik. Met het bepalen van ROI's is in ieder geval veeI geheugenruirnte en
rekencapaciteit gemoeid wat het systeem erg groot en duur maakt.

7 Fast Fourier Transformatie (FFT) methoden.
Onder FFT methoden [13.14] vallen die methoden waarbij aan de hand van de momentane
echospeetra de verzwakkingscoefficient plaatselijk kan worden berekend. Er wordt dan wei van
uit gegaan dat het spectrum van de akoestische puis Gaussisch is. In dat geval zal het spectrum bij
propagatie door het medium zijn vorm behouden doch zal de centerfrequentie verschuiven. Aan
de hand van de snelheid van de verschuiving van deze centerfrequentie kan dan de
verzwakkingscoafficient worden berekend en dus ook de incrementele compensatie.
Praetische probleman zijn hat feit dat er op ~~n lijn veel FFT's (b.v. 256 FFT's per A-lijn van 200 IJ.S
zoals in [14] geac:tviseerd wordt) op het echo signaal moeten worden uitgevoerd en dat v66r de
uitvoering van de FFT het stukje echo 'gewindowd' dient te worden met een bepaalde funetie. De
invloed van het window op het spectrum is zeer groot, wat het systeem erg kritisch maakt.
Dergelijke systemen zijn in het verleden nag niet getest, wei systemen die slechts een paar FFT's
uitvoeren. Het systeem zal dus erg complex, groot en dus duur worden. Tenslotte is het zo dat de
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Iineairisering van het verband tussen frequentie en plaats met betrekking tot de verzwakking,
waar de FFT methoden op berusten, niet op gaat voor systemen waarbij met hoge akoestische
intensiteiten wordt gewerkt.

8 Image processing methoden.
Met image processing methoden worden die methoden bedoeld die een TGC-curve voor iedere
A-lijn construeren ult de amplltude-gegevens van .een heel frame. Door middel van b.v.
patroonherkenning zoals in feite ook al in 6 gebeurt kan een optimale TGC~urve worden
berekend echter dit soort methoden vragen om een f1inke geheugencapaciteit en een zeer
snelle microprocessor naast een flink pakket software. De compensatie Ioopt ook altijd een frame
achter op de meting hetgeen bij bewegende objecten problemen kan geven. Gezien de omvang
en de complexiteit zijn deze methoden niet bruikbaar voor toepassing in de TGC aansturing.

9 Logaritmische differentiele processing methode.
Deze methode [15] dient volgens de auteur als aanvulling op 'conventionele' methoden gebruikt
te worden. Onder de aanname dat de geluidssnelheid (V) in het lichaam constant is en dat de
TGC-versterking langzamer in de tijd verandert dan de reflectiecoefficient in de axiale richting
(R(X)) wordt gegeven dat de afgeleide naar de tijd van het gecomprimeerde signaal (5(t))
evenreclig is met het verschil van de verzwakkingscoefficient (a(x)) en de relatieve verandering
van de reflectiecoefficient . In formulevorm:

aIn 5(t) 1 aR(x)
--- ={--- - 2a(x)}V

a R(x) ax
(3.1)

Hieruit blijkt dat het bewerkte signaal aileen afhangt van eigenschappen van het medium
terplaatse en niet van het omringende medium waar de bundel reeds door heen is gegaan.
In hoeverre de term links van het '='-teken kan dienen als sturing voor de TGC-versterker is nog
niet duidelijk. (Ook na het bouwen van een testcircuit is er geen aanleiding gevonden waarom
deze term een stuursignaal zou kunnen zijn.)

10 Kleinste kwadraten methode.
Deze methode kornt niet voor in de literatuur, doch wordt toegepast in de machines van
concurrent Eiscint. Ze IijKt echter veel op de Auto-TGC.
In plaats van middeling over een relatief groot gebied op een beperkt aantal (8 a16) diepten,
wordt er per frame op de diepte van elke volgende pixel in axiale richting een gemiddelde bepaald
uit 8 a16 wilekeurig te nemen pixels in laterale richting (zie fig.3.5).

leterele richting
"-"

fig. 3.5 Orientatierichtingen in een sectorscan.

In tegenstelling tot de 12 a16 meetwaarden van de Auto-TGC is het aantal gemeten waarden nu
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gelijk aan het aantal pixels in de axiale richting (b.v. 256).
Deze meetresultaten worden in een grafiek (zie fig.3.6) uitgezet die in een beperkt aantal (b.v. 3)
stukken wordt verdeeld. Elk stuk grafiek wordt dan d.m.v. de kleinste kwadraten methode
benaderd door een rechte lijn. De lijnstukken worden dan weer aan elkaar geplakt tot een
vloeiend Iopende TGC-curve.
Tenslotte geschiedt de eigenlijke compensatie langzaam om een rustig beeld te houden
(onderkritisch gedempte compensatie).
Uit ervaring is gebleken dat deze methode zeer mooi werkt voor abdominaal onderzoek doch
weer de bekende problemen heeft met het scannen van de hartstreek e.d..

o 255

fig.3.6 Een uit 3 lijnstukken bestaande benadering van de gemeten verzwakking.

Uit bovenstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat de RC-vertragingslus vanwege
tekortkomingen niet bruikbaar is, dat de Mellin transform, de FFT methoden en de image
processing methoden afvallen orndat ze te complex en te duur zijn en hun resultaat twi~elachtig is
en dat de logaritmische processing methode in z'n geheel twijfelachtig en dus onbruikbaar is.
Een te ontwerpen AGC zal dus gebruik kunnen maken van de Auto-TGC, de RGC en/of de
kleinste kwadraten methode.
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Hoofdstuk 4. Voorstel yoor de realisatje yan een AGe.

4.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het ontwerp van het AGC systeem zoals dit na het
Iiteratuuronderzoek werd vastgelegd. In paragraaf 4.2 wordt de argumentatie voor de
ontwerpkeuze gegeven en de werking van het systeem globaal besproken. In de
daaropvolgende paragrafen zal het ontwerp tot in detail worden behandeld; de hardware zowel
als de software.

4.2 Combinatie van Auto-TGC en Rational Gain Compensation (RGC).

Daar de AGC bruikbaar moet zijn voor zowel de cardiografie, het zwangerschapsonderzoek als het
orgaanscannen in de buikholte heb ik uit de mogelijkheden beschreven in hoofdstuk 3 gekozen
voor een combinatie van een reeds bestaande Auto-TGC en de RGC.
Elk van beide systemen zou volgens lit.[1] resp. lit.[5] in een van deze onderzoeksgebieden
moaten werken. Een combinatie die afwisselend als RGC dan wei als Auto-TGC wer1<t zoo dus in
al deze gebieden kunnen voldoen. Maar hoe kunnen beide systemen geintegreerd worden in
een systeem?
Uit hoofdstuk 3 bleek dat de RGC het echosignaalbereik indeelt in een aantal gebieden die door
middel van comparatoren van elkaar worden onderscheiden. Voor elk van deze gebieden kent de
RGC slechts een compensatiewaarde. Het echosignaalbereik van een hartscan is vanwege de
harde contrasten vrjj gemakkelijk tot drie goed onderscheidbare klassen terug te brengen omdat
dit bestaat uit zeer sterke, matig sterke en zeer zwakke echo's (zie fig.4.1).

fig.4.1 Hartscan.

De sterke echo's komen van o.a. het middenrif, de matig sterke van de hartspier en omliggend
weefsel en de zwakke van de rode bloedcellen in het bloed. Vandaar dat de RGC hier
functioneert. Daarbij kornt dat de RGC in staat is bijna zonder vertraging te reageren, iets wat voor
een cardioscan zeer belangrijk is omdat het hart snel beweegt en dus de inhoud van de scan snel
verandert. Dit is tevens de reden waarom de Auto-TGC hier niet wer1<t; die houdt namelijk per scan
een en dezelfde TGC-eurve san. De RGC is in staat om in zo'n contrastrijke scan voor elke lijn een
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andere TGC-eurve te genereren. Ook bij het scannen van een foetus zou vanwege de
aanwezigheid van een grote vruchtwaterzak een RGC nodig moeten zijn. Volgens lit.[4] echter
kan de Auto-TGC hier functioneren.

fig.4.2 BuikSCan.

In een scan van de buikorganen zoals lever en nieren achter, komen de extreme signaalniveau's
veeI minder voor en beslaat het signaalbereik voornamelijk het grote middengebied (zie
fig.4.2) .Hier functioneert de RGC dus niet maar de Auto-TGC wei omdat die meer dan drie
discrete compensatiewaarden biedt, namelijk een continu bereik.
De cornbinatie RGC/Auto-TGC kan nu gezien worden als een RGC die voor de extreme
echo-niveau's slechts twee compensatiewaarden kent en in het grote middengebied het bereik
van de Auto-TGC. Op deze manier werkt het systeem real time, kan het voor elke A-lijn een
andere curve produceren en biedt het voor het middengebied van het signaalbereik verfijnde
compensatie mogelijkheden.
Voor de hartscan betekent dit dat structuren in het spierweefsel beter zichtbaar worden, hetgeen
goed aansluit op de huidige trend in de cardiografie. Afhankelijk van de te maken buikscan zullen
de RGC-comparatoren bjjna voortdurend kiezen voor het middengebied zodat het systeem dan
in feite als gewone Auto-TGC werkt. Aileen voor de grotere bloedvaten (en waarschijnlijk ook de
galblaas e.d.) zal nu een speciale correctie volgen die overcompensatie aldaar verrnindert.
Voorwaarde is echter wei dat ook in de buikholte deze zwakke reflectoren duidelijk
onderscheidbaar blijven van de organen en ander weefsel. Voor de kleinere bloedvaten en
kleinere sterke echo's zal het systeem niet kiezen voor zo'n speciale correctie omdat er achter de
comparatoren een 'time-window' zit dat pas de uitslag 'extreme waarde' zal geven als die
voldoende lang heeft aangehouden. Dit is nodig om verkeerde beslissingen als gevolg van de
'speckle'te voorkomen. Hierop wordt bij de bespreking van de RGC (4.3) nader ingegaan. Het
missen van deze kleine extrema door de RGC is niet erg omdat ze zo klein zijn dat ze nauwelijks
extra compensatie behoeven zodat de Auto-TGC correctie daar ruim voldoende voor is.
De drempels voor de comparatoren kunnen vast gekozen worden of kunnen afhangen van
meetgegevens, b.v. een amplitude histogram (zie [9] en fig.3.4). Nader onderzoek naar de aard
en grootte van de van echo's afkomstige signaalniveaus zal hier uitsluitsel over moeten geven.
In de machines uit de "1 OOO-serie" van Pie Medical kan dit systeem zonder al te veel ingrijpende
veranderingen worden ingebouwd.
De uitvoering van een Auto-TGC kan in principe op twee manieren. Ais regelsysteem (feedback)
of als gestuurd (feedforward) systeem.
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Theoretisch gezien verdient een gestuurd systeem de voorkeur omdat er in het te regelen
proces geen echte onvoorspelbare grootheden zitten, op mogelijk de temperatuur na. Oe meting
wordt v66r de versterker verricht en het systeem kan direct, dus bij het eerst volgende frame na
het meetframe de goede curve afleveren. Qua dynamisch gedrag is de sturing relatief simpe!. Bij
sturing kunnen er zich geen unslingeringsverschijnselen of oscillaties voordoen. Een probleem is
echter wei dat het ingangssignaal van de TGC-versterker een dynamisch bereik heeft van 100 dB.
Hieraan kan niet zonder meer gemeten worden. Een grote compressie is noodzakelijk. on kost
veel extra componenten naast die voor het meetcicun, de bijbehorende sturingslogica en het
aansturingscircun. Hiernaast zijn er voor Pie Medical ook een aantal productie-technische zaken
die van groat belang zijn. Het probleem is dat de TGC-versterkers niet allemaal gelijk zijn zodat er
in fene toch een onvoorspelbare grootheid in het proces aanwezig is. Ook dn probleem is te
verhelpen maar de oplossing is arbeids- en kostenintensief. Elke versterker zou doorgemeten
moeten worden en de gegevens zouden dan in een PROM geladen moeten worden. Bij ieder
versterkerexemplaar hoort dan een PROM. Ais een van de twee onderdelen kapot gaat zullen ze
beide vervangen moeten worden.
Bij een regelsysteem wordt de meting achter de versterker gedaan, aan het gecorrigeerde
signaal. on meetsignaal wordt vervolgens teruggekoppeld. Het dynamisch gedrag is relatief
ingewikkelder. Hierbij is er gevaar voor oscilleren of kunnen er unslingeringverschijnselen
optreden bjj het corrigeren. Deze risico's kunnen vermeden worden. on gaat echter wei ten koste
van de regelsnelheid. Wat de unvoering betreft is de regeling de eenvoudigste oplossing. Het
meetsignaal heeft een dynamisch bereik van ongeveer 20 dB zodat er vrij gemakkelijk aan
gemeten kan worden. Er hoeft geen compressor gebouwd te worden. Verder is de regeling een
goedkopere oplossing en is bij voorzichtige afstelling van de regelparameters een wat trager maar
goed werkend systeem te realiseren.
Na zorgvuldige afweging is door het bedri~ besloten om voorlopig van een regelsysteem un te
gaan bij de ontwikkeling van een AGC. Oe praktijk zal moeten unwijzen in hoeverre de traagheid
van het regelsysteem al dan niet acceptabel is. Mocht de snelheid inderdaad een probleem
worden dan kan vrij gemakkelijk naar een gestuurd systeem overgestapt worden door het
bouwen van een compressor en door aanpassing van de software.
Het meetsignaal kan in geval van regeling na detectie worden afgetapt. Het werken met drempels
voor de RGC is op dit meetpunt ook relatief eenvoudig. In fig.4.3 is het systeemontwerp in een
blokschema weergegeven. Details hiervan zullen in 4.3.2 en 4.4.2 worden behandeld.
Tenslotte nog een opmerking: Met deze AGC kan, dankzij de RGC-detectie, op een eenvoudige
wijze "edge-detection" [18] worden toegepast. Op het beeldscherm zou zo ook m.b.v. een
keuzeschakelaar de rand van een kyste automatisch, real time. afgebeeld kunnen worden. Oit
opent de weg voor zaken als automatische oppervlakte- c.q. volumemeting.
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fig.4.3 Blokschema van AGe ontwerp.
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4.3 Auto-TGC deal.

4.3.1 Inleiding.

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is vermeld wordt er bij de Auto-TGC per frame een nieuwe curve
geschreven gebaseerd op metingen uit het voorgaande frame.De meetwaarden bestaan uit de
gemiddelde signaalsterKten in een aantal dieptegebieden in het frame.
Het aantal gebieden bepaalt het aantal meetwaarden dat per frame verkregen wordt en dus ook
de nauwkeurigheid. Echter, de grootte van een zOne dient zodanig te zijn dat een aantal in het
gebied aanwezige extrema het gemiddelde niet noemenswaardig verstoren. Het is de bedoeling
dat de gemiddelde waarden de trend in de verzwakking van het ultrageluidsignaal als functie van
de diepte geven; details en extrema zijn niet van belang, zelfs ongewenst. De afwijking mag niet
meer dan enkele procenten zijn vergeleken met een situatie zonder extrema. In de praktijk blijkt
bij een scandiepte van 20 cm een aantal van 8 a16 gebieden goed te voldoen (zie [2,3,4]). In dit
geval wordt daarom gekozen voor een zestiental gebieden.
De zestien meetwaarden worden vervolgens door de regelaar, welke uit een microprocessor
bestaat, gebruikt voor het construeren van een nieuwe curve. Bekend is dat daarvoor een
I-regelaar gebruikt wordt. Het regelalgorithme voor zo'n I-regelaar ziet er als voigt uit:

(4.1 )

waarbij Yk de ke regelwaarde is, K de regelconstante, R de gewenste grijswaarde en Xnde
meetwaarde op tijdstip n.
De microprocessor zal zo een zestiental "zOnepunten", die in overeenstemming met de
meetzOnes over de lengte van de TGC-curve zijn verdeeld, steeds bijregelen. Vervolgens
worden de zestien stuurpunten door een vloeiende lijn met elkaar verbonden. De aldus
gevormde TGC-curve wordt weggeschreven in een RAM. Deze "TGC-RAM" kan dan worden
uitgelezen op ieder moment dat er weer echo's ontvangen worden.

Kel.") y(t.,,)
>----<1 comp

U(\.k)

gel.")

RAM

fig.4.4 Blokschema van Auto-TGC regelsysteem.

Van de Auto-TGC als regelsysteem kan een blokschema worden gemaakt (zie fig.4.4). Dan is:
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J
V(k) - Ju(t,k) dt

J-Jlog ( y(t,k) ) dt

J-J log (a. x(t,k),.10 -b.g(t,k)) dt

(4.2)

(4.3)

(4.4)

Het gehele systeem is in sterke mate niet-Iineair, met name door de vermenigvuldigingsoperatie
in de TGC-versterker. Lineariseren gaat moeilijk. Berekenen van het dynamisch gedrag bij
instelling van de regelparameter van een bepaald type regelaar is erg ingewikkeld. Dit pleit voor
een eenvoudige regelaar zoals de I-regelaar met een kleine eindfout. De juiste waarde voor de
regelparameter K kan dan proefondervindelijk worden vastgesteld. Als de I-regelaar niet voldoet
kan nag worden uitgebreid.

4.3.2 Hardware.

De voor de realisatie van de Auto-TGC benodigde hardware valt na bovenstaande
beschouwingen uiteen in een drietal delen.
1. Een gedeelte voor de metingen van de gemiddelde signaalsterkten.
2. Een interface met de microprocessor voor de besturing van dit meetgedeelte.
3. Een versterker-aanstuurdeel dat bestaat uit het TGC-RAM en een D/A-converter voor de

aansturing van de TGC-versterker.

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de ontwerpen van deze drie gedeelten besproken
worden. De technische details en de ontwerpschema's zijn terug te vinden in bijlage 2.

4.3.2.1. Het meetgedeelte.

Het meetgedeelte heeft tot taak de gemiddelde signaalsterkten in de zestien dieptez6nes te
meten en in een voor de microprocessor bruikbare vorm aan te bieden. Allereerst de meting.
De gemiddelde waarde avan een grootheid a(t) genomen over tijdsduur T wordt gedefinieerd als:

J
a'"' 1fTJa(t) dt (4.5)

Indien de tijdsduur Teen constante is komt bij het bepalen van de gemiddelde waarde neer op
een integratie over die tijdsduur T. A1s dus het signaal toegevoerd wordt aan een simpele
integrator zoals in fig.4.5 dan zal de spannig Vc over de condensator C na T seconden evenredig
zijn met de gemiddelde signaalsterkte over die tijdspanne.

T
Vc =1/RCJVmeet(t) dt (4.6)
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De factor RC werkt hier als schaa~actor.

fig.4.5 Integrator.

Indien van een heel frame de gemiddelde signaalsterkte gemeten moest worden zou met deze
schakeling volstaan kunnen worden. Echter, het is de bedoeling in zestien verschillende
gebieden te meten. Dit betekent dat er per dieptegebied een condensator (een
'hold-condensator') nodig is om de signaalspanning vast te houden. Er worden dus, zoals in
fig.4.6 zestien onderling gelijke meetcondensatoren CO Um C15 parallel geschakeld in de
terugkoppellus van de integrator. Door middel van de schakelaars $0 Um $15 kan er telkens een
condensator uitgekozen worden om te worden bijgeladen. Bij het doorlopen van het frame is het
dus zaak om telkens op tijd de juiste condensator in te schakelen. Gedurende elke A-lijn van 300
IJS zal elke condensator een keer ingeschakeld moeten worden voor de duur van 300/16 =
18,751JS. In fig.4.7 is voor een sectorscan in beeld gebracht hoe op die manier de beeldinformatie
over de condensatoren wordt verdeeld.
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fig.4.6 Integrator met 16 meetcondensatoren. fig.4.7 Laadvolgorde van condensatoren.

Gedurende de tijd dat er geen A-Iijn wordt afgebeeld, zoals de periode tussen twee A-Iijnen in
een frame of tussen twee frames, zal geen van de condensatoren ingeschakeld zijn. De
terugkoppellus van de integrator mag echter niet open zijn. Ook bij het schakelen van de ene
condensator naar de volgende moet de Ius continu gesloten zijn. Een kleine extra parallel
geschakelde condensator Cp compenseert dit probleem (fig.4.6). Hij zorgt er voor dat de
uitgangsspanning van de integrator niet oscilleert of tegen de voedingsspanningen vast loopt.
Verder is er ook oog een FET $in1 (fig.4.3) aan de ingang van de integrator z6 geschakeld dat hij,
als hij in geleiding is, de ingang van de integrator aan aarde legt zodat de condensatorspanning
constant blijtt.
Om te garanderen dat de condensatoren bij het begin van de meting leeg zijn dienen ze telkens
vlak voor het begin van een frame ontladen te worden. Hiertoe is er een ontlaad-FET $k (fig.4.6)
parallel geschakeld aan de condensatoren. Deze is tijdens het ontladen in geleiding. De
meetcondensatoren worden een voor aen ingeschakeld en via de ontlaad-FET 'kortgesloten'. De
inwendige weerstand van de schakelaars plus de FET is ongeveer gelijk aan son. Indien de
condensator 'vol' is, d.w.z. als Vc =2,5 voh zal de condensatorspanning bij een
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condensatorgrooue van 1~F na 300~ tot onder de 6 mV zijn gedaald. Deze spanning is dermate
klein dat zij geen invloed heeft op de meting.
De grooUe van de condensatoren blijkt in de praktijk erg belangrijk te zijn. Hoewel in theorie kleine
condensatoren sneller ontladen kunnen worden en ze minder ruirnte op een printplaat innemen
zij ze niet geschikt. Zij zijn juist door het feit dat ze snel opgeladen kunnen worden erg gevoelig
voor stoorladingen die bij het schakelen van de schakelaars in de condensatoren stromen. Deze
ladingen blijken weinig afhankelijk te zijn van de stroom die de schakelaar voert zodat een grotere
condensator naar verhouding minder gevoelig is voor d~ schakeleffect. In de praktijk blijkt 1 ~F

een minimum waarde te zijn.
De hierboven beschreven schakeling is het hart van de meetschakeling. Daaromheen zijn er nog
schakelaars (fig.4.3) aangebracht om het juiste signaal op het juiste moment aan de integrator aan
te bieden en de u~gang van de integrator op het juiste moment aan de AlD·converter te
koppelen voor transport van de meetresultaten naar de microprocessor. Ook wordt het
echosignaal gebufferd voor het naar de integrator gaat om de ultrageluidsscanner niet te veel te
belasten op het punt waar het signaal wordt afgetapt.
U~ bovenstaande blijkt dat de schakeling een aantal verschillende toestanden kent, namelijk
'ontladen', 'laden' en 'hold'. Tijclens het ontladen wordt er geen echosignaal toegevoerd, is de
ontlaad·FET in geleiding en worden de condensatoren een voor een ingeschakeld voor
ontlading. Tijdens het laden wordt er echo·signaal toegevoerd, is de ontlaad-FET open en wordt
afhankelijk van het tijdstip een condensator ingeschakeld. Tijdens de 'hold' wordt er geen
echo·signaal toegevoerd maar wordt de ingang van de integrator geaard. De ontlaad·FET is open
en, afhankelijk van het fe~ of er gelezen dan wei gewoon vast gehouden moet worden, is een of
geen condensator ingeschakeld. De 'hold' toestand komt voor tijdens het laden, waarbij er geen
condensator is ingeschakeld, en tijclens het aanbieden van de meetresultaten aan de
AlD-<:onverter. In dat geval is de condensator die moet worden u~gelezen ingeschakeld.
Het is duidelijk dat de timing en besturing van het meetgedeelte vrij ingewikkeld wordt. Daarom is
er een digitaal besturingsgedeelte nodig dat op een commando van de microprocessor de
nodige taken afhandelt zoals het ontladen en laden van de condensatoren en het voor de
microprocessor gereed maken van de meetresultaten via de AID-converter.

4.3.2.2. De interface en besturing van het meetgedeelte.

D~ gedeelte heeft tot taak op commando van de microprocesssor de nodige opdrachten u~ te
voeren. Deze zijn:
a. Het doen van een meting. D~ houdt in dat de diverse schakelaars z6 bediend worden dat

eerst aile condensatoren ontladen worden en vervolgens gedurende het eerstvolgende
frame opgeladen worden.

b. Het u~lezen van de condensatoren en het op de J.1.P-bussen zeUen van de meetresultaten.
Hiertoe is d~ gedeelte u~gevoerd als state-machine die een aantal toestanden kan door/open.
De ingangssignalen die deze state-machine krijgt zijn de signalen van de J.1.P-bussen (in de
proefopstelling afkornstig van een 'FLEX' microcomputer voorzien van een 6809 microprocessor)
alsmede een aantal timingssignalen uit de ultrageluidsscanner (dat was in d~ geval een 'scanner
1100' van Pie Data Medical voorzien van een 3,5 MHz 'in-line' seetorprobe. Deze probe is
voorzien van twee roterende transducers welke om de beurt een frame produceren. Voor datails
over de apparatuur zie bijlage 5).
De uitgangssignalen zijn de besturingssignalen voor de diverse schakelaars en FErs plus de op
de databus te zetten meetresultaten en communicatiesignalen. Het besturingsgedeelte z~ direct
gekoppeld aan de microprocessor als 'memory mapped VO'. Het sturen van commando's
betekent voor de microprocessor niets anders als het schrijven naar bepaalde
geheugenplaatsen. Voor elk commando is er een adres gereserveerd. Het bepalen van de status
van het besturingsgedeelte bestaat, op dezelfde manier, uit het lezen van de bits van een
geheugenplaats.
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In feite zijn er twee hoofdcommando's en twee te checken statussen. Oat zijn resp. de
commando's 'meten' en 'Iezen' en de statussen 'meting klaar' en 'AID klaar'. Verder is er het
commando 'reset' om het meetcircuit te resenen en het commando 'CS_AD' waarmee de
AlD-eonverter opgedragen wordt een conversie te starten.
Vanuit de reset toestand wordt d.m.v. 'meten' de opdracht gegeven de condensatoren te
ontladen en met de echo-infonnatie van het eerstvolgende frame op te laden. Ais dit is gedaan is
de status 'meting klaar' bereikt. De IJ.P weet zo dat er gelezen kan worden. Met het commando
'Iezen' kan er nu een nader te specificeren condensator worden uitgelezen. Ais de AID-converter
de condensator heeft getest en de data beschikbaar heeft is de status 'AID klaar' bereikt. De IJ.P
kan de data nu ophalen. Dit brengt het meetcircuit terug in de toestand 'meting klaar', waarna de
opdracht tot het lezen van de volgende condensator kan worden gegeven etc. In de praktijk
zullen de reset toestand en 'meting k1aar' toestand samengevoegd worden. Het resultaat is in
fig.4.8 in beeld gebracht. Details van de state-machines zijn te vinden in bijlage 1.

'-\
\
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fig.4.8 Meet- en leescycli.

Op deze manier kan de IJ.P zeit bepalen wanneer en hoeveel gegevens er nodig zijn. Aile
condensatoren worden gelezen zodat per meet- en regelstap de meetcyclus een keer en de
leescyclus zestien keer wordt doorlopen. Later zal dit laatste uitgebreid worden tot 32 keer voor
het simultaan meten van signaalster1<te en 'tijdsduur van opladen' per band voor de RGC. De
communicatie heeft nu enige flexibiliteit en is toch eenvoudig.
Door het feit dat de communicatie van de interface naar de IJ.P niet op interruptbasis Ioopt zal de
J.LP zeit constant de status moeten testen als het de interface een commando wil geven. Voor
zover nu valt te overzien heeft de IJ.P geen andere taken uit te voeren tijdens de meet- en
leescycli zodat dit geen probleem is. De IJ.P kan namelijk pas gaan rekenen als de meetgegevens
binnen zijn. Zo gauw als de curve weggeschreven is moet er gewacht worden op nieuwe data.

4.3.2.3. Het versterker-aanstuurdeel.

Het hart van het aanstuurdeel bestaat uit een z.g. 'dual-port' RAM. Dit RAM heeft dubbel
uitgevoerde bus- en controlsignaalaansluitingen waannee tot een en hetzeltde stuk geheugen
toegang kan worden verkregen. Via het linker bussysteem kan de IJ.P constant nieuwe curves in
het RAM plaatsen. Via het rechter bussysteem kunnen deze, geheel onafhankelijk van de IJ.P, op
elk gewenst moment weer worden uitgelezen. Hiermee wordt een lastig stuk synchronisatie en
busbeheer in een klap opgelost. De enige hardwarematige restrictie is dat van links en rechts niet
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dezelfde geheugencel tegelijk mag worden geadresseerd. Dit kan ook weer hardwarematig
worden opgelost, doch eenvoudiger is het om er via de software rekening mee te houden.
Daartoe heb ik het RAM: TGC_RAM, in een viertal blokken ingedeeld via de twee meest
significante adresbits. In elk blok kan een volledige curve plus wat extra data worden weggezet
(zie memory map van het TGC_RAM, fig.4.9).

TGC 1 blood TGC2 Iree
o

256 L--_L.-_L.-_L.-----J

A8.A9 0,0 0.1 1.0 1,1

fig.4.9 Memory map van het TGC_RAM.

De J.l.P kan bepalen welke blokken vanuit de rechterzijde toegankelijk zijn en welke niet. De IlP
weet dan ook welke hij zeit vanu~ de Iinkerzijde nog kan adresseren zonder in conflict te komen.
20 wordt er wat de Auto-TGC betreft gedurende elke meet- en regelslag een nieuwe curve
gemaakt. Deze curve wordt dan in dat blok gezet wat op dat moment niet vanu~ de rechterzijde
wordt u~gelezen (b.v. TGC1). Als de curve er in staat zal de J.l.P via de lijn 'tgc2l-,tgc1' (een
adreslijn) de rechterzijde vertellen dat er bij het volgende frame vanuit TGC1 moet worden
gelezen. Bij de volgende regelslag kan de IlP de volgende curve kwi~ in TGC2. Via 'tgc2/-,tgc1'
zal de rechterzijde dan weer duidelijk gemaakt worden dat de nieuwe curve vanuit TGC2 moet
worden gelezen etc..
De andere blokken in het TGC_RAM worden verderop bij de behandeling van de software en de
RGC besproken.
De adressering aan de rechterzijde gebeurt via tellers die aan het begin van elke A-lijn worden
geset. Via een buffer kan de J.l.P de tellers laden zodat de curve in de tijd verschoven kan worden.
Het tempo waarmee het TGC_RAM wordt u~gelezen wordt geheel bepaald door het signaal
TGCclock (fig.4.3). AIs de data vanu~ het RAM gelezen is, wordt zij eerst opgeteld bij het
resultaat van de vorige optelling, dus de data behorende bij de vorige TGCclock puis, voordat zij
naar de D/A converter gaat. D~ om later de RGC te kunnen integreren. De IlP moet daarom niet de
curve zeit wegschrijven in het TGC_RAM doch aileen de verschillen tussen de opeenvolgende
waarden.
De gebruikte D/A converter is die welke ook al voor d~ doel in de front-end un~ van de scanner
was ingebouwd. De data Iijnen van de originele TGC-inrichting zijn er van losgekoppeld, die van
de AU1o-TGC er aan vast. Deze D/A converter AD7528 is een acht b~ converter waardoor er 256
verschillencle uitgangsspanningen mogelijk zijn over een, in de scanner vastgelegd, bereik van
2,15 volt. De minimale stapgrootte komt daarmee op 2,15/256 volt =8,4 mV. Ais de
TGC-versterker '1350' in zijn gelineairiseerde gebied z~, tussen 6,5 en 7,4 volt (zie fig.4.1 0) dan
betekent dit dat de minimale stap in de versterking gelijk is aan 0,367 dB. Per TGCclock puis, dus
per 1,2 J.1S, kan de versterking n keer 0,367 dB (n ~ 0) opgevoerd worden. Bij een gemiddelde
geluidssnelheid van 1550 mls kan per kJokpuls dus een compensatie van n keer 1,97
dB.cm-1.MHz-1 ofwel n keer 4,54 Np.cm-1.MHz-1worden gerealiseerd (zie f~. 4.11) Over k
klokpulsen kan dan een 'constante' helling van de curve met n.1 ,97/k dB.cm- .MHz-1ofwel
n.4,54/k Np.cm-1.MHz·1 worden gerealiseerd.
De vraag is of dit voor de RGC nauwkeurig genoeg is. Voor de Auto-TGC waarschijnlijk weI. Oak is
het oog de vraag in hoeverre een fout van een of meerdere dig~s effect heeft op het beeld. Aan
de hand van de meetresultaten in hoofdstuk 5 zal hierover een uitspraak gedaan kunnen worden.
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fig.4.10 Versterkingskarakteristiek van TGC-versterker '1350'.
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fig.4.11 Versterking als funtie van de tijd (zie tekst).

Hiermee is de volledige hardware van de Auto-TGC besproken. Wat nog rest is de software.

4.3.3 Software.

In deze paragraaf wordt de software besproken zoals die nodig is voor het Auto-TGC systeem met
I-regelaar. De benodigde uitbreiding voor het complete systeem (met RGC) komt in de paragraaf
over de RGC aan de orde.

De taken van de software zijn aIs voigt samen te vatten:
a. het resetten van de hardware.
b. het initialiseren van de diverse variabelen.
c. het besturen van de meethardware.
d. het berekenen van de nieuwe TGC-aJrve.
e. het wegschrijven van de curve in het TGC_RAM.

De laatste drie taken worden continu herhaald; zij vormen het eigenlijke meet- en regelproces.

Het besturen van de hardware gaat volgens de, in de vorige paragraaf beschreven, methode. De
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J1P moet het commando 'meten' geven en dan blijven testen op 'meting klaar'. Dan worden de
condensatoren een voor een uitgelezen. Dit gaat door aan het commando 'Iezen' als data het
condensatomummer mee te geven. Met 'CS_AD' kan dan de conversie gestart worden en na het
testen van 'AD klaar' kan d.m.v. een tweede 'CS_AD' het meetresuhaat opgehaald worden.
Naast het meten van de signaalinhoud van een frame is er door een zeer kleine aanpassing in de
hardware oog een extra meting mogelijk. De IlP kan via de software de lijn 'test' bedienen
waardoor er op de ingang van de integrator een gelijkspanning kan worden gezet. In het
theoretische geval zouden de spanningen over de meetcondensatoren dan allemaal gelijk
moeten zijn. In praktijk is dit niet het geval. De onderlinge verschillen tussen de condensatoren
als gevolg van componentspreiding zorgen voor verschillende meetwaarden. In de
berekeningen voor de TGC-eurve kunnen deze verschillen worden meegenomen om bij meting
aan een frame de werkelijke meetwaarden te herleiden uit de gemeten waarden.

De kern van de software wordt natuurlijk gevormd door het regelalgorithme voor het berekenen
van de nieuwe curve. Door de zestien meetwaarden uit de zestien z6nes zijn in de TGC-curve
zestien z6nepunten (control points) gedefinieerd. Deze worden elk met een eigen I-regelaar
bestuurd. Dus voor elk z6nepunt s geldt op tijdstip k:

(4.7)

Met 0 :50 S :50 15, K als regelparameter en R als de gewenste waarde.
Of:

(4.8)

Het voordeel van een I-regelaar is de eenvoud (er is namelijk maar een at te stellen parameter) en
een eindfoutwaarde nul. Het nadeel is dat de regelaar traag is en uitslingeringverschijnselen kan
geven.
Vanwege het in fig.4.1 0 aangegeven verband tussen de versterking A van de TGC-versterker en
de digitale stuurwaarde 'tgcbak' moet Y van de maximale versterking 'top' worden atgetrokken.
Aldus:

'tgcbaks,k' ='top' - Ys,k (4.9)

In de programmatuur (waarvan flowcharts in bijlage 3) wordt Ys,k 'integr' genoemd. R wordt
'greylevel' genoemd en ~ nwordt 'prop' genoemd.
Nadat de 'tgcbak' waarden' (de uiteindelijke echte stuurwaarden) zijn berekend voigt er lineaire
interpolatie tussen deze Pllnten. Dit is gedaan voor de eenvoud van de programmatuur. Die moet
namelijk zo kort mogelijk zijn en zo min mogelijk tijd innemen. A1s er b.v. met een frame rate van 18
FPS (frames per second) gescand wordt dan wordt er negen keer per seconde een meet- en
regellus doorlopen. Per Ius is dat dus ongeveer 111 ms. Voor het complete regelprogramma blijft
er na de meting 111 - frametijdsduur. 111 ·28 .83 ms over. Verder levert de Iineaire interpolatie
in de software door de overdracht van de versterker een exponentiele interpolatie in de
versterking. Dit komt goad overeen met het karakter van verzwakking van geluid.
Zo gauw als een geinterpoleerd punt is berekend woren het verschil met zijn voorganger direct
weggeschreven in het TGC_RAM. Ais aile punten zijn weggeschreven start de programmatuur
weer een volgende meting. Voor meer programmadetails verwijs ik naar bijlage 3.
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4.4 RGC deeI.

4.4.1 Inleiding

De toegepaste RGC is die welke door Melton [5,6] wordt beschreven. Deze RGC werkt met vaste
drempels voor het onderscheiden van de verschillende niveau's van signalen. In de combinatie
Auto-TGC/RGC zullen de comparatoren zoals beschreven in 4.2. onderscheid maken tussen
zwakke. sterke en middelmatig sterke signalen. De nivau's zullen ieder een apart soort
compensatie krijgen die zoveel mogelijk real time is, d.w.z. dat het regeltijdstip zo snel mogelijk
voigt op het meettijdstip. Wat het deteeteren van de zwakke echo's betreft komt hier helaas nog
iets bij. Als gevolg van de "speckle" zal het echo signaal ook in gewone weefsel nogal eens onder
de drempel komen. Echter voor zeer korte duur, afhankelijk van de speckle grootte die voor ieder
type weefsel en/of scannersysteem weer anders is. Er zal voor deze gevallen op een andere
manier onderscheid gemaakt moeten worden. Dit kan door achter de comparator een een bits
filter te plaatsen, het z.g. 'time-window', welke aileen die deteetie signalen behorende bij zwakke
echo's doorlaat die langer hebben geduurd dan een bepaalde tijd 1w (zie fig.4.12). Het gevolg is
dan wei dat de correetie altijd minstens 1w seconden op de detectie achter loopt.
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fig.4.12 Time·window.

Voor de zwakke en sterke echo's zal in principe een vaste correetiewaarde gekozen worden.
Voor de middelmatig sterke echo's wordt de Auto-TGC correetie toegepast.
Bij de correetie die voor zwakke echo's wordt toegepast wordt er van uitgegaan dat deze bijna
altijd afkornstig zijn van bloed. met vloeistof gevulde blazen of van een medium met een bijna
identieke verzwakkingscoefficient a. Melton gaat uit van een a van 0,023 Np.cm-' .MHz·'. Water
heeft een nog kleinere coefficient namelijk 0.0025 Np.cm-' .MHz·' . Deze waarden zijn zeer klein
vergeleken bij de kleinst mogelijke versterkings-stapgrootte van de TGC-aansturing. Daarom kan
de versterking bij deteetie van zwakke'echo's het beste gelijk gehouden worden. De fout die dit
geeft is vele malen k1einer dan wanneer de versterking niet op constant niveau bleef, maar op zijn
kleinst realiseerbare waarde. Voorlopig wordt voor deze eenvoudige oplossing gekozen. De
praktijk zal moeten uitwijzen of dit nauwkeurig genoeg is. Zo niet dan zal de 0/A converter in de
scanner moeten worden aangepast. Dit is een zeer ingrijpende operatie. zeker als de optie van
de handbediende TGC op de scanner gehandhaafd dient te blijven naast de AGC.
Bij sterke echo's gaat het meestal om relatief kleine gebieden in het beeld. Door hun sterkte
achter kunnen ze wei de meting van de Auto-TGC aantasten. Ze dienen daarom in ieder geval
gedetecteerd te worden en net als de zwakke echo's uit de meting gehouden te worden. De uit
te voeren correetie is een ander punt. De overgangen van zacht weefsel naar lucht en bot b.v.
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geven een sterke reflecties welke slagschaduwen veroorzaken. Het effect van correctie zou op
het beeld goed zichtbaar zijn in de vorm van het verdwijnen van slagschaduwen achter de
reflectoren. Echter bij nogal wat diagnoses, zoals van nierstenen is deze schaduw juist een
kenteken voor de aanwezigheid van die stenen! Wegwerken van de schaduw is hoewel fysisch
gezien correct vanuit de gebruiker gezien zeer ongewenst. Vanwege de diagnostische waarde
zal de correctie voor sterke echo's dus achterwege blijven en de Auto-TGC curve gehandhaafd.

4.4.2 Hardware.

De hardware voor de RGC is vrij eenvoudig. Het ingangssignaal Vmeet (fig.4.3 en bijlage 2) wordt
direct naar de comparatoren gevoerd. De referentiespanningen (de drempels of 'thresholds') zijn
via potmeters afgeleid van een stabiele gelijkspanning. Met de potmeters kunnen de
referentiespanningen afgeregeld worden. In lit.[5] wordt een berekening gegeven voor de
referentiespanning. In de praktijk wordt van een dergelijke waarde uitgegaan, de drempels
worden vervolgens z6 afgesteld dat er een optimaal beeld (perceptie) ontstaat. Het time-window
zal bijna identiek zijn aan dat in lit.[5]. De aldaar door Melton gegeven berekeningen worden
gebruikt maar de uiteindelijke afstelling wordt visueel verricht.
Ais de sterke en zwakke echo's gedetecteerd zijn moeten ze verder verwerkt worden. Wat de
invloed op de Auto-TGC meting betreft betekent dit dat, met het digitale signaal dat aangeeft dat
er zo'n echo geconstateerd is, de 'inh' lijn (fig.4.3) van de meetschakeling kan worden bediend.
Via 'inh' wordt Vmeet dan van de integrator afgekoppeld (zie ook 4.3.2).
Het effect op de TGC-eurve gaat via het TGC_RAM. Een van de vier blokken in het RAM zal
geheel gevuld zijn met nullen. Ais er een zwakke reflector wordt gedetecteerd dan zal de output
van de detectieschakeling de rechter adressering van het RAM kunnen veranderen, z6danig dat
Lp.v. de op dat moment uit te lezen Auto-TGC waarde, de waarde nul wordt uitgelezen uit het blok
met nullen (dat 'TGC_RAM->blood' heet). Doordat er tussen het RAM en de D/A converter een
optelschakeling zit zal de curve op constant niveau blijven (bij de versterking wordt nul opgeteld).
Ais er geen zwakke echo meer wordt gedetecteerd wordt de Auto-TGC curve voortgezet (zie
fig.4.13).
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fig.4.13 TGC curven bij Auto-TGC en Auto-TGC+RGC.

De invoering van de RGC heeft gevolgen voor de hardware van de Auto-TGC en wei de
volgende. Door het stopzetten van de integratie tijdens het detecteren van extreme echo's wordt
er per condensator niet altijd meer over een hele zOne geintegreerd. De integratietijd is per band
in principe verschillend. De T in vgl. 4.5 en 4.6 varieert dus bij elke meting. Om nu toch het
gemiddelde in het resterende meetgebied te kunnen bepalen zal van iedere band ook T bekend
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moeten zijn.
De oplossing wordt geboden door een tweede integrator met zestien condensatoren. Deze is
geheel identiek aan de integratieschakeling zoals besproken in 4.3.2, dus ook de stuursignalen
er naar toe zijn identiek. Het enige verschil is dat deze integrator aan de ingang voorzien wordt
van een gelijkspanning 'Vtijd, (fig.4.3) Lp.v. het signaal Vmeet.Als de tijdmeetschakeling
synchroon werkt met de signaalmeetschakeling dan zullen de spanningen Vt over diens
condensatoren evenredig zjjn met de tijd waarover in elke band is ge·integreerd. In formulevorm:

dus

Vt = 1IAC[ Vtijd dt = (1IAC).Vtijd.T

T = AC.VWtijd

(4.10)

(4.11 )

Als Vmax nu de spanning is die over de tijdmeetcondensatoren staat als er over de gehele band is
ge'integreerd dan is de werl<elijke gemiddelde signaalsterkte Vc als voigt uit de gemeten Ve' te
bepalen:

Vc = Vc'.VmaxNt (4.12)

Deze laatste berekening zal in de software moeten worden opgenomen. Een andere
consequentie is dat per meet- en regelloop de leescyclus 32 keer zal moeten worden doorlopen.

4.4.3 Software.

Voor de AGC hoeft op de berekening van vgl. 4.12 na geen extra software te worden
geschreven. Hier schuilt echter een addertje onder het gras. Wat te doen als Vt = O? In principe
moet dan oak Vc' =O. In de praktijk zal dat b.v. door de nauwkeurigheid van de AJD converter (1/2
b~ tout) wei niet altijd zo zijn. Daarom kan een van de twee onderstaande oplossingen toegepast
worden.
a. De Auto-TGC moet voor die banden waarvoor Vt =0 de oude regelwaarde aanhouden.
b. Vt wordt in de software een minimum waarde gegeven b.v. de waarde 1.
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Hoofdstuk 5. Realisatie.

5.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de bouw van en experimenten met het AGC systeem
behandeld worden. Aan het testen van de Auto-TGC/RGC combinatie als oplossing voor het AGC
vraagstuk ging veel tijd vooraf voor het ontwerp, het bouwen en het testen van de benodigde
hardware. Er is begonnen met de realisatie van het Auto-TGC systeem. Hier is aan gewer1<t tot er
bevredigende resultaten waren. Daarna is er met de RGC gestart. In dezelfde volgorde worden
beide in dit hoofdstuk beschreven.

5.2 Auto-TGC.

5.2.1 Hardware.

De schema's hiervan zijn te vinden in de bijlage 2. Metingen zijn verricht om te verifieren of deze
de gewenste functies naar behoren vervulde.

5.2.1.1 De meetschakeling.

De meetschakeling, zoals beschreven in 4.3.2.1, is een belangrijk onderdeel. Een goede
werking hiervan is een voorwaarde voor het goed kunnen funetioneren van de Auto-TGC.
Belangrijkste punten zijn:
a. Heeft de schakeling een lineaire overdracht en in hoeverre is de output evenredig met

fVin dt?
b. Hoe groot zijn de onderlinge verschillen tussen de meetccndensatoren en hoe manifesteert

zich dat in de output.
c. Zijn de meetresultaten reproduceerbaar en is er sprake van temperatuurgevoeligheid.

In fig.5.1 a en 5.1 b (zie volgende pagina's) is de spanning op punt 'Vuit1' in het analoge meetdeel
te (fig.5.2) zien, op het moment van lading en uitlezing, als de spanning uit fig.5.1c op punt 'Vin'
staat als ingangsspanning. De bij deze ingangsspanning behorende scan is te vinden in fig.5.H.

"""

fig.5.2 Blokschema analoog meetdeel en state-machine.

De A-lijn in fig.5.H komt overeen met de lijn waarvan in fig.5.1 d het echo signaal (als Vin') is
afgebeeld. Het spanning op 'Vuit1' is gelijk aan de condensatorspanning en dus ook aan de
spanning die later door de AID converter wordt geconverteerd.
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fig.5.1 e 'Vuit2' en 'A' tiidens het laden als functie van de tijd (zie tekst).

fig.5.1f Scan met A-liin behorende bij fig.5.1a tim e.
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Op elke flank van het digitale signaal 'A' (fig.5.1 a) wordt een andere meetcondensator
voorgeschakeld. Uit deze figuur blijkt tevens hoe de condensatoren lijn voor lijn worden
opgeladen.
In fig.5.1c is te zien hoe 'Vin' terug te vinden is in de condensatorspanning. Het feit dat de sterke
echo in het midden van de afgebeelde lijn niet in deze spanning is terug te vinden komt door de
uitmiddelende werking van de integrator.
Uit vergelijking van de signalen 'Vuit1' in fig.5.1 a en fig.5.1 b blijkt dat bij uitvoering van de
leesroutine 'Vuit1' iets lager is dan tijdens het laden. Dit komt door de weerstand van de
keuzeschakelaar in de feedback-loop van de integrator. De laadstroom zal door deze weerstand
de uitgangsspanning van de integrator iets doen toenemen. Dit is tevens de reden van het niet
helemaal nul zijn van 'Vuit' aan het begin van de laadroutine, zoals afgebeeld in fig.5.1d. Deze
figuur toont hoe 'Vuit' groeit tijdens het laden van een heel frame.
Vlak v66r het opladen van de condensatoren was 'Vuit' nul. Dit betekende dat het ontladen goed
werd uitgevoerd.
Figuur 5.1 e is als fig.5.1 a. De meting is echter gedaan aan de tijdmeetschakeling.
Aangezien daar een gelijkspanning aan de ingang werd aangeboden is in deze figuur te zien wat
het effect is van de spreiding in de condensatoren (en de spreiding in de weerstand van de
schakelaars in de feedbackloop van de integrator). Dergelijke verschillen bestaan ook tussen de
zestien signaalmeetcondensatoren. In de meetresuhaten gaf dit afwijkingen tot 5% van de
gemiddelde meetwaarde. Correctie in de software dient plaats te vinden.
Hierna werd in inpUt/output relatie van de meetschakeling bekeken. Als eerste werd de lineariteit
van de integratoren getest door de digitale output te registeren bij het aanbieden van diverse
gelijkspanningen aan de ingang. De tijdmeetintegrator werd voor deze meting gebruikt.
Daar beide integratorschakelingen identiek zjjn werd het meetresuhaat bruikbaar voor beide. De
gelijkspanning 'Vtijd' kon worden ingesteld met een potmeter.
In grafiek Ia (pag.42) zijn voor condensator 4 de resuhaten uitgezet. Te zien is dat de grafiek bij
benadering een rechte lijn is. Ook hier is de oorzaak gelegen in het niet helemaal ideaal zijn van
de integrator door de schakelaars in de feedbackloop. Mits 'Vin' beperkt wordt heeft dit voor het
regelsysteem geen gevolgen. Dit niet helemaallineair zijn van de meetschakeling kan in de
software worden ondervangen.
De reproduceerbaarheid van de meetresuhaten is goed d.w.z. 1 digit als gevolg van de beperkte
nauwkeurigheid van de AID converter. Voorwaarde is dat de schakeling op bedrijfstemperatuur is.
Tantaalcondensatoren hebben het voordeel dat ze weinig plaats innemen op de print en erg
goedkoop zijn, doch ze zijn erg temperatuurgevoelig. Zo werd b.v. direct na het opstarten op een
condensator de meetwaarde 134 verkregen. Na zeven minuten was deze tot 130 en na 15
minuten gezakt tot het stabiele niveau 127. Dergelijke verschillen kunnen effect op het beeld
hebben.
De nadelen van co"llOnentenspreiding en temperatuurgevoeligheid zijn m.b.v. software weg te
werken, maar kosten wei extra rekentijd.
Met een tweeda serie metingen is opnieuw de Iineariteit van de meetschakeling getest. Dit keer
niet door verandering van het ingangsgelijkspanningsniveau maar door aan- en afschakelen van
het signaal aan de ingang via de lijn 'inh' (zoe ook fig.4.3). 'Vin' was een blokgolf met regelbare
duty-cycle waarmee tevens de lijn 'inh' bestuurd werd zodat deze in het ritme van 'Vin' OOog en
laagwerd.
In grafiek Ib (pag.42) is te zien dat het verband tussen.het ingangssignaal en meetresultaat lineair
is. De tijdmeetschakeling is dus betrouwbaar en de oplossing voor het meten van de tijd
bruikbaar.
Conciusie: uit bovenstaande bHjkt dat het meetsysteem voor het AGC doel geschikt is,
voldoende Iineair is en de resuhaten goed reproduceerbaar zijn.

5.2.1.2 De regelkring.
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Na realisatie van de meetschakeling kan het gehele systeem worden doorgemeten. Belangrijk
voor de regelaar is het verband tussen de ingestelde TGC waarde ('gain'), de groone van het
ingangssignaal 'Vin' en de daarbij behorende meetwaarde aan de uhgang van de meetschakeling
resulteert ('output').
Het verband in formulevorm:

output z f(gain, Vin) (5.1 )

Met de in fig.5.3 weergegeven meetopstelling is dh verband gemeten. 'Vin' is hier gemeten op
pin 14 van de 4053 multiplexer tussen pre-TGC en TGC-versterker in het front-end van de
scanner (zie bijlage 2). Met 'gain' werden beide TGC-versterkers aangestuurd. 'Vin' was een
sinusvormig signaal met een frequentie van 4MHz. Deze frequentie is gekozen binnen de
frequentieband van 1,5 MHz tot 5MHz van het systeem met 3,5 MHz probe.

=-/;.

fig.5.3 Meetopstelling (zie tekst).

Het meetprocede: Bij vast ingestelde 'gain' werd de amplitude van 'Vin' veranderd. 'Output' werd
geregisteerd.
Onder aanname dat de overdracht van de TGC-versterker is:

Vout z a.1 O-b.gain . Vin (5.2a)

(met a en b als versterkerparameters) en de overdracht van de compressor en detector samen, is

Vout' z c.log (d.Vin')

is f(gain,Vin) te schrijven als, aangezien Vin' = Vout:

(5.2b)

T
output - clRCJ log (a.d.Vin(t).10-b.gain) dt (5.3)

Ais nu Vin(t) z Vcoswt dan:

T
z clRCJ log (a.d.Vcosrot.1 Oeb.gain ) dt (5.4)

T
z clRCJ (log a.d + log V + Iog(cos~) - b.gain) dt



en met

geldt
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e =[log (a.d.coSCJ1) dt

:r
output .. elRC {J log V dt + e - b.T.gain}

.. elRC { T.log V - b.T.gain + e}

(5.5)

(5.6)

(5.7)

(5.8)

In vg1.5.8 is te zien dat als 'Vin' op een constante waarde wordt gehouden er een lineair verband is
tussen 'output' en 'gain'. In de meetresultaten in grafiek II (pag.43) is d" terug te vinden. Voor
grote 'gain' waarden Ioopt de output vast. Hier komt 'gain' overeen met een grote verzwakking.
Het meetcircu~ meet dan versterkerruis. Ook bij zeer kleine 'Vin' wordt aileen versterkerruis
gemeten. Bij kleine 'gain' is het verband niet meer lineair omdat daar de voor de TGC-versterker
gestelde overdrachtsfunetie niet meer voldoet. In de gemeten versterkingskarakteristiek van de
1350 TGC-versterker (fig.4.10) is d" terug te vinden.
Ais i.p.v. 'Vin' nu 'gain' constant wordt verondersteld is het verband tussen 'output' en 'Vin'
Iogaritmisch. U~ grafiek III (pag.43) blijkt dat dit klopt.

5.2.2 Software.

De software van het systeem gaf nogal wat problemen. Ten eerste was dat het zoeken naar de
juiste waarde voor de regelpararneter 'K'. Zoals in 4.3.3 beschreven IOU de stuurwaarde 'tgcbak'
berekend worden uit:

k

'tgcbaks,k' = 'top' - Kk(R - Xs,n) (5.9)

De somterm heet in de programmatuur 'integr'. Elke regelslag wordt 'integr' dus ge'incrementeerd
met de waarde van de meetslag, zodat:

'tgcbaks,k' ='top' • K.'integrs,k' (5.10)

In principe mag 'tgcbak' maximaal255 en minimaal 0 zijn. In sommige gevallen is d~ echter niet
genoeg. Het corrigeerbereik van de versterker is onvoldoende groot om extreem zwakke banden
achterin en extreem sterke banden voorin genoeg te versterken resp. te verzwakken tot het
gewenste niveau. De extreem zwakke gebieden bevatten aileen maar ruis en die hoeft niet
zichtbaar gemaakt te worden. Ook de zendklap voorin hoeft niet geheel gedempt te zijn. Het
probleem is achter dat het regelsysteem dit wei wi!. Gevolg: in het geval van de extreem zwakke
echo zal de term 'integ" blijven groeien en 'tgcbak' dalen. Zo gauw echter als 'tgcbak' =-1 wordt
deze waarde in TGC-RAM weggeschreven als 255 omdat die aileen maar pos~ieve getallen
kleiner dan 256 kent. Het uiteindelijke effect is dat de versterking plotseling van zijn minimum
omkJapt naar zijn maximum. Intussen blijft 'integ" verder toenemen en 'gcbak' zal verder dalen
totdat 'tgcbak' gelijk is aan -256. De verstef1(ing klapt weer om etc. Kortom: instabiliteit. Voor
extreem sterke echo's geldt hetzelfde.
De oplossing moet gezocht worden in het aan banden leggen van het aantal waarden dat 'integr'
kan aannemen. Ais 'top' • 255 dan betekent dat 0 ~ K.integr ~ 255. Ofwel de rnaximale waarde
van 'integr' ('max') hangt 66k at van 'K'. Bij gekozen 'K' geldt:



max = 255/K
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(5.11 )

Hiermee kon een stabiele regeling worden gerealiseerd. Echter ondanks dat de TGC-versterker
achterin niet in staat was om elk gewenst 'greylevel' te produceren was de versterking hier nog
bijna altijd te haag. Het resultaat was dat er onderin het beeld aileen ruis te zien was. Daarom
moest er een maximum versterking worden ingesteld zodat te zwakke signalen (ruis) net niet op
het beeldscherm zichtbaar werden. Ook de minimale versterking moest beperkt worden. Het
bleek namelijk dat beperking van de minimale versterking (op het moment van de zendklap) op
het beeld niet veeI uitmaakte maar dat het wei een grote invloed had op snelheid waarmee een
stabiele curve kon worden gevonden. Uiteindelijk bleken de volgende waarden het beste: top =
240 en K = 0,25. Grotere waarden voor 'K' gaven te veel uitslingeringen in het beeld. Bij 'K' groter
dan 0,30 trad oscillatie op.
Met deze instelling heeft het regelsysteem maximaal negen cycli nodig om na een stapvormige
verandering van het ingangssignaal een nieuwe correctie curve te vinden. Onder een 'correcte'
curve wordt verstaan: een curve waarbij de uitgang van de TGC-versterker, in aile banden waar de
versterking .nim aan zijn limieten zit, de gewenste gemiddelde waarde heeft. Een en ander
binnen een nauwkeurigheidsgrens van twee digits van de D/A converter voorin het beeld (ofwel
0,734 dB) en een digit (ofwel 0,367 dB) achterin. Dit hield een relatieve afwijking van de
versterking in kleiner dan 4% voorin tot 5% achterin het beeld. Dat het regelcircuit in staat was tot
het produceren van dergelijke curves kon geverifieerd worden door op de ingang van de
TGC-versterker een 4 MHz sinus testsignaal met variabele amplitude te zetten en aan de uitgang
van de detector te meten met het meetcircuit. Het bleek dat negen meetframes na de
stapvormige verandering van de amplitude van het testsignaal het beeld weer egaal grijs was, op
het gewenste grijsniveau. Oak wezen metingen uit dat de output binnen de grens van +1- 2 digits
van de gewenste 'greylevel' waarde lagen.
Bij een frame rate van n frames per seconde wordt de maximale reaetietijd 9/n seconde.
De standaard frame rates 11 FPS en 18 FPS geven zo een reactietijd van 0,82 resp. 0,50 s.
Dit is acceptabeI. Voor lagere frame rates zoals met de transrectale roterende probe mogelijk is
(6 FPS) wordt de reactietijd vrij lang (1,50 s). Bij transrectaal onderzoek echter worden geen
bewegende organen gescand zodat de werkelijke reactietijd lager zalliggen, omdat het dan
aileen om kleine bijstellingen gaat.
Bij hogere frame rates wordt de minimaal haalbare 'maximum reactietijd' bepaald door de snelheid
van de J.1P en de omvang van de software. Op dit punt is ten opzichte van de huidige
proefopstelling neg veel winst te behalen.

5.2.3 Beeldresultaten.

Het kwalitatief beoordelen van scans is een subjeetieve aangelegenheid. Zie o.a. hoofdstuk 2.
De in deze paragraaf (5.2.3) gedane uitspraken berusten dan ook op beoordelingen van
medewerkers van het laboratrium van Pie Data.

5.2.3.1 Statische beelden.

Het statische beeldresultaat was goad, de hardware en de software bleken voldoende
nauwkeurigheid te bazitten. In fig.5.4a tim e (pag.48 en 49) zijn een aantal opnames te zien met
verschillende 'greylevel'. De opnames zijn gemaakt op een standaard fantoom (bijlage 4) met een
op menselijk weefsel gelijkende verzwakkingscoAfficient. De gemiddelde helderheid van de
beelden is egaal grijs met behoud van details. Er bestaat kennelijk geen reden om van de Iineaire
interpolatie tussen de stuurpunten af te stappen. Onderin deplaatjes is het beeld zwart door de
in de software opgelegde beperkingen aan de versterking. Was de versterking hier opgevoerd
dan was er niets anders dan ruis te zien geweest.
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fig.5.4a 'Greylevel' =80H.

fIQ5.4b 'Greylever =SOH.

fig.5.4c 'Greylevel' =40H.
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fig.54d '0. reylevel' = 30H.

fJg.5.4e .1"'..-......, r_ ..y"",,,e =2OH.

fig.5.5a Z6ne 7·. -3,67 dB.
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fig.5.5b ZOne 7: -1,84 dB.

~.5.5c ZOne 7: +1,84 dB.

fig.5.5d ZOne 7: +3,67 dB.
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fig.5.6a Buikscan. Auto-TGC.

fig.5.6b Nierscan, Auto-TGC.

fig.5.6c Buikscan. handbediening.
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fig.5.6d Nierscan, handbediening.

In flg.5.5a tim d (pag.49 en 50) zijn een aantal opnames gemaakt waarbij in een band de
versterking met opzet is verandercl. Een verschil met de juiste waarde voor 'gcbak' van slechts 5
(1,84 dB) is direct in het beeld waarneembaar. Een afwijking van 3 (1,10 dB) gaf slechts weinig
verschil in het beeld; dat wi! zeggen een voor het oog wei waameembaar maar voor de gebruiker
niet storencl verschil.
De opnames in fig.5.6a en fig.5.6b (pag.51) zijn gemaakt van de buik. Het middenrif en enkele
vaatwanden manifesteren zich als sterke refleetoren. De egaal grijze struetuur boven het
middenrif bestaat voornamelijk uit leverweefsel. Oak deze resultaten zijn goed. Figuur 5.6c en
fig.5.6d (pag.51 en 52) laten opnames zien van dezelfde streek maar gemaakt met
handbediencle TGC. De beeldresultaten ontlopen elkaar niet veel, doch de handbediende
opname vereiste telkens wat instelwerk,
De invloed van de temperatuur op de meetschakeling manifesteerde zich nauwelijks In het beeld.
Verschillen tussen de grijswaarclen in de zOnes was niet zichtbaar. Het beeld was bij het opstarten
wei ietsje cIonkercler. Dit was niet hinclertijk.

fig.5.7 Scans met verschillende frame rate (links 18 FPS, rechts 11 FPS).
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Het effect van de tijdmeting is goed waarneembaar in fig.5.7. Hierin zijn twee opnames te zien
van hetzelfde fantoom en bij dezelfde ingestelde grijswaarde maar bij verschillende frame rates.
Ondanks het feit dat de meettijd in beide opnames verschilt is er weinig verschil in
beeldhelderheid waar te nemen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de tijdmeetharctware en
software-eorrectie voldoende nauwkeurigheid bezitten voor de gestelde Auto-TGC doelen.

5.2.3.2 Dynamiek.

Ondanks de resultaten van de statische beelden waren er nog enkele problemen. Hierbij speelde
de reactiesnelheid van het regelsysteem een rol. Vooral bij het 'in vivo' testen kwamen deze
zaken naar voren. Kort samengevat zijn deze:
a. Ais gevolg van meetfouten (AID conversie-fouten) en Iichte bewegingen van de probe wordt

er ieder frame een andere curve geproduceerd. De nieuwe curves leverden geen
waameembare verbeteringen op maar zorgden wei voor beeldonrust.

b. Bewegende structuren in het Iichaam zorgen voortdurend voor verandering van de curve.
Bij pulserende organen zoals het hart Ioopt het regelsysteem door zijn traagheid achter. Deze
traagheid is inherent aan het Auto-TGC principe, zowel bij sturing als bij regeling vindt actie pas
een frame na het meetframe plaats. Plaatselijk leidt dit tot een kleine maar zichtbare
beeldonrust. De curve echter is meestal al dusdanig nauwkeurig dat bijregelen niet nodig is.

c. Indien er een dusdanige afwijking in het beeld optreedt dat er moet worden bijgeregeld, hoeft
dit niet altijd op "volle snelheid" te gebeuren. Ook dit geeft onrust in het beeld. Het is voor de
gebruiker prettiger als het regelsysteem hier wat trager op reageert.

d. Bij grote afwijkingen dient het systeem zo snel mogelijk te reageren.

Om deze problemen op te lossen dient er enige mate van 'intelligentie' in het regelsysteem te
worden ingepast. Dit is op de volgende wijze verwezenlijkt:

De zestien meetwaarden die bij de laatst geschreven curve horen worden bewaard in een array
genaamd 'curve'. Bij de volgende meting worden de resultaten vergeleken met de waarden in
'curve' en wordt het maximale verschil 'maxafw' bepaald. Aan de hand van 'maxafw' wordt dan
bepaald 6f en wat voor een actie verder wordt ondernomen. In fig.5.S is te zien hoe er om de
denkbeeldige lijn door elementen van 'curve' een aantal zOnes is gelegd.

,--.,~

,~~.

fig.5.S Diverse zOnes moo meetwaarden in array 'rorve' ( zie tekst).

Ais nu Imaxafwl < tolerance (zOne A) dan wordt er niet bijgeregeld. Hiermee wordt tegemoet
gekomen aan probleem a.
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Ais gedurende 10 achtereenvoJgende frames geldt tolerance S Imaxafwl S cntrll (z6ne 8) dan zal
er langzaam bijgeregeld worden. Na 10 frames wordt dan een regelstap op een kwart van de volle
snelheid gedaan. Hiennee worden de problemen ben c aangepakt.
Ais cntrJl < Imaxafwl S reslev (z6ne C) gedurende twee achtereenvolgende frames dan regeh het
systeem op "volle snetheid". Daannee wordt probleem d opgelost.
Tenslotte wordt er helemaal opnieuw opgestart vanu~ een speciale opstartcurve als Irnaxafwl >
reslev. Deze opstartaJrve is zodanig gekozen dat zij al tamelijk dichtbij de meeste gangbare
curves voor buikscans Jigt. Het systeem is daannee sneller geworden.
Het resuhaat van deze aanpassingen is dat er niet ahijd op "volle snelheid" wordt bijgeregeld.
Een rustig beeld is belangrijker dan het sneJ bijregelen onder voorwaarde dat de afwijking binnen
bepaaJde grenzen blijft.

8ij een gangbaar 'greytevef van 80H (-128, een gemiddelde output van 281 mV aan de u~gang

van de detector) bleken de waarden van tolerance =4, cntrll =40 en reslev= 70 goed te voldoen
(voor details zie programmatuur). Het beeld was een stuk rustiger geworden. Niet uit te slu~en vall
dat verdere klinische testen nag betere grenzen opleveren.

Na deze aanpassingen werkte het systeem goed. Over blijft een probleem dat inherent is aan het
Auto-TGC systeem. Namelijk dat grate gebieden in het beeld waarin de verzwakking erg laag is,
zoals hartkamers. vruchtwaterzakken etc. door het middelen van de Auto-TGC vollopen met ruis
omdat daar de verstertdng erg wordt opgeschroefd. D~ probleem is reeds in hoofdstuk 4
vernoemd. Een AGe moet hier de oplossing brengen.
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5.3 RGC.

5.3.1 Hardware.

De RGC hardware Is nlet omvangrijk. Zij omvat twee delen; het correctie circuit en het detectie
circuit (niet te verwarren met de detector in het front-end van de scanner). In deze volgorde zal de
hardware in deze paragraaf worden behandeld.

Het correctie circuit werkte goed. Het diende bij detectie van zwakke echo, als de output van het
time-window hoog werd, de TGC-curve constant te houden. Op de foto's van fig.5.9a tim f
(pag.55 tim 57) is dit te zien. Fig.5.9c en fig.5.ge tonen de output van het time window en de
TGC-curve bij afschakelen van de RGC. In de figuren 5.9<:1 en 5.9f is de RGC ingeschakeld
(vergelijk fig.4.13).

fig.5.9a Standaard fantoom, M-mode. SCan behorende bij fig.5.9c en d.

fig.5.9b 'Speciale' fantoom, M-mode. Scan behorende bij fig.5.ge en f.
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fig.5.9c Output van time window bij afgeschakelde RGC (opname op standaard fantoom).

fig.5.9d Output van time window bij ingeschakelde RGC (opname op standaard fantoom).



57

fig.5.ge Output van time window bij afgeschakelde RGC (opname op 'speciale' fantoom).

fig.5.9f Output van time window bij ingeschakelde RGC (opname op 'speciale' fantoom).
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Het deteetie hardware werkte ook. Deze bestond uit twee comparatoren voor het deteeteren van
zwakke en sterke echo's en een time-window om zwakke echo's van speckle te kunnen
onderscheiden. Het time window werd evenals bij Melton [5] ingesteld op 5 IJ,S. Deze waarde
voldeed.
Het deteeteren van sterkle echo's ging goed. Het leverde echter geen waameembare
verbeteringen in het beeld op. Het kiezen van de juiste drempelspanning voor de zwakke echo's
gaf problemen. De oorzaak hiervoor lag in de afhankelijkheid van de drempel van de output van
de TGC-versterker en daarmee van de, door Auto-TGC, ingestelde versterkingswaarde.

5.3.2 Drempelkeuze.

In deze paragraaf wordt getracht na een omschrijving van de waarnemingen de problematiek in
beeld te brengen.

5.3.2.1 Waarnemingen.

Indien er zich in een zOne een groot echo-arm gebied bevindt kunnen er twee dingen gebeuren.
a. Het zwakke gebied wordt direct gedetecteerd en de versterking wordt in deze gebieden

constant gehouden. Daarna worden deze zwakke echo signalen niet gebruikt t.b.v. de
meting voor Auto-TGC. In dat geval is er geen prableem. Een plaatje zoals in fig.5.1 Oa
(pag.59) is het resultaat. Dit plaatje is gemaakt op een speciaal fantoom met een grate
vochtholte (voor de beschrijving van het fantoom zie bijlage 4).
Daar waar zich Yacht bevindt, en waar nauwelijks verzwakking is, wordt de versterking constant
gehouden; het beeld blijft daar donker zoals het hoort, omdar ook de echo's daar zeer klein
zijn. De randen van het fantoom en het weefsel blijven goed zichtbaar.

b. Het zwakke gebied wordt niet direct gedetecteerd en de versterking wordt in deze gebieden
verhoogd t.g.v. de Auto-TGC meting. Ergo, het signaal in het zwakke gebied wordt groter en
detectie hiervan kan niet meer plaats vinc:len. De RGC is dan buiten spel gezet en in en achter
het echo-arme gebied is sprake van overcompensatie. Figuur 5.10b (pag.59) laat de gevolgen
voor het speciale fantoom zien.

Indien b zich voordoet kan verhogen van de drempelspanning een oplossing zijn. In fig.5.11 a Um
9 (pag.59 Urn 61) is een aantal scans van het speciale fantoorn te zien bij verschillende waarden
van de drempelspanning. In fig.5.11 a is de drernpelspanning te laag: er treedt overcornpensatie
op. In fig.5.11 b is de drernpel dusdanig dat een streepeffect optreedt. Hierop zallater worden
ingegaan. In fig.5.11 c is een juiste drempel toegepast en in fig.5.11 d is zij duidelijk te hoog. Bij
deze opnames gold:

'greylevel' - 80H ofwel281 mV

Vth:S;; O,182V
0,182 V < Vth :s;; 0,204 V
0,204 V < Vth :s;; 0,438 V
0,438 V < Vth

overcornpensatie.
streepeffect.
goade correctie.
ondercornpensatie.

Op dit speciale fantoom hield het streepeffect in dat slechts bepaalde A-lijnen goed werden
gecompenseerd; bij de rest trad overco"1'ensatie op. Het streeppatroon deed zich binnen
hetzelfde scangebied steeds op dezelfde A-Iijnen voor. Sommige lijnen bleven, in de tijd gezien,
constant goed gecornpenseerd, bij andere lijnen was dit een stochastisch verschijnsel. Verlagen
van Vth deed het aantal strepen toenemen tot de gehele scan overgeco"1'enseerd was.
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fig.5.10a 'Speciale' fantoom, juiste TGC correctle.

fig.5.11 a 'Speciale' fantoom, Vth = 0,071 V.
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fig.5.11b 'Speciale' fantoom, Vth. 0,188 V.

fg.5.11c 'Speciale' fanloom, Vth .. 0,235 V.

fig.5.11 d 'Speciale' fantoom, Vth .. 0,452 V.
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fig.5.11 e Standaard fantoom, Vth ,.. 0,097 V.

fig.5.11 f Standaartl fantoom, Vth ,.. 0,150 V.

fig.5.11g Standaard fantoom, Vth,.. 0,356 V.
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Op het standaard fantoom deden zich bij hetzelfde greylevel de volgende verschijnselen voor:

Vth ~ 0,053
0,053 < Vth ~ 0,111
0,111 < Vth ~ 0,329
0,329 < Vth

iets overcompensatie.
goede correctie (fig.5.11 e)
streepeffect (fig.5.11f)
ondercompensatie (fig.5.11 g)

Op dit fantoom hield het streepeffect in dat bepaalde A-lijnen in de scan zwart werden afgebeeld;
de versterking over deze Iijnen was totaal in elkaar gezakt. Binnen eenzelfde scangebied deed
het verschijnsel zich steeds op dezelfde Iijnen voor. Het effect is dus afhankelijk van het
gescande medium. Sommige lijnen bleven voortdurend zwart. bij andere was het al dan niet zwart
blijven een stochastisch verschijnsel. Bij verhoging van Vth bleven ook deze lijnen constant zwart
en kwamen er nieuwe bij. Bij het standaard fantoom is het streepeffect dus een
overgangsverschijnsel tussen goede compensatie en ondercompensatie.
Bij scans op het lichaam kwam het streepeffect ook voor. Hier waren het niet altijd strepen over de
volle lengte van de A-lijn. Ze begonnen willekeurig ergens in de scan en liepen tot onderin. Uit
deze resultaten blijkt dat het niet goed mogelijk is een goede drempel te kiezen waarbij op beide
fantomen echo-arme gebieden goed van weefsel onderscheiden worden.

5.3.2.2 Interpretatie.

De over- en ondergecompenseerde plaatjes laten zich eenvoudig verklaren door het feit dat een
te hoge of te lage drempelspanning de RGe 6f geheel aan- of geheel afschakelt.
Voor de interpretatie van de strepen wordt terug gegrepen naar de berekeningen van Melton [5]
voor de drempelkeuze.
Aangenomen wordt dat de omhullenden van de echo-signaren van weefsel en bloed beide
verdeeld zijn volgens een Rayleigh kansdichtheidsverdeling, (zie fig.5.12) met voor weefsel:

(5.12a)

waarbij Gw de deviatie voor weefsel is, en voor bloed:

(5.12b)

met ~ als deviatie.

o,L

0,1

o f '1' z .3 + 5 " *1 8 , 10 II 11.

x ...

fig.5.12 Rayleigh kansverdeling met (J =1.



De gemiddelden zijn dan:

Xw =CTw...J(7tl2)

en
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(5.13a)

(5.13b)

voor resp. weefsel en btoed. Aan de uitgang van de TGC-verster1<er geldt dan voor het met
versterking G versterkte signaal Vw resp. Vb:

(5.14a)

en

(5.14b)

Aan de ingang van de comparator geldt als gevolg van de compressie (als aangenomen wordt dat
de compressor een logaritmische versterker is):

v' = Iog(Go) (5.15)

Op de kansrekening heeft dit geen effect, voor de te berekenen drempel echter weI. Bij de
kansberekeningen wordt de compressie dan ook weggelaten.
Na invoering van vgl. 5.14a en b in de kansverdelingen geeft dat:

(5.17a)

en

(5.17b)

De kans dat Vwgrater dan een gegeven drempelspanning Vth is wordt vervolgens gegeven door:

en de kans dat vb k1einer is dan Vth door:

P(Vb< Vth) -1 - exp { -Vth2/2 G2 ~2J

(5.18a)

(5.18b)

Deze kansen komen overeen met de grootte van de in fig.5.13 gearceerde oppervlakten 01 en
02' De baste keuze voor de dre"llelligt nu daar waar beide kansen, en dus beide oppertvlakten,
maximaal zijn. Hieruit voigt voor de optimale drempel:

(5.19)

De werkelijke drempelspanning zal hierbij, vanwege de co"llressie, gelijk zijn aan:

Vth' - Iog(Vth) (5.20)
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fig.5.13 Kansen op goede beslissing door comparator (zie tekst).

Bij deze drempelspanning zijn de kansen op goede beslissingen door de comparator:

(5.21 a)

en

(5.21b)

Ais nu de gemiddelde waarden van Vw en vb ver uit elkaar Iiggen. ofwel de verhouding <:\vA:> groot
is (Ow!ac > 10) dan zijn deze kansen voldoende groot voor goede detectie (P(vw>Vth) ~ 0.955 en
P(vb<Vth) ~ 0.990). Zeker als ook oog bedacht wordt dat een foute beslissing van de comparator,
door de filterwerking van het 'time-window'. langer dan 21lS zal moeten duren wi! deze tot een
foute correctie leiden.
Bij de Auto-TGC/RGC combinatie komt echter, als gevolg van de spreiding in de omhullende van
het echo-signaal onder- en overcompensatie voor. Hierdoor wordt het leggen van een drempel
moeilijker. In het slechtste geval treedt er in een gebied met bloed overcompensatie op en in
weefsel ondercompensatie. De versterkingsfaetoren zijn daar resp. Gb en Gw (dus in het slechtste
geval Gb > G en Gw < G). Invullen van deze versterkingsfactoren in de vergelijkingen 5.17a tim
5.18b levert een nieuwe 'optimale' drempel Vth bij:

(5.22)

Voor de kansen op een goede beslissing door de comparator (vgl. 5.21 a en b) betekent dat:

en

en

P(vW>Vth) =exp {- r .In( 11r + 1)}

=(11r+ 1r r

P(vb<Vth) =1 - exp { -In(11r + 1)}

(5.23a)

(5.23b)



65

waarbij:

(5.24)

Aangezien GwGw en Gb<\> overeenkomen met de uhgangssignalen van de TGC-versterker van
echo's van resp. weefsel en bloed, staat ..Jr voor de verhouding van deze uhgangssignalen. In
fig.5.13 zijn de kansen uit vg1.5.23a en b uitgezet als funetie van r en ..Jr.

',0
Cll/I50.,,
0.8

p(T')

oj,

0,"

-a.,0

-3
10

f" I • I

-1.
10 O,IlO5o~z.

r-
""'0

.,z. .ot.., .... ¥1.,1 .,.... ....1
{F--+

fig.5.13 De kansen P(vw>Vth) en P(vb<Vth) als funtie van r en ..Jr.

o,s

'. ' • I

Het blijkt dat hoe groter r hoe kleiner de kans op goed beslissingen. Vergelijking 5.24 laat zien
dat overcompensatie in bloed en ondercompensatie in weefsel r doet vergroten en dus de
kansen op goede beslissingen door de comparator doet verkleinen. Dit betekent dat het bij te
grote over- en ondercompensatie niet meer mogelijk zal zijn een bruikbare drempel te kiezen. Ais
ver1<eerde beslissingen langer dan de duur van het time-window (2~) aanhouden zal een
ver1<eerde compensatie volgen. Deze resulteert dan in nag meer over- c.q. ondercompensatie
waardoor de kans op goede beslissingen door de comparator verder afneernt etc.. Door dh
'sneeuwbaleffeet' zal uheindelijk een streep in het beeld ontstaan.

Uit deze bechouwing blijkt dat een goede deteetie van gebieden met zwakke echo's achter de
TGC-verster1<er, zoals in het geregelde systeem gebeurt, niet altijd mogelijk is.
De testen met proefopstellingen bevestigen dit. Bij het speciale fantoom is, in het beeld, de
oppervlakte van de vloeistof in verhouding tot de oppervlakte van het weefsel erg groot.
Hierdoor wordt de verster1<ing in deze zwakke zOne (Gb) door de Auto-TGC enorm opgevoerd.
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Om nog te kunnen deteeteren moet Vth verhoogd worden.
Het resultaat is dan zoals in fig.5.11 c. Ais de probe met deze drempelspanning op het standaard
fantoom wordt gezet blijkt de drempel te hoog. De kans op goede beslissingen van de
comparator, zoals in vg1.5.18a is te klein. Het gevolg is dat er zich op d~ fantoom strepen gaan
vormen in het beeld (zie fig.5.11f). Wordt de drempelspanning nu zo verlaagd dat de strepen
verdwijnen (fig.5.11e) dan is zijn voor het speciale fantoom weer te laag (de kans volgend u~

vg1.5.18b is te klein) zodat daar geen zwakke gebieden meer kunnen worden gedeteeteerd en
deze dus vollopen met ruis (fig.5.11 a). Bij metingen bleek ..Jr te varieren tussen 0,60 en 0,20. In
fig.5.13 is te zien dat in d~ gebied met name P(vw>Vth) erg klein is.

5.3.2.3. Verbeteringen.

Ondanks dat het dus principieel niet mogelijk is in aile gevallen tot goede deteetie te komen is het
toch mogelijk het probleem te reduceren. D~ kan door in te grijpen in de Auto-TGC. Hierbij Iigt de
gedachte dat zwakke echo's te veel worden versterkt waardoor een drempelleggen niet meer
mogelijk is, ten grondslag aan verbetering.
Door de rnogelijke TGC-versterking in elke band dusdanig te beperken dat zwakke echo's zetts
a!s zij een erg groot oppervlak van het beeld beslaan, niet boven een bepaald uitgangsniveau Vm
kunnen uitkomen, kan, als de drempel iets boven Vm wordt gelegd, deteetie vaker plaats vinden.
De beperking van TGC-versterking moet zodanig zijn dat echo's van weefsel oog wei voldoende
versterkt kunnen worden om een egaal grijs beeld op te leveren. Ais gesteld wordt dat zulk
weefsel een verzwakkingscoefficient a =am heeft dan voigt daaru~ voor de versterking:

G max(x) S; Go·exp{ am.x} (5.25)

Waarbij Go afhankelijk is van 'greylevel'. Met deze maatregel blijft r beperkt tot:

(5.26)

en de kan op goede deteetie is groter.

5.3.2.4 Eindresultaten.

Na uitvoering van deze maatregel in de software was het inderdaad rnogelijk om bij een 'greylevel'
tussen 40H (141 mV) en 80H (281 mV) een zodanige drempel (Vth = 104 mV) te leggen dat op
beide fantomen, de ~~n met een groot, de ander met een klein echo arm gebied, geen strepen
meer optraden en de zwakke echo's toch werden gedeteeteerd. Bij deze drempel bleek ..Jr te
varieren tussen 0,13 en 0,10. Achterin ontstonden $Oms oog enkele, zeer korte, strepen.
Hieraan was niet te ontkomen, omdat de versterking dusdanig gelimiteerd was dat ruis achterin
geheel zwart zou worden (zie 5.2). Daardoor konden in weefsel achterin enkele strepen ontstaan.
Het iets verhagen van de daar toelaatbare versterking kan dit streepeffeet iets verder
terugdringen. De beeldruis zal daar dan ook zeer zichtbaar worden.
Voor 'greylevels' kleiner dan 40H bleek dat ruis de rol van bloed, wat betreft het beinvloeden van
de drempelkeuze, over nam. Doordat de ruis aan de uitgang van de detector groter was dan GbC\>'
nam r toe en was deteetie niet meer mogelijk.

Op het standaard fantoom bleek duiclelijk het effect van de RGC. Het grote gat werd door de RGC
gedetecteerd: de andere kleine gaten waren te klein om RGC correetie nodig te maken. Op het
beeldscherm was te zien dat een overgecompenseerde zOne achter d~ gat weer in
overeenstemming was met zijn omgeving bij inschakelen van de RGC.
Bij 'in vivo' testen met dezelfde instelling van de AGC als bij de fantomen bleek het streepeffeet
zich weer meer voor te doen. Oorzaak is de grotere scattersterkte van bloed t.o.v. water (in het
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fantoom). Hierdoor wordt ...Jr groter en bloed minder vaak als 'zwak' aangemerkt en blijft in
sommige A-lijnen overcompensatie optreden zodat er alsnog strepen ontstaan. Blj het maken van
scans op de buik waren de strepen aileen onderin te zien, als gevolg van de daar beperkte
versterking. Bij het maken van scans van hat hart kwam het streepeffeet veel voor. De AGC was
niet altijd in staat bloed te scheiden van spierweefsel. De opstelling was dus niet geschikt voor
scans van het hart. Het statische karakter van de omhullencle van het echo signaal werd
verminderd door dit signaal eerst door een aetief 28 orde LP-filter te sturen met een
kantelfrequentie van 82kHz alvorens het toe te voeren aan de comparator. Op deze manier werd
het iets gemakkelijker om de drempel te leggen. De in- en uitgangssignalen van dit filter zijn te
zien in fig.5.14. Het ingangssignaal is afkomstig van de uitgang van de detector en behoort bij de
A-lijn uit fig.5.9a.

fig.5.14Ingangssignaal (boven) en uitgangssignaal (onder) van LP-filter.

Voor 'in vivo' plaatjes bleek dit filter echter niet voldoende soelaas te bieden.
Doordat er na de Auto-TGC versterki"g wordt gemeten is het meetsignaal in feite al verpest
voordat het oog hersteld kan worden; er is al te veeI overcompensatie (en ondercompensatie)
opgetreden. Door het 'intelligent' bijregelen is het zelfs zo dat het systeem oog meer over- en
ondercompensatie toestaat omwille van de beeldrust.
Een van de versterking afhankelijke (adaptieve) drempel zal het probleem niet kunnen oplossen
ornclat aan de versterkingsfaetor zelf niet te zien is of er sprake is van over- dan wei
ondercompensatie. Aileen in die gevallen namelijk zou de drempel rnoeten worden aangepast.
Dit probleem kan mijns insziens daarom aileen opgelost worden indien de detectie van gebieden
met zwakke echo's v66r de TGC-versterking plaats vindt.
Plaatjes als in fig.5.11 tonen aan dat toepassing van AGC vaak verbetering geeft en in sommige
gevallen zetts noodzakelijk is. Besloten werd om naar aanleiding hiervan over te gaan naar een
methode om pre-TGC detectie van gebieden met zwakke echo's te kunnen uitvoeren.

5.3.3 Pre-TGC detectie.

Aangezien het ingangssignaal van de TGC-versterker een dynamisch bereik heeft van 100dB en
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ook niet gelijk gericht is zal voordat detectie kan plaats vinden een grote compressie uitgevoerd
moeten worden om detectie uitvoerbaar te maken. Dit betekent dat er voor de realisatie van een
pre-TGC detectie een compressor en gelijkrichter/detector zal rnoeten worden orngebouwd. Van
de gelegenheid kan gelijk gebruik gemaakt worden voor de realisatie van een gestuurde
Auto-TGC, welke boven de reeds in 4.2 genoemde voordelen, het voordeel van een bijna
geheel gescheiden Auto-TGC en RGC biedt. De gestuurde Auto-TGC heeft geen invloed op de
werking van de RGC; de RGC wei op de Auto-TGC en zorgt ervoor dat de Auto-TGC aileen voor
weefsel corrigeert. Hierdoor zal de correetie beter uitvallen.
Voordat met pre-TGC deteetie kan worden begonnen zal dus eerst een gestuurde Auto-TGC
worden gerealiseerd.

5.4 Gestuurde Auto-TGC.

5.4.1 Hardware.

Voor de realisatie van een gestuurde Auto-TGC diende een compressor gebouwd te worden die
een dynamisch bereik van 100dB aan kon. Tevens werd er een detectie schakeling gebouwd. De
schema's zijn te vinden in bijlage 2. Het blokschema van de compressor is afgebeeld in fig.5.15a,
die van het gehele gestuurde systeem in fig.5.15b.

A' -"7'5 ell tot -1(10"

... -so ell t.t -7'5 III

"C. ·25 .. to'·5O.

'0' 0" t.t -25 ell

fig.5.15a Blokschema van compressor. fig.5.15b Blokschema van gestuurde Auto-TGC.

Metingen aan de hardware brachten de volgende punten naar voren:
De compressor is erg gevoelig voor storing. Doordat de testschakeling in een erg storingsvolle
omgeving stond waren de gevolgen snel merkbaar. De vierde versterkertrap welke de laagste
25dB moest versterken (fig.5.15a, tak 'A'), moest worden afgeschakeld omdat er dusdanig veel
storing en ruis was dat deze trap aileen maar een gelijkspanning toevoegde aan het
gecomprimeerde en gedeteeteerde echO signaal. Zelfs op de derde trap (fig.5.15a, tak 'B') was
de invloed van de ruis merkbaar.
Voor het goed functioneren van de drie traps compressor moet de ruis kleiner zijn dan de
grootste echo min 75 dB (ongeveer 190 ~V). Voor een vier traps compressor moet de ruis nog
eens 25dB kleiner zijn (ongeveer 10 ~V). Dit stelt hoge eisen aan het hardware ontwerp. Goede
afscherming en aarding zijn een vereiste.
De gebouwde compressor had een overdracht als in fig.5.16. Over een bereik van 50 dB was
deze drietraps compressor een goede log-versterker. Te zien is dat in het bereik van -50 tot -75
dB geen sprake is vane en Iogaritmisch verband. Dit komt door bovengenoemde redenen. Hieruit
valt voor de werking van het gestuurde systeem te verwachten dat zwakke echo's op grote diepte
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te veel versterkt uit de compressor zullen komen, waardoor de versterking in de diepste zOnes
onvoldoende opgevoerd zal worden; het beeld wordt daar (te) donker.
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1ig.5.16 Overdrachtstuntie van drietraps compressor.

Het verband tussen meetwaarde 'meting' aan de uitgang van het meetcircuit en de, aan de
TGC-versterker toe te voeren, stuurwaarde 'gain' is, bij handhaving van de in vgl. 5.2a gestelde
overdracht voor de TGC-versterker en bij invoering van de overdracht:

Vout = C'.Iog(D'.vin) (5.27)

voor de gebouwde compressor, Iineair. Dit is op de volgende manier uit tig.5.16 at te leiden.
Bij gebruik van vgl. 5.2a en vgl. 5.2b geldt:

V1 =a. 10-b.gain . Yin (5.28)

Vout = C . log( a . D . 10-b.gain.Vin) (5.29)

=C. ( Iog( A . D ) + log (Vin) - b . gain) (5.30)

Wi! 'Vout' constant zijn dan zal zij onathankelijk moeten zijn van 'Vin'. Oat betekent:

b . gain =Iog( Yin ) (5.31)

Als met 'gain' ook nog 'Vout' gestuurd moet kunnen worden dan zal:

b . gain =Iog( Yin ) + E

ofwel

gain .. 1tb ( Iog( Vin) + E)

Aangezien er voor de meting geldt:

meting .. C· . Iog( D' . Yin )

.. C' . ( Iog( Vin ) + D' )

(5.32)

(5.33)

(5.34)

(5.35)
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zodat

Iog( Vin ) .. 1/C' . meting -Iog( 0') (5.36)

betekent dat voor het verband tussen 'gain' en 'meting':

gain .. 1/(b.C') . meting + 1/b ( E -Iog( 0' ) (5.37)

hetgeen een Iineaire relatie is. Metingen met de opstelling van fig.5.17 bevestigen dit verband.
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fig.5.17 Meetopstelling (zie tekst).
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fig.5.18 Verband tussen 'gain' en 'meting' bij gestuurde Auto-TGC.

Bij deze metingen werd de geregelde Auto-TGC gebruikt om bij een gegeven ingangssignaal het
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juiste stuursignaal 'gain' te vinden. De meetresultaten zijn weergegeven in fig.5.18. Hierbij moet
worden opgemerkt dat 155:s; 'gain':S; 255; het lineaire gedeelte van de versterkingskarakteristiek
van de TGC-versterker (fig.4.1 0). De curve voldoet aan de eerste graads vergelijking:

gain =0,344 . meting + 132 (5.38)

Het hierbij behorende 'greylevel' is 40H. Uit de overdracht blijkt dat de instelling van 'gain' vrij
ongevoelig is voor meetfouten. Voor een versterkingsatwijking van 0,367 dB (een atwijking in
'gain' van een) is een atwjjking in 'meting' van minstens twee nodig (de grens waarbinnen het
meetcircuit reproduceerbare resultaten levert). In 5.2.3.1 bleek dat een dergelijke atwijking in
'gain' acceptabel is in het beeld.

5.4.2 Software.

De software behoefde in vergelijking met de software voor het geregelde systeem slechts een
paar wijzigingen. Deze waren:
a) Het regelalgorithme werd vervangen door de relatie van vgl. 5.38.
b) Het niet-lineaire deel in de curve die het verband tussen de ingangsspanning en de

meetwaarde van het meetcircuit geeft (zie grafiek la, pag.42) moest gelineariseerd worden.

Gehandhaafd bleef het corrigeren van de meetwaarden Lv.m. de componentenspreiding van de
meetcondensatoren en het 'intelligent' bijregelen. Dit laatste is noodzakelijk omdat ook de
gestuurde Auto-TGC met een vertraging van een meetframe corrigeert hetgeen beeldonrust
veroorzaakt.

5.4.3 Beeldresultaten.

De beeldresultaten waren op het standaard fantoom tot op 10 em vergelijkbaar met die van het
gerege\cle systeem. In fig.5.19a en fig.5.19b zijn opnames van beide systemen op hetzelfde
fantoom en bij hetzelfde 'greylevel' naast elkaar te zien. Op grotere diepte is het gestuurde
systeem niet maer in staat de versterking voldoende op te voeren; hier blijtt het bee\cl danker.

fig.5.19a Scan van standaard fantoom met geregelde Auto-TGC.
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fig.5.19b Scan van standaard fantoom met gestuurde Auto-TGC.

De oorzaak hiervan ligt, zoals in 5.4.1 voorspeld, bij de compressor. De software werkte namelijk
goed. Doordat de versterking voor zeer lage ingangssignalen te groat is valt de meting te hoog
uit. Op een diepte groter dan 10 cm was dit op het standaard fantoom het geval. Oplossen van dit
probleem kan op twee rnanieren. Ten eerste door verbetering van de compressor. Dit is de netste
methode. Ten tweede door aanpassing in de software.
Oak de invloed van storing op de compressor was in het beeld merkbaar. Aanvankelijk was aileen
het aanraken van de probe al voldoende om de versterking onder in het beeld te doen inzakken.
Verbetering van de aarding en afscherming van het gehele systeem verhielp dit probleem. Het
dynamisch gedrag van het gestuurde systeem was goed. Met 'intelligent' bijregelen verdween de
beeldonrust. De opstartcurve, zoals toegepast bij het geregelde systeem, was niet nodig.
De grens 'reslev' (fig.5.8) verdween en het systeem regelde altijd op "volle snelheid" (correcte
curve na een meetframe) als Imaxafwl > cntrll.

5.5 Mogelijkheden voor de realisatie van pre-TGC detectie.

Aangezien het gecomprimeerde echo-signaal een exponentieel verloop heeft, is het detecteren
van echo arme gebieden hierin geen eenvoudige kwestie.
Een mogelijkheid wordt gegeven in het blokschema van fig.5.20. Hier wordt het gecornprimeerde
echo signaal door een LP-filter geleid. Het gefilterde signaal wordt vervolgens van het
ongefilterde signaal afgetrokken. Het resultaat wordt dan vergeleken met een vaste
drempelspanning. Met deze methode is reeds een proef gedaan. Het met de compressor ui t 5.4
gecomprimeerde, echo signaal werd door een actief LP-filter met een kantelfrequentie van
82 kHz geleid. De in- en uitgangssignalen zijn gegeven in fig.5.21. Deze signalen behoren bij de
A-lij n uit fig.5.9a en zijn in fig.5.22 op de oscilloscoop van elkaar afgetrokken. Het resultaat echter
is weinig hoopgevend.
Een andere mogelijkheid is gegeven in fig.5.23. Hier worden de meetresultaten van de
gestuurde Auto-TGC gebruikt voor een adaptieve drempel; een drempel curve. Deze drempel
curve heeft ook een exponentieel verloop. Zo gauw als het begin van een echo arm gebied is
gedetecteerd blijft de drempelspanning constant, net als bij de geregelde Auto-TGC/RGC
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combinatie.
Deze methode kost veeI componenten en is een extra belasting voor de J.LP. Deze moet nu twee
curves genereren. Een TGC curve en een drempel curve.
Uit bovenstaande blijkt dat het realiseren van een goede pre-TGC detectie van echo arme
gebieden een moeilijke en kostbare zaak is. Veel onderzoek is hier nag nodig.

Yin

'-----I I!P/TGC-RAM

fig.5.20 Pre-TGC detectie met LP-filter.

fig.5.21 Ingangssignaal (boven) en uitgangssignaal (onder) van LP-filter.
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fig.5.22 Verschilsignaal van signalen van fig.5.21.

RGC si9nul

fig.5.23 Pre-TGC detectie met adaptieve drempel.
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Hoofdstuk 6.Conclusies.

Naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk 5 kunnen de volgende conclusies t.a.v. de
mogelijkheden tot realisatie van een AGC systeem in ultrageluidscanners voor medisch
diagoostische doeleinden worden getrokken:

1. De geregelde Auto-TGC is geen volledig geschikte oplossing voor het AGC probleem. Deze
is maar in beperkte toepassingsgebieden bruikbaar, namelijk daar waar er zich geen grote
gebieden met minieme verzwakking (water, bloed e.d.) bevinden. Dat betekent dat hij voor
het meeste buikonderzoek gebruikt kan worden. Of hij ongeschikt is voor gebruik bij
zwangerschapsonderzoek is oog onduidelijk. Voor hartonderzoek is hij in ieder geval
ongeschikt.
Ais technische oplosssing is de geregelde Auto-TGC het goedkoopst en betrouwbaarst wat
betreft beeldresultaat. Nadeel is wei de relatief lange reactietijd van het systeem op
stapvormige ingangssignalen. Deze was in de proefopstelling gelijk aan maximaal negen
keer de periodetijd van een meetframe. In praktijk is deze hoeveelheid zelden nodig.
'Intelligent' bijregelen is noodzakelijk om beeldonrust t.g.v. de vertraagde regelactie van de
Auto-TGC te verrnijden. Verbetering van de reactietijd kan verkregen worden door verder
optimaliseren van de rekenhardware en de software. Verkorting van het aantal benodigde
meetframes van de stapresponsie kan door verdere analyse van het regelsysteem.

2. De combinatie geregelde Auto-TGC met RGC met post-TGC detectie is in principe niet
mogelijk. Het leggen van een goede drempel voor de detectie van zwakke echo's is niet in
aile gevallen te realiseren. Met de proefopstelling lukte dit wer op twee typen fantomen,
echter niet bij 'in vivo' testen. Water kon van weefsel worden onderscheiden, broed niet. De
grenzen wat betreft de nog mogelijke toepassingen hieromtrent liggen nog niet vast. Door
klinisch testen kunnen deze grenzen beter worden bepaald.
Uit toto's van scans blijkt dat als er een goede drempel gelegd kan worden de RGC
duidelijke verbeteringen geeft. Voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de AGC,
met name de cardiologische toepassingen, is een vorm van RGC noodzakelijk.

3. De gestuurde Auto-TGC is sneller dan de geregelde Auto-TGC maar heeft toch een
vertraging van een meetframe. Mede hierdoor en door de beeldonrust die het bijregelen
geeft is ook hier 'intelligent' bijregelen nodig. Hiervoor kan hetzelfde algorithme als bij de
geregelde Auto-TGC worden gebruikt. De cornbinatie met RGC is hier mogelijk; detectie van
zwakke echo's zou hie, in principe beter kunnen, echter de praktische uitvoering is niet
eenvoudig en kost erg veel hardware.
Het bleek dat de bouw van de gestuurde Auto-TGC veel extra hardware kostte. Deze
meethardware is bovendien, doordat er met erg kleine signalen (10 IlV) gewerkt wordt, erg
gevoelig voor storingen van buitenaf; de gevolgen zijn vlug in het beeld herkenbaar.
Ook productie-technisch kleven eraan de gestuurde Auto-TGC nadelen (zie 4.2).
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Billage 1. Auto-TGC state-machines.

In deze bijlage zal in meer detail worden ingegaan op de twee cycli 'meten' en 'Iezen' van de
Auto-TGC state-machines.

De meetcyclus.

De meetcyclus heeft tot taak op het commando 'meten' de zestien condensatoren te ontladen,
met de nieuwe echo-informatie te herladen en het statussignaal 'meting klaar' terug te geven.
Het doorlopen van de cyclus 'Iezen' zoals afgebeeld geschiedt met ~~n state-machine genaamd
HOOFDLUS (fig.b1.1). Bij het afhandelen van de meetcyclus echter, wordt een tweede
statemachine (SELECTLUS (fig.b1.2)) ingeschakeld.
De HOOFDLUS geeft tijdens het doorlopen van de states de verschillende fasen van de
processen aan en bedient de schakelaars Sin, Sout (fig.4.3), en Sk (fig.4.6) op het analoge board.
In elke fase geeft zij de SELECTLUS commando's voor het aansturen van de schakelaars So Vm
S15 (fig.4.6) voor het seleeteren van de juiste meetcondensator op het juiste moment op het
analoge board. Deze scheiding heeft drie redenen.
a. Het gehele systeem is overzichtelijker door de opbouw in deel-state-machines met

specifieke taken.
b. Per state-machine blijft het aantal toestanden beperkt, wat eenvoudiger uitontwikkelen is.
c. Het is gemakkelijker in kleine PROM's (type Am 27S37) te passen.
Hiertegenover staat wei dat er wat extra communicatie signalen moeten komen tussen de twee
state-machines.

fig.b1.1 States overgangsvoorwaarden van statemachine HOOFDLUS.
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fig.b1.2 States en overgangsvoorwaarden van statemachine SELECTLUS.

Alvorens de diverse toestanden van beide state-machines te doorlopen zullen eerst nog de
diverse timingssignalen. welke voor het grootste deeI afkomstig zijn van de scanner. besproken
worden.
In fig.4.7 is weergegeven hoe een scan wordt opgebouwd en hoe de zones worden verdeeld.
Voor een juiste timing tijdens de meting worden derhalve enkele signalen die aan de basis van de
beeldopbouw staan van de scanner betrokken. Opgemerkt dient te worden dat deze signalen
aileen van toepassing zijn op de gebruikte scanner 1100 met 'in-line' module (zie bijlage 5).
De signalen zijn (zie fig.b1.3 en fig.b1.4) :
Q dit signaal is laag gedurende het afbeelden van een frame en hoog daartussen.
frame dit signaal onderscheidt de even frames van de oneven frames.
~Q+frame) dit is een combinetie van Q en frame. Het signaal wordt aileen hoog

gedurende het afbeelden van oneven frames. Er woreft namelijk aileen op
oneven frames gemeten orndat de in-line probe twee transducers bezit.
bij de scanner 1100 blijld last line gelijk te zijn aan Q.
dit signaal is hoog als er een zendpuls wordt geinitieerd en het frontend van de
scanner de echo's verwerkt. In fig.b1.4 is te zien dat er ook tussen het
afbeelden van de frames nog steeds pulsen worden verzonden en echo's
ontvangen. Deze data bevatlen geen kJinische infonnatie en zijn als zodanig
irrelevant.
dit kloksignaal zorgt voor het met de juiste timing uitlezen van de TGC-PROM
zoals die in de originele scanner is ingebouwd. AIs het -dear signaa! hoog is
hebben de pulsen een duur van 1,2 ~. Daarbuiten 1,6 ~. Dat betekent dat er
tijdens het ontvangen van echo's er elke 1.2~ een nieuwe byte uit de
TGC-PROM wordt opgehaald en naar de D/A converter gestuurd voor het
uitschrijven van de TGC-eurve.
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fig.b1.4 De signalen -.clear en last line als funClie van de tijd.

Daamaast wordt er nag een timingssignaal op het board zeit gemaakt. Dit is het signaal nextc
(next capacitor). Nextc geeft een puis op het moment dat SELECTLUS de volgende
condensator moet seleCleren. Afhankelijk van de toestand van de HOOFDLUS heeft nextc sen
van van de twee mogelijke pulsrepetitiefrequenties. TIjdens het laden van de condensatoren zal
er elke 18,75 J.LS een andere condensator gekozen moeten worden. Nextc wordt dan gedurende
het ontvangen van echo's als -.clear hoag is, om de 18,75 J.LS gedurende een korte periode (200
ns) hoog. Tijdens het ontladen geeft Nextc voor de eenvoud elke 300 J.LS een puis, want een
ontlaadtijd van 18,75 J.LS is te kart. Daarintegen is 300 J.LS lang genaeg en gemakkelijk uit -.clear af
te leiden.

De HOOFDLUS kan zich nu laten beschrijven. De state-machine start in toestand HO, de reset
state. De HOOFDLUS zal het echo-ingangssignaal van de integratoren hebben Iosgekoppeld
(inh =1). De ingang van de integrator blijft zwevend (nulp ..0) en de ontlaadFET is in geleiding
(kortsluit =1) zodat er geen stoorlading op de meetcondensatoren kan stromen en de integrator
zoveel mogelijk in rust is.
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Op het commando 'meten' zal de state-machine overgaan naar toestand H1 (ontladen) waarin de
SELECTLUS de opdracht 'ontladen' krijgt. (In fig.b1.5 is te zien hoe de standen van de diverse
schakelaars in elke fase zijn.) De HOOFDLUS blijft nu zolang wachten totdat het signaal 'ontladen
klaar' van de SELECTLUS is ontvangen en gaat daarop door naar toestand H2. Aan de hand van
het signaal ...,(0 + frame) is te zien in welke toestand de scanner zich bevindt. Met laden kan
namelijk pas worden begonnen aan het begin van een frame, dus bij een opgaande flank van ...,(0
+ frame) . Is ...,(0 + frame) hoog dan moet gewacht worden tot ...,(0 + frame) Iaag wordt. Is -,(0 +
frame) laag dan wordt verder gewacht in toestand H2a. Wanneer ...,(0 + frame) weer hoog wordl is
het begin van een frane gedetecteerd en kan met laden worden begonnen. De HOOFDLUS
zend in toestand H3 het signaal/aden en enable u~. Zo gauw ...,(0 + frame) weer laag wordt (aan
het einde van het frame) gaat de HOOFDLUS terug naar toestand HO, ongeacht de toestand van
de SELECTLUS. Doordat enable weer laag is geworden zal de SELECTLUS vanzelf in zijn
resetstand terugkomen. Hiermee is de laadcyclus afgelopen. In toestand HO wordt het signaal
'meting klaar' afgegeven. Dat mag omcfat het checken van de status toch altijd gebeurt als de
opdracht 'meten' al is gegeven. Zo kan er aan de hand van 'meting klaar' v66r de meting gekeken
worden of de state-machine in de juiste begintoestand staat. Zo niet, dan kan er een 'reset'
worden afgegeven.
Wat de meetcyclus betreft rest nu nog de beschrijving van de SELECTLUS. Oak de
SELECTLUS heeft een resettoestand, genaarnd S18. De SELECTLUS kan S18 aileen verlaten
op commande van de HOOFDLUS. Op 'ontladen' gaat de state-machine naar S20 waar gewacht
wordt tot nextc haog wordt. Ais dat gebeurt springt hij verder naar toestand SO. In de toestand
wordt condensator ageselecteerd. (En dus ontladen, de HOOFDLUS heeft namelijk al gezorgd
voor het op de juiste wijze instellen van de signalen inh, nulp en kortsluit. ). Bij elke volgende
nextc puis wordt de volgende toestand (S1, S2, S3 etc.) gekozen totdat of S16 na 16 nextc
pulsen is bereikl6f dat 516 direct wordt bereikt doordat clearc hoog wordt. (Clearc is...,clear
ge'inverteerd en 'ge-and' met ...,(0 + frame) en 'laden'. Ais clearc laag wordt geeft dat het begin
van een A-lijn in het rneetframe aan. Clearc bli~t tijdens het ontladen dus altijd laag. zodat de
condensatoren worden ontladen.)
In S16 geeft de SELECTLUS het signaal 'ontladen klaar' af aan de HOOFDLUS die daardoor
verder kan naar H2. De SELECTLUS gaat direct verder naar S17 van waaruit het bij het ontladen
doorgaat naar de resetstate S18 orndat enable niet hoog is gemaakt door de HOOFDLUS tijdens
het ontladen.
In toestand H3. het laden, krijgt de SELECTLUS de signalen step en clearc . Het laatste signaal is
zoals boven beschreven indirect afkomstig van 'laden'. Clearc is echter gesynchroniseerd met de
timing van de scanner. Step is een signaal dat tijdens de heIe rneetcyclus al actief is. Het geeft
aan of er sprake is van een meet- dan welleescyclus (zie bijlage 2).
Op deze twee signalen schiet de SELECTLUS in toestand S19. Dit is de synchronisatie
wachttoestand. Er wordt gewacht tot het begin van de eerst volgende A-lijn. A1s clearc laag wordt
gaat SELECTLU5 over in SO. De eerste condensator wordt weer geselecteerd. Bij elke nextc
puis zal er weer Iangs aile andere condensatoren worden gegaan en via een nextc of clearc komt
SELECTLUS weer terecht in S16 en vervolgens S17. In S16 is wei weer de puis 'ontladen klaar'
afgegeven maar die is nu niet van betekenis en de HOOFDLUS reageert er dus ook niet op.
Aangezien de HOOFDlUS tijdens H3 enable haog rnaakl gaat SELECTLUS dit keer door naar
S19 i.p.v. terug naar de resetstate S18. In S19 wordt dan weer gewacht op het begin van de
volgende A-lijn etc.. Dil gaat niet oneindig door. Het laden stopt zo gauw als de HOOFDLUS aan
het einde van het frame naar HO springt. Enable wordt dan laag zodat de SELECTLUS naar S18
Lp.v. 519 springt zo gauw als ze in S17 aankomt. Nu zijn de condensatoren opgeladen en beide
state-machines terug in hun resetstate. Het uitlezen van de condensatoren kan beginnen.

De leescyclus.

De leescyclus is een proces dat zich afspeelt tussen drie elementen n.1. de J.1.P, de AID converter
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AD7575 en de HOOFDLUS state-machine. Op zich kan de IJ.P het best aileen at met de AID
converter echter de HOOFDLUS moet er voor zorgen dat de SELECTLUS van de
keuzeschakelaars bij de meetcondensatoren gescheiden wordt en dat de databus via enkele
butters hieraan gekoppeld wordt. Hierna kan de IJ.P via de databus elke condensator direct
uitkiezen. De HOOFDLUS zorgt ook weer voor de juiste stand van de schakelaars die door inh .
nulp en kortsluit worden bediend. Het koppelen en ontkoppelen van de databus gebeurt met
het al eerder genoemde step.
Door middel van het commando 'Iezen' wordt de leescyclus opgestart. De HOOFDLUS gaat van
HO naar H4 en via de databus is dan ook gelijk al de te lezen condensator geselecteercl. Ais de
AID converter gereed is voor een conversie worclt naar H5 gesprongen. 20 niet dan worclt in H4
gewacht. De toestand van de AID converter is af te !ezen aan het signaal INTR . Ais INTR hoog is,
is de AID converter oog bezig.
Vanuit H5 moet de J.1.P het commando 'start conversie' geven. Dit gebeurt door het commando
'CS_AD'. De spanning over de geselecteerde condensator worclt dan geconverteerd. De AID
converter is nu bezig en INTR is dus hoog geworden. De HOOFDLUS is hierdoor in H6 terecht
gekomen. Vanuit deze toestanc:l wacht zij tot INTR weer laag wordt. Ais dat gebeurt gaat
HOOFDLUS naar H7 waarin het statussignaal 'AID klaar' wordt afgegeven. De IJ.P kan dan d.m.v.
oogmaals 'CS_AD' de AID converter de opdracht geven de data op de databus te zetten. Dit doet
tevens de HOOFDLUS weer in HO belanden en daarmee is de HOOFDLUS weer klaar voor de
volgende leescyclus of meetcyclus. De IJ.P heeft nu na een meetcyclus en een zestiental
leescycli de benodigde data voor het berekenen van de TGC-curve. Ais die curve berekend is
zorgt de, in het hierna volgende deel besproken. hardware ervoor dat de TGC-verster1<er ook
daadwer1<elijk dienovereenkomstig wordt bestuurd.
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Bijlage 2. Hardware schema's.

In deze bijlage zijn van de schema's van de hardware van de proefopstelling achtereenvolgens te
vinden:
s. meet-board, zoals beschreven in 4.3.2.1.
b. besturings- en aanstuur-board, zoals beschreven in 4.3.2.2 en 4.3.2.3.
c. compressor-board, zoals beschreven in 5.4.1.

en van de scanner 1100:
d. front-end. zoals omschreven in 1.4
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Bijlage 3. Software flowcharts.

In deze bijlage staan achtereenvolgens de flowcharts van de programmatuur van de geregelde en
de gestuurde Auto-TGC. Dat zijn resp. 'AGC.C' en 'STUUR1.C'.
De programmatuur van de gestuurde Auto-TGC verschilt slechts op een paar punten van die van
de geregelde Auto-TGC n.l.:
a. de I-regelaar is vervangen door vergelijking 5.38 uit 5.4.2.
b. de 'restart' status is vervallen.

Aan het opstarten van 'AGC.C' resp. 'STUUR1.C' gaat een aantal initialisatie-programma's vooraf.
Deze programma's ('FILL.C', 'BOTFILL.C' en 'INIT1.C' resp. 'COEFF.C' en 'INIT3.C') hebben tot
taak de geheugenplaatsen in het TGC_RAM, die niet worden gebruikt voor het wegschrijven van
TGC curves, te vullen met voor de regel- en stuurprogramma's benodigde data. In fig.b3.1 is
aangegeven welke initialisatie-programma's voor welke data op welke plaats in het TGC_RAM
zorgen bij geregelde Auto-TGC. In fig.b3.2 zijn dezelfde gegevens voor de sturing te vinden.

Tl.C

L.C

TGC2blooclTGCI
o

FIL-cI.h V.II cI.h V.II -
TGC curn 1 0 TGC curn 2 rut....t cI.h

40

cI.h voor

compon.llt-

spniclin9-

.11 tijclcorr.ct;.

200 INI
OTfLL.C m.xim.1. ~----- r-+ nrst.rki!l9s- ...--

f~tor.1I p.r

255
cI;'ptuo...

B

fig.b3.1 TGC_RAM memorymap bij geregelde Auto-TGC (zie tekst).

OEFF.C

c~ffTGC2blooclTGClo

cI.t. VVl cI.t. VVl cI.t. voor

TGC curv. 1 0 TGC curn2 CompOIl.llt-

spr.iclin9-
cor,..ct;. C

.--..---
205

tijclcornct;.

3.C a.t.

255

I'm

fig.b3.2 TGC_RAM memorymap bij gestuurde Auto-TGC (zie tekst).



flowchart 'AGC.C' deel1:

Wlput VM\: ·"'.\I~V.l'

'1('

91

initi.hutw 'to~rone.'

'cntrll ,

'rul.v'

_ 'tlTEU lGENTlE' Mw'REGEl'



flowchart 'AGC.C' deel 2:
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flowchart 'AGC.C' deeI 3:
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flowchart 'STUUR1.C' deeI ,:
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flowchart 'STUUR1.C' deel2:
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flowchart 'STUUR1.C· deel3:
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Bijlage 4, Fantoombeschriivingen.

De bij de proeven gebruikte fantomen waren:

zone met
weinig demping

zone met
veel demping

diepte

•(em)

a. Het 'standaard' fantoom.
Oit was een 'muhi purpose tissue equivalent phantom' van fabrikant 'Nuclear Associates',
cat# 84-317. Het had de afmetingen als in fig.b4.1, was gevuld met een, wat demping
betreft, op weefsel gelijkend materiaal,voorzien van diverse harde reflectoren en sterk en
zwak dempende z6nes.

o

fig.b4.1 Dwarsdoorsnede van 'standaard' fantoom.

b. Het 'speciale' fantoom.
Oit is een door Pie Data Medical vervaardigd fantoom (fig.b4.2), Oit fantoom had een zeer
grote vochthohe en was daarom geschikt voor het testen van de RGe. Bovenin was het
voorzien van een laag 'weefsel' bestaande uit een mengsel van agar-agar en grafiet poeder.

~fsluitring

~g~r-~g~r m.t
gr~fi.tpotd.r

63mm

9t1uid
.bsorbtrtnd

m~ttr;ul {lJ binn.npot • 100 mm

fig.b4.2 Dwarsdoorsnede 'speciale' fantoom.
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Bijlage 5. Scanner 1100 product info.

Deze bijlage bevat een produCl-informatie folder van de scanner '1100' van Pie Data Medical. Op
de folder zijn de gegevens m.b.l. de 3,5 MHz 'in-line' sector probe voorzien van een kader.



The Accurate Diagnosis
through a Sound Examination



SOlecl;fjc~ati<)ns Scanner 1100
The perfect partner for multi-purpose diagnostics

All speCifications are SUbject to change with
pnor notice.

Field of view 90 degree angle
Sector Depth 0-8,0-16 and 4-2C

(3.5 MHz) Width 20 cm
Depth O-Ll, 0-8 and 4-12 (
(5 MHz Width 10 cm

Field of view Depth 0-8, 0-16 and 4-20
Linear (3.5 MHz) Width 10.5 cm

Depth O-Ll, 0-8 and 4-12 (
(5 MHz)Width 5.25 cm

Frequencies 3.5 MHz. 5 MHz and
7.5 MHz

64

Full resolution factor 2 zo

4 gamll1a correction curv,

4 post-processing curve,

Full alphanumenc keybo

Microcomputer control Ie
bi-directional caliper with
digital read-out on the
monitor

110-240V. 50/60 Hz,
250VA(lncl. monitor}

WxHxD = 55x 120x62
cm (Inci. trolley)

40 Kg. (inCl. trolley)Weight

Display format

Resolution

Main voltage

Size

Grey levels

Zoom

Pre-processing

Post-processing

PatientiD

Caliper

Scanconverter

Freeze-frame

Frame rate Sector 11 Hz and 18 Hz

Frame rate Linear Depending on t e differer
system settings max. 25 I
and min, 9 Hz

Standard CCI R or EIA vid,

12 mm axial (3.5 MHz)
1.5 mm lateral (3.5 MHz)

M-mode selection Simultaneous display of
B-mode and M-mode. wi
B-mode up-date for Sect

Full digital

4 memories with
512 x 512 x 8 bits resolutio

Scanning method Mechanical rotating
sectorscan
Dynamically focused line,
array

Display modes B-mode:
B-mode + M-mode

Needle guide
With its special needle guide. both for linear and
sector transducers. the Scanner 1100 is the Ideal
system for rapid, accurately targeted punctures
and biopSies. The needle automatically follows
the line on the screen which indicates the correct
and only possible direction.

A complete mobile diagnostic centre
With this scanner, the specialist has a complete
mobile diagnostic centre at hand whenever
required. The whole system IS connected With
only one mains cable and there are five sockets
on the back for plugging in peripheral equipment
such as a video recorder and printer. The
functional storage space for accessories ensures
that the user has a nlaXllllum of examinatioll
facilities Within easy reach.

Two standard transducers
The Scanner 1100 is equipped as standard with
two transducers. for linear and sector
applications, The flexlbile cable makes the
ergonomically styled linear array and sector
transducer extremely easy to use. A range 01
extra transducers permits you to add further
examination facilities.

The Scanner 1100 responds to the very
sophisticated needs for high quality equipment.
Its usefulness can be still further increased by the
Wide mnge of extra transducers.
Here is a sample of some standard features: dual
and multi-display for comparative examinations,
focus selection, a facility for performing several
measuremens in one image. zoom for enlarging
details four image memories. programmable
textlines and. of course. body-marks.

With the Scanner 1100 Pie Medical provides a
complete and versatile answer to the demand for
a multi-purpose system for ultrasound
diagnostics. The versatility of the Scanner 1100 is
mainly reflected in its talented qualities. Easy
operation ensures that your eyes can keep
looking where they should: at the screen. Menu
based software permits the use of a clearly
arranged keyboard that gives easy access to
considerably more functions. Mobility. flexibility
and perfection are the hallmarks of
the Scarmer 1100.

Extra transducers for highly specialised
purposes
Different exarninations require different
transducers. To make ttle Scanner 1100 even
more versatile. Pie Medical has developed a
number of extra transducers for linear array and
sector applications.

----""0 Pie Medical Manufactured by:
PIE DATA MEDICAL BV. THE NETHERLAND

PIE DATA MEDICAL BV
The Netherlands I Head Office

Philipsweg 1,6227 AJ Maastricht
tel. (043) 612121, telex 56363 pdata nl

PIE MEDICAL USA BV
USA

3535 Route 66, Parkway 100 - Spruce Building
Neotune Townstlip, New Jersey 07753
tel. (021) 922.4888. toll free 800722.6400

PIE DATA ELEKTRONIK GmbH
West Germany

Plaggenbahn 42,4270 Dorsten 1
tei. (02362) 3037

PIE DATA UK Ltd.
Great Britain

Spindle Way. Crawley. Sussex RH 10 HG
tei. (02935) 10231 telex 877115
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