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Summary.

Fourier-inversion using the Hart ley transform: An algorithm for
reconstructing images from projections.

In this thesis, an algorithm is described for reconstructing
images from projections. These projections of a cross-section of
an object are made by means of ultrasound tomography.
A number of algorithms exists to perform this reconstruction.
Three of these algorithms: convol uti on-backprojecti on, Fourier
inversion and Algebraic Reconstruction Technique are described and
compared. Because Fourier-inversion probably is the fastest
algori thm, this method has been invest igated in more detai 1. It
appeared that it is possible to speed up the Fourier-inversion
algori thm by using the Hart ley transform instead of the Fourier
transform.

In Fourier-inversion, it is necessary to interpolate the spectrum
from polar to carthesian coordinates. This interpolation can be
performed in a number of ways. Three of these interpolation
methods are discussed: nearest neighbour interpolation, bi 1 inear
interpolation and interpolation following the Circular Sampling
Theorem.

In the case of missing projections (for example due to an
incomplete rotation-scan) it is possible to interpolate these
missing projections in the frequency domain. For this purpose, two
interpolation methods are described: polynomial interpolation and
estimation of Fourier-coefficients.

To execute the Fourier-inversion algorithm on a Personal Computer,
an extension to the existing computer program in Fortran has been
wri t ten. With this program the results of the Fourier-inversion
algorithm have been studied. It appears that the Fourier-inversion
algorithm is indeed much faster than the convolution
backprojection algorithm. The quality of the reconstructed images
is comparable to the quality of the images reconstructed by using
the convolution-backprojection method. In the case of missing
projections it is possible to obtain a reasonable reconstruction
by using polynomial interpolation.

A remaining problem is the occurence of distortion of the
reconstruction, especially in the corners of the image. This
distortion is probably due to errors in the interpolation from
polar to carthesian coordinates. A second remaining problem is the
implementation in the computer program of the interpolation of
missing projections by estimating Fourier-coefficients.
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Samenvatting.

In dit afstudeerverslag wordt een algoritme besproken om uit
projecties van een object een afbeelding van een doorsnede van dat
object te reconstrueren. De projecties waaruit een beeld wordt
gereconstrueerd worden gemaakt door middel van ultrasone
tomografie. Voor deze reconstructie bestaan een aantal algoritmen.
Drie van deze algoritmen: convolut ie-terugproject ie, Fourier
inversie en Algebra'ische Reconstruct ie Techniek worden besproken
en met elkaar vergeleken. Omdat Fourier-inversie waarschijnl ijk
het snelste algori tme van deze drie is, is deze methode verder
uitgewerkt. Door gebruik te maken van de Hartley transformatie in
plaats van de Fourier transformat ie wordt het Fourier-inversie
algoritme nog sneller.

Voor het Fourier-inversie algoritme moet in het frequentie-domein
ge'interpoleerd worden van pool- naar carthesische coordinaten.
Voor deze interpolat ie worden drie methoden besproken: nearest
neighbour interpolatie, bilineaire interpolatie en interpolatie
volgens het Circular Sampling Theorema.

Als er projecties ontbreken (bijvoorbeeld doordat de rotatie-scan
niet compleet is), kan ge'interpoleerd worden in het frequentie
domein om de ontbrekende projecties in te vullen. Hiervoor worden
twee methoden beschreven, namelijk polynoom-interpolatie en het
schatten van Fourier-coefficienten.

Voor de uitvoering van het Fourier-inversie algoritme op een
Personal Computer is een uitbreiding geschreven op het bestaande
reconstruct ie-programma in Fortran. Hiermee zijn de resultaten van
Fourier-inversie bekeken. Het bl ijkt dat het algori tme inderdaad
veel sneller is dan het convol ut ie-terugproject ie algori tme. De
kwaliteit van de reconstructies is vergelijkbaar met de kwaliteit
van de reconstructies met convolutie-terugprojectie. Als er
projecties ontbreken, kan er met behulp van polynoom-interpolatie
nog een redelijk beeld gereconstrueerd worden.

Een probleem is nog het optreden van vervorming van het beeld naar
de hoeken toe. Deze vervorming is waarschijnlijk een gevolg van
fouten bij de interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten.

Een tweede probleem is dat de interpolatie voor ontbrekende
projecties door middel van schatting van Fourier-coefficienten nog
niet ge'implementeerd kon worden op de beschikbare Personal
Computer. De resultaten met deze manier van interpoleren zijn dus
nog onbekend.
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1. Inleiding.

In de projectgroep "Afbeeldingstechnieken" van de vakgroep
"Medische Elektrotechniek" (EME) van de Technische Uni versi tei t
Eindhoven wordt onderzoek verricht naar de medische toepassings
mogelijkheden van ultrasone tomografie. Dit is een techniek
waarmee met behulp van ultrageluid afbeeldingen worden gemaakt van
doorsneden van een object. In de projectgroep wordt onderzocht of
deze techniek bruikbaar is voor het maken van afbeeldingen van het
menselijk lichaam.

De voortplant ingssnelheid van ul tragel uid door mensel ijk weefsel
is afhankelijk van het soort weefsel waardoor het geluid zich
voortplant. Als het weefsel bijvoorbeeld een kankergezwel bevat,
is de geluidssnelheid in dit gezwel anders dan in het gezonde deel
van het weefsel. Tomografie met behulp van ultrageluid kan dus
mogel ijk een bijdrage leveren aan het opsporen van tumoren en
dergelijke die in zachte weefsels kunnen optreden. In dat soort
weefsels is rontgen-straling nauwelijks bruikbaar voor het maken
van afbeeldingen, omdat de voortplantingssnelheid van deze
stral ing constant is in zachte weefsels. Bovendien heeft
rontgen-straling een schadelijk effect op menselijk weefsel, een
eigenschap die ultrageluid, voorzover bekend, niet heeft.

In figuur 1.1 is schematisch het principe van ultrasone tomografie
weergegeven.

meet
apparatuur

figuur 1.1: schematische weergave van het principe
van ultrasone tomografie
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Het object bevindt zich in een waterbak omdat lucht het
ultrageluid sterk dempt. Als we een ultrageluidpuls door een
patient (het object) heen sturen, dan zal de tijd die deze puIs
nodig heeft om de afstand van zender naar ontvanger te overbruggen
(de looptijd) afhankelijk zijn van de plaatselijke geluidssnelheid
in de patient. De looptijd is dus een maat voor de integraal van
1/(de geluidssnelheid) langs de weg die de puIs heeft afgelegd.

Door deze meting een aantal malen te herhalen, waarbij de zender
en ontvanger in laterale richt ing worden verplaatst langs het
lichaam (dit heet een lineaire scan), verkrijgt men de looptijd
als functie van de plaats van de gel uidsbundel in het vlak. Op
deze manier heeft men een projectie gemaakt van een "plakje
patient", zie figuur 1.2. .

,,,
,

a=:--__-_':.-_-
, ?"II1taal~,,

/

,,

figuur 1. 2: een "plakje patient"

Nu wordt de meting een aantal malen herhaald, waarbij telkens de
opstelling van zender en ontvanger over een kleine hoek rondom de
patient wordt gedraaid (di t noemt men een rotatie-scan), totdat

o
men 180 rond is. Zo ontstaat een hele set van projecties, telkens
van hetzelfde "plakje patient", maar steeds vanuit een andere hoek
bezien. Elke projectie geeft slechts informatie over de verdeling
van de geluidssnelheid in een richting, maar door aIle projecties
te combineren kunnen we toch de plaatselijke geluidssnelheid
bepalen.

In de proefopstell ing die bij de vakgroep EME gereal iseerd is,
kunnen we behalve de looptijd ook de frequentie-verschuiving en de
demping van de ontvangen puIs meten. De besturing van de beweging
van de zender en ontvanger, de meting en het opslaan van de
meetgegevens gebeurt in deze opstelling door een ITT 2020 (=Apple)
micro-computer, in combinatie met een IBM-PC. Het reconstrueren
van een afbeelding uit de projecties gebeurt met de IBM-PC.
Hiervoor is een programma in Fortran geschreven.

De manier waarop uit de set van projecties een afbeelding van het
"plakje patient" wordt berekend is onderwerp van dit afstu
deerverslag. Dit terugrekenen, de reconstructie, kan op
verschi llende manieren gebeuren. De methode die bij de vakgroep
EME wordt gebruikt is het convolutie-terugprojectie algoritme. Wat
di t inhoudt wordt in hoofdstuk 2 ui tgelegd. De bezwaren die men
had tegen dit algoritme, waren dat het berekenen van een
reconstructie uit de projecties erg lang duurde, en dat er
storende meetfouten kunnen optreden die bij di t algori tme veel
invloed hebben op het gereconstrueerde beeld, namelijk het
optreden van interferentie, en doordat de rotatie-scan niet altijd

o
over 180 kan worden uitgevoerd.
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Mijn afstudeeropdracht was:
"Onderzoek of met het Fourier-inversie algori tme sneller en/of
betel' een reconstructie te berekenen is dan met het convolutie
terugprojectie algoritme, en implementeer eventueel dit algoritme
in de bestaande programmatuur."

In di t verslag wordt de theorie van de genoemde reconstructie
algoritmen besproken, en er wordt een vergelijking gemaakt tussen
de verschillende algoritmen. Vervolgens wordt het Fourier-inversie
algori tme verder ui tgewerkt. Het algori tme is ge'implementeerd in
de bestaande programmatuur. Aan de hand van deze implementatie
worden de resultaten van het Fourier-inversie algoritme besproken.
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2. Principe van reconstructie en het Centrale Sectie Theorema.

In dit hoofdstuk wordt het principe van twee
reconstructie-algoritmen, convolutie-terugprojectie en Fourier
inversie, besproken. Voor de afleiding van deze algoritmen worden
eerst, in §2.1 tim 2.3, een aantal gehanteerde definities bespro
ken. Met deze definities wordt in §2.4 het Centrale Sectie
Theorema afgeleid. Dit theorema is de basis voor de twee genoemde
reconstruct ie-algoritmen. De afleiding die hierna gegeven wordt,
komt in grote lijnen overeen met de afleiding van P. Muytjens
(1985).

2.1 Definities m.b.t. de rotatie van een assenstelsel.

Bij het maken van een afbeelding van een doorsnede van een object
met de ultrasone tomograaf, worden een groot aantal projecties van
het object gemaakt. Hierbij is elke projectie gedraaid over een
kleine hoek 8 ten opzichte van de vorige projectie. Om de
projecties eenvoudig te kunnen beschrijven, onafhankelijk van de
hoek 8, wordt in deze paragraaf het verband afgeleid tussen de
coordinaten van een vast assenstelsel en de coordinaten van een
gedraaid assenstelsel.
In figuur 2.1 is het assenstelsel u,v gedraaid over een hoek 8 ten
opzichte van het assenstelsel x,y.

A
.. ---------,

" ...

_IL

figuur 2.1: rotatie van een assenstelsel

Het punt A heeft cartesische coordinaten (x, y) ten opzichte van
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het assenstelsel x,y. De poolcoordinaten van A ZlJn (r,~), waarbij
x=rcos~ en y=rsin~. De cartesische coordinaten van A ten opzichte
van het x, y-stelsel zijn dus (rcos~, rsin~). Voor de coordinaten
(u,v) van A ten opzichte van het u,v-stelsel geldt nu:

u=rcos(~-8)

v=rsin(~-8)

(2.1)

Aangezien cos(a-b)=cosa cosb + sina sinb
sin(a-b)=sina cosb - cosa sinb

gaan de formules voor u en v over in:

u = rcos~ cos8 + rsin~ sine = xcos8 + ysine
v = rsin~ cos8 - rcos~ sine = ycos8 - xsine

(2.2)

Omgekeerd is het ook mogelijk om x en y uit te drukken in u, v en
8:

x = ucos8 - vsin8
y = usin8 + vcos8

(2.3)

2.2 Definitie van de Fouriertransformatie.

In het volgende worden variabelen in het plaatsdomein aangegeven
met een kleine letter. Variabelen in het frequentiedomein worden
aangegeven met een hoofdletter, zie tabel 2.1. De een- en
tweedimensionale Fourier-operatoren worden aangegeven met
respectievelijk Fl{'} en F2{·}.

Variabelen in het plaatsdomein en corresponderende
variabelen in het frequentie-domein.

plaatsdomein

x,y
n
r
~

frequentie-domein

X,Y
N
R

4>

Om te beginnen definieren we de Fouriergetransformeerde van een
functie n(x):
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(2.4)

Dan is de inverse Fouriertransformatie gedefinieerd als:

n(x) 1= 21l
(2.5)

Deze definitie kan ook uitgebreid worden naar twee dimensies. De
Fouriertransformatie en de inverse transformatie zijn dan:

N(X,Y) = J
OO Joo ( ) -21lj (xX+yYl d dn x,y e x y

-00 -00

(2.6)

(2.7)

De Fouriertransformatie kan ook in poolcoordinaten uitgedrukt
worden. Formules (2.6) en (2.7) worden dan:

N(R,cf» = Jll Joon ( r , rp ) e -21l j Rr ( cosrpcoscf>+s i nrps i ncf> l Ir Idrdrp
o -00

(2.8)

n(r,rp)

(2.9)

Tenslotte vermelden we nog de zeefeigenschap van de a-functie:

JOOa(x-x )f(x)dx = f(x )
-00 0 0

(2.10 )

Deze eigenschap wordt gebruikt bij het definieren van het begrip
projectie.

2.3 Defini tie van het begrip "pro jectie".

Een projectie is de integraal van een bepaalde grootheid over een
lijn door het af te beelden gebied. In figuur 2.2 is schematisch
een gebied G weergegeven met een projectie onder een hoek e.
Voor de weg s(u,e) waarover gelntegreerd wordt geldt
u=xcose+ysinS. Voor p(u,e) geldt nu, met gebruikmaking van (2.3):
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p(u,S) = Sn(x,y)ds = Sn(ucosS-vsinS, usinS+vcosS)dv
s s

(2.11)

Aangezien n(x, y)=O bui ten het gebied G, mag over v ge'integreerd
worden van -00 tot +00. Nu kan de zeefeigenschap in omgekeerde
richting worden toegepast, waarbij u=xcosS + ysinS de functie van
xo in formule (2.10) vervult. Oit levert de volgende uitdrukking
voor p(u,S):

p(u,S) = SOO Soon(x,y)a(XCOSS + ysinS - u)dxdy
-00 -00

(2.12)

Er wordt dus ook over u van -00 tot 00 ge'integreerd, maar
gebruik te maken van de a-functie levert aIleen de
u=xcosS + ysinS een bijdrage.

-)(,.

/
figuur 2.2: de projectie p(u,S) van een gebied G
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2.4 Het Centrale Sectie Theorema.

Volgens (2.6) was de tweedimensionale Fouriertransformatie van een
functie n(x,y) gelijk aan:

N(X,Y) Joo Joo ( ) -2Trj(xX+yYl d d
=-00 -00 n x,y e x y

(2.6)

Als we X en Y in poolcoordinaten uitdrukken wordt dit:

(2.13)

Hierop de zeefeigenschap toepassen levert:

N(R,¢) = Joo Joo Joon(x,y)e-2TrjRUa(xcos¢ + ysin¢ - u)dxdydu
-00 -00 -00

(2. 14)

Nu komt de definitie van p(u,8), formule (2.12) weer van pas:

J OO ( A.) -2TrjRud=-00 P u,~ e u =

= Ft{ p(u,¢) }
(2. 15)

Deze gelijkheid staat bekend als het Centrale Sectie Theorema. De
betekenis van dit theorema is, dat de Fouriergetransformeerde van
een projectie onder een hoek ¢ (met u als transformatie-variabele)
overeenkomt met een doorsnede door de tweedimensionaal
Fouriergetransformeerde van het object op een lijn door de
oorsprong onder dezelfde hoek ¢. Dit is weergegeven in figuur 2.3.

14



...........

--y

'x
figuur 2.3: betekenis van het Centrale Sectie Theorema

2.5 Reconstructie-methoden gebaseerd QQ het Centrale Sectie
Theorema.

Het Centrale Sectie Theorema geeft het verband weer tussen de
Fouriergetransformeerde van een object en de Fouriergetransfor
meerden van de projecties van dat object. Dit verband kunnen we op
twee manieren benaderen om tot een reconstructie-algoritme te
komen.

Hiertoe nemen we van beide zijden van formule (2.15) de inverse
(tweedimensionale) Fouriergetransformeerde. Dit levert:

n(x,y)

(2.16)

Deze formule is het uitgangspunt voor de reconstructie.

2.5.1 De Fourier-inversie-methode.

Formule (2.16) geeft direct een reconstructie-methode weer. Elke
projectie wordt eendimensionaal Fouriergetransformeerd. Deze
getransformeerden leveren N(X,Y) op, op een aantal lijnen door de
oorsprong, in poolcoordinaten dus. Tweedimensionale terug
transformatie geeft n(x,y). Deze methode heet Fourier-inversie.
Voor de terugtransformatie is het· nodig dat N(X, Y) bekend is op
een cartesisch raster. Hiervoor is interpolatie nodig van pool-
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naar cartesische coordinaten.

2.5.2 De convolutie-terugprojectie-methode.

Wanneer we op formule (2.16) de zeefeigenschap toepassen, krijgen
we:

n(x,y) = (-!lJll lXl{ JooFt{ p(u,4» } IRle21ljRUdR } -
21l 0 -00 -00

. 8 (xcos¢ + ysin¢ - u)dud¢
(2.17)

Volgens het convol utietheorema komt een vermenigvuldiging in het
Fourierdomein overeen met een convolutie in het plaatsdomein. Als
we de invers getransformeerde van IRI aangeven met c(u), dan wordt
formule (2.17) (het sterretje - staat nu voor convolutie):

n(x,y) = (~)2Jll Joo[ p(u,¢)-c(u) J8(xcos¢ + ysin¢ - u)dud¢
21l 0 -00

(2.18)

Formule 2. 18 geeft het convolutie-terugprojectie algori tme weer.
AIle projecties worden eerst geconvolueerd met de functie ceu).
Daarna wordt elke geconvolueerde projectie teruggeprojecteerd.
Hierbij wordt elk sample uit de projectie uitgesmeerd over de lijn
waarover de projectie gemaakt is. AIle punten op de lijn u=xcos¢ +
ysin¢ krijgen dus dezelfde waarde. Vergel ijk di took met figuur
2.2, waarin weergegeven is hoe een projectie ontstaat. De
integratie over ¢ van 0 tot 1l geeft aan dat het terugprojecteren
gebeurt voor aIle geconvolueerde projecties.
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3. Verschillende reconstructie-methoden met hun voor- en nadelen.

In §2.5 is afgeleid dat er, ui tgaande van het Centrale Sectie
Theorema, in principe twee mogelijke reconstructie-algoritmen
zijn. Daarnaast is er nag een derde mogelijkheid, de Algebraische
Reconstructie Techniek. In dit hoofdstuk worden deze drie methoden
besproken en met elkaar vergeleken. Criteria bij deze vergelijking
zijn: beperkingen van het algori tme, kwal i tei t van het gerecon
strueerde beeld en complexiteit van het algoritme.

3.1 Convolutie-terugprojectie.

Deze methode is voorgesteld door Ramachandran en Lakshminarayanan
(1971). Het voordeel van deze methode is dat het algori tme vrij
eenvoudig is te implementeren.

3.1.1 Beperkingen van convolutie-terugprojectie.

Het convolutiefilter c(u) waarmee elke projectie geconvolueerd
wordt, zou in theorie moeten voldoen aan:

(3.1)

De lengte van het fi 1ter in het frequentie-domein moet minstens
even groat zijn als de hoogste frequentie die in de projecties
voorkomt. Een korter filter heeft tot gevolg dat hoge frequenties
in de projecties verloren gaan. Het filter moet oak weer niet te
lang zijn, am twee redenen. In de eerste plaats gaat IRI naar
oneindig. In de tweede plaats geeft een lang fi 1ter een grate
resol utie in het plaatsdomein, terwijl die resol utie niet grater
hoeft te zijn dan de resol utie van de project ies. Oak in het
plaatsdomein moet c(u) begrensd zijn, want een oneindige convo
lutie is niet uit te rekenen.
Moeil ijkheid bij het ontwerpen van een geschikt convol utiefi Iter
is dus dat c(u) begrensd moet zijn terwijl IRI in het frequentie
domein oak begrensd moet zijn. Hier moet een compromis gezocht
worden, want het is onmogelijk am een functie te verzinnen die en
in het plaatsdomein, en in het frequentiedomein begrensd is. In de
vakgroep EME is aan het antwerp van convolutiefilters gewerkt door
P. Muytjens (1985). Het blijkt dat de kwaliteit van het gerecon
strueerde beeld voornamelijk bepaald wordt door het gebruikte
convolutiefilter.

Het kan voorkomen dat van een aantal projectie-hoeken geen
projecties beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de rotatiescan
niet volledig over 180

0
is uitgevoerd. Bij het convolutie

terugprojectie algori tme worden ontbrekende projecties zichtbaar
in het beeld als onscherpte in een richting loodrecht op de
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projectie-richting van de ontbrekende projecties.

3.1.2 Complexiteit van convolutie-terugprojectie.

We gaan er van uit dat het aantal projecties Mis. Het aantal
samples per projectie noemen we N. De afmetingen van het gerecon
strueerde beeld stellen we op A x A.
Het convolueren van een projectie met het convolutiefilter kost N

2

bewerkingen, voor aIle projecties samen dus MN2 bewerkingen. Voor
het terugprojecteren moeten aIle A2 punt~n van het beeld berekend
worden. Voor elk punt moet de bijdrage van elke projectie berekend
worden. Totaal dus MA2 bewerkingen. Meestal zijn M en A van
dezelfde grootte-orde als N. De complexiteit van het algoritme is
dus van de orde N3

.

3.2 Fourier-inversie.

Deze methode wordt ook weI directe methode genoemd. De methode
wordt in de literatuur besproken door o.a. Mueller (1979), Stark
et al. (1981), Lewitt (1983) en Pan & Kak (1983).

3.2.1 Beperkingen van Fourier-inversie.

De voornaamste beperking van het Fourier-inversie algoritme is de
interpolatie in het frequentie-domein die nodig is. In figuur 3.1
is te zien dat de informatie niet gelijkmatig over het vlak is
verdeeld. Dichtbij de oorsprong zijn veel punten van N(R,~)

bekend, aan de randen van het plaatje daarentegen heel weinig.

x cartesisch

o polair

figuur 3.1: vergelijking pool- en cartesisch raster

18



De kwaliteit van het gereconstrueerde
bepaald door de interpolatie-methode.
is een vergelijkbare beeldkwaliteit
projectie te bereiken.

beeld wordt nu voornamelijk
Volgens Stark et al. (1981)
als met convolutie-terug-

Indien er een projectie ontbreekt, kan deze vrijwel zonder extra
rekentijd gelnterpoleerd worden.

3.2.2 Complexiteit van Fourier-inversie.

We doen weer dezelfde aannames als in §3. 1.2 voor M, N en A.
Het Fourier-transformeren van een projectie met het FFT-al~oritme

is van de orde N log2N, voor aIle projecties samen dus N log2N.
Bij de interpolatie moeten N2 punten berekend worden. Het aantal
bewerkingen per punt is aIleen afhankelijk van de gebruikte
interpolatie-methode, niet van N of M. De tweedimensionale
terugtransformatie kost N2log2N bewerkingen. Alles bij elkaar is
de complexiteit van het algoritme dus van de orde N21og2N.

3.3 Algebraische Reconstructie Techniek (ART).

Het principe van ART wordt besproken in §3.3.1. In de literatuur
wordt het algoritme besproken door o.a. Mueller (1979), Lewitt
(1983) en Kak & Slaney (1988).
Deze methode is, in tegenstelling tot de twee voorgaande, niet
gebaseerd op het Centrale Sectie Theorema. Dit heeft het voordeel
dat het algoritme niet gebonden is aan een rotatiescan van precies

o
180. Als er projecties ontbreken, kan het algori tme toch een
oplossing vinden (mits er niet te veel projecties ontbreken). In
de vakgroep EME is aan deze methode gewerkt door P. Muytjens
(1985).

3.3.1 Principe van ART.

De idee achter ART is dat de gemeten projecties moeten
overeenstemmen met de berekende reconstructie. Als dat niet zo is,
wordt de reconstructie aangepast. Wat er gebeurt is eigenlijk het
oplossen van een stelsel vergelijkingen, waarbij er in het
algemeen meer vergelijkingen dan onbekenden zijn. Er kan dus geen
echte oplossing bepaald worden, maar er moet gezocht worden naar
een optimale benadering, bijvoorbeeld een kleinste kwadraten
benadering.
De manier van aanpassen van de reconstructie aan de gemeten
projecties kan op verschillende manieren gebeuren. Dit wordt
ui tgebreid besproken door Kak & Slaney (1988). In figuur 3.2 is
een voorbeeld gegeven om de methode duidelijk te maken. In dit
voorbeeld is er precies een oplossing, namelijk fl=5, f2=6, f3=2
en f4=3.
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f1 f2 ---. 11

f3 f4 ---+ 5

,/
~ ~ "-

8 8
7 9

figuur 3.2: i 11 ustratie van ART

3.3.2 Beperkingen van ART.

In de prakt ijk zlJn de project ies nooi t consistent met elkaar
omdat er meetfouten optreden. Dit leidt tot een strijdig stelsel
vergelijkingen. Er moet nu iteratief naar een optimale oplossing
gezocht worden. Het aantal i terat ies is hierbij heel belangrijk.
Als er te weinig i teraties zijn gedaan is de reconstructie nog
niet geconvergeerd naar de optimale oplossing. Als er te veel
iteraties zijn gedaan dan divergeert de reconstructie. Zie
hiervoor ook Gilbert (1972). Een oplossing voor dit probleem wordt
gegeven door Andersen & Kak (1984), het SART-al gor i tme. Echter.
zelfs met dit algoritme zorgt het inconsistent zijn van de
vergelijkingen voor zgn. "salt-and-pepper"-ruis.

3.3.3 Complexiteit van ART.

Bij het berekenen van de reconstructie worden telkens pseudo
projecties berekend die moeten overeenstemmen met de gemeten
projecties. Het bepalen van een sample in een pseudo-project ie
kost O(N) bewerkingen. Di t gebeurt voor aIle N samples in een
projectie, dus het berekenen van een pseudo-projectie kost O(N

2
)

bewerkingen. Totaal voor aIle project ies dus O(N3
) bewerkingen.

Dit is slechts voor een iteratieslag. Elke volgende iteratieslag
kost weer O(N

3
) bewerkingen. Met i i teratieslagen is de

complexiteit van het algoritme dus O(iN3
).

3.4 Vergeli jking.

We kunnen nu de verschiI lende algoritmen met elkaar gaan
vergelijken. Om te beginnen heeft elk algoritme een beperking. Bij
convol ut ie-terugproject ie moet naar een compromis gezocht worden
voor het convolutie-filter. Bij Fourier-inversie moet gelnter
poleerd worden van pool- naar cartesische coordinaten. Bij ART
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wordt de oplossing i teratief bepaald en hierbij is het aantal
iteraties bepalend voor de kwaliteit van de reconstructie.
Een andere beperking is dat ontbrekende projecties invloed hebben
op de kwaliteit van de reconstructie. Het voordeel van Fourier
inversie boven convolutie-terugprojectie is dat ontbrekende pro
jecties bij Fourier-inversie met minder rekentijd ge'interpoleerd
kunnen worden.

Uit de literatuur (zie eerdere aanhalingen) blijkt, dat de
kwal i tei t van reconstructie met ART beduidend minder is dan bij
convolutie-terugprojectie. De kwaliteit van reconstructie met
Fourier-inversie zou vergelijkbaar moeten zijn met convolutie
terugprojectie.

Wat betreft complexiteit verschillen de drie algoritmen nogal. ART
is dUidelijk het langzaamste algoritme. Convolutie-terugprojectie
is sneller, en Fourier-inversie is het snelste algori tme, als
tenminste de interpolatie niet te veel rekentijd kost.

Het algoritme dat momenteel gebruikt wordt bij de vakgroep EME is
het convolutie-terugprojectie algoritme. Omdat er aanvankelijk
aIleen een Apple-computer beschikbaar was voor de reconstructie is
gekozen voor dit algoritme, want dit is vrij gemakkelijk in
machinetaal te implementeren. Het Fourier-inversie algoritme
daarentegen is heel moeilijk te implementeren in machinetaal. Het
Fourier-inversie algori tme zou op de Apple weI in BASIC
ge'implementeerd kunnen worden, maar dat is heel erg
onaantrekkelijk omdat het zo veel rekentijd kost.
Inmiddels heeft de projectgroep de beschikking gekregen over een
Personal Computer, uitgerust met een 8087 coprocessor. Het
convolutie-terugprojectie algoritme draait daarop in Fortran.
Omdat ui t het voorgaande bl ijkt dat Fourier-inversie sneller zou
moeten zijn, met vergelijkbare reconstructiekwaliteit, is besloten
om te onderzoeken of het mogelijk en zinvol is dit algoritme te
implementeren in de bestaande programmatuur. De detai Is van di t
algoritme worden in de hoofdstukken 4 en 5 besproken.
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4. De Fouriertransformatie.

In dit hoofdstuk worden de details van de Fouriertransformatie
besproken. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar
Verkroost (1986) en Kak & Slaney (1988). Tevens wordt een variant
op de Fouriertransformatie, de Hartleytransformatie, besproken.

4.1 De discrete Fouriertransformatie (DFT).

In de afleiding van de reconstructie-algoritmen is er van
uitgegaan dat de projecties oneindige, continue functies zijn, en
dat er een oneindig aantal projecties beschikbaar is. In de
prakt ijk zijn de projecties echter discrete, begrensde functies,
en er zijn ook maar een beperkt aantal projecties beschikbaar.
Daarom kan niet gewerkt worden met de cont inue Fourier
transformatie, maar moet de discrete Fourier-transformatie
gebruikt worden. Een uitdrukking voor de discrete Fourier
transformatie (DFT) en de inverse transformatie is weergegeven in
(4.1) en (4.2). Hierbij worden variabelen in het plaatsdomein weer
aangegeven met kleine letters, in het frequentiedomein met
hoofdletters.

1 N-l
F(X) L f(x) ( 21lxX 21lxX

-N cos -----r:.J j sin ----r:J
x=o

(4. 1)

N-l
f(x) L F(X)( 21lxX 21lxX

= coS ----r::J + jsinr;r-
x=o

(4.2)

4.1.1 Betekenis van de DFT-coefficienten.

Het zal duidelijk zlJn dat de coefficient F(D) de dc-component van
het signaal f(x) voorstelt. De andere coefficienten stellen voor
het aantal periodes per N samples in het ingangs-signaal. Neem als
voorbeeld F(l)=l en aIle andere coefficienten nul. Dan voIgt uit
(4.2) :

f(x) 21lx •• 21lx
= cosT + JSlnT

(4.3)

De cosinus-term heeft precies een peri ode op een rij ter lengte N.
Hetzelfde geldt voor de sinus-term. F(X) staat dus voor X periodes
per N samples in het ingangs-signaal, ofwe I 1 periode per N/X
samples.
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Als X groter is dan N/2 gaat deze eenvoudige voorstell ing van
zaken niet meer op. In dat geval kunnen we gebruik maken van de
eigenschap dat F(-X)=F(N-X). Voor X tussen N/2 en N staat F(X) dus
voor X-N periodes per N samples, een negatief aantal periodes.
Hierui t voIgt ook dat F(N/2) zowel voor de "frequentie" N/2 als
-N/2 staat, want F(-N/2) = F(N-N/2) = F(N/2).

In het bovenstaande is de OFT-reeks dus als voIgt opgebouwd: de
dc-component bij F(O), dan de positieve frequenties en daarachter
de negatieve frequenties. We kunnen de OFT ook in een meer
natuurlijke volgorde maken, met eerst de negatieve frequenties,
dan de dc-component en daarachter de posi tieve frequenties. De
F(X)' die zo ontstaat voldoet aan:

F(X)' = F(X-N/2) =

N-l
Ef(x)(

x=o

211x(X+N/21
cos--";";N--

. . 211X(X+N/21)
jSln N

1
N-l
Ef(x) ( (211XX llx) .. (211XX llx) )N cos -N- + - jSln -----rr +

x=o

1
N-l
Ef(x)( 211xX 211xX )(_l)x

N cos ----r:.r - j sin ----r:.r
x=o

(4.4)

Oit betekent dat we de OFT in de gewenste volgorde krijgen als we
aIle f(x) vermenigvuldigen met (_l)x.

lets dergelijks geldt ook voor het plaatsdomein. Het "midden" van
de rij f(x) is f(O). f(l) tim f(N/2) zijn samples in de positieve
tijd, f(N/2) tim f(N-l) in de negatieve tijd. Om te zorgen dat
f(N/2) door de transformatie beschouwd wordt als het midden van de
rij f(x), met f(O) tim f(N/2-1) negatieve tijdsamples en f(N/2+1)
tim f(N-l) positief, moeten aIle F(X) vermenigvuldigd worden met
(_l)x.

4.1.2 Uitbreiding naar twee dimensies.

De discrete Fouriertransformatie kan ook tweedimensionaal
gedefinieerd worden. De transformatie en zijn inverse worden dan:

N-1N-l
F(X, y) - 1 " "f( ) ( 211(xX+yYI .. 211(XX+YYJ)- -2 t... t... X, Y cos N -jSln N

N x=Oy=O
(4.5)

f(x,y) =
N-1N-l
E EF(X, y) (cos211(XX~YYJ _jSin211(XX~YYI)

X=OY=O

23

(4.6)



Berekening van deze tweedimensionale transformatie is vrij
eenvoudig ui tgaande van de eendimensionale transformat ie. Als we
immers de cosinus- en sinusterm in (4.5) verder uitwerken krijgen
we:

N-lN-l
F(X y) 1 ~ ~ ( )( 21lxX •. 21lXX)( 21lyY •. 21ly Y), =-2 L. L. f x, Y COS-

N
- -JSln-

N
- COS-

N
- -JSln-

N
-

N x=Oy=O

(4.7)

De tweedimensionale transformatie kan dus uitgevoerd worden door
eerst de rijen eendimensionaal te transformeren, en daarna de
kolommen (of omgekeerd).

4.1.3 Vergroting van de resolutie in het freguentiedomein.

In figuur 4.1 is weergegeven hoe we de resolutie in het
frequentie-domein kunnen vergroten.

f( X) Re ( F(X) )

<; >

-2
•

-1 a -2 - 1 a

.< >
. .

-4 -) -2 -1 a 2 ) -4 - 3 - 2 -1 o 2 3

-8 -6 -4 -2 a 2 4 6 -8 -6 - 4 -2 a 2 4

figuur 4.1: ui tbreiden met nullen: het reEHe deel van
F(X), genormeerd.
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Wanneer we een tijdrij ter lengte N hebben, dan kunnen we op een
kunstmatige manier de resolutie in het frequentiedomein vergroten
met een factor 2, 4, 8 of meer. Oat betekent dat we dan ook de
beschikking hebben over samples in het frequentiedomein voor
X=1/2, X=1/4 of X=1/8, afhankelijk van de vergrotingsfactor.
Het vergroten van de resolutie gebeurt door de tijdrij twee (vier,
acht .. ) maal zo 1ang te maken door aan te vull en met null en en
vervolgens een twee (vier, acht .. ) maal zo lange transformatie uit
te voeren. In figuur 4.1 is een voorbeeld gegeven.

4.2 Het Fast Fourier Transform algoritme.

Het Fast Fourier Transform algori tme is een methode om op een
snelle manier de Fouriertransformatie uit te voeren (zie ook
Verkroost, 1986). Het algoritme gaat uit van de definitie van de
OFT in (4.1). Oe sommatie voor F(X) kan gesplitst worden in twee
kortere sommaties, een over de even f(x) en een over de oneven
f(x) :

F(X)
N-l

1 \' f( ) ( 21lxX " 21lxX
= N L. X cos--r;r - jSln-----r:r

x=o
=

1
N/2- 1

= \' f(2)( 21l2xX .. 21l2xX ) +N L. x COS-
N

- - jSln-
N

-
x=o

1
N/2 - 1 21l12x+l)X

+ N E f(2x+l) (COS N
x=o

. . 21l(2x+l)X )
jSln N

(4.8)

Oe termen met 2x+1 kunnen we verder uitwerken, dit levert:

1
N/2- 1

F(X) \' f(2 ) ( 21l2xX .. 21l2xX ) +=N L. x cos-N- - jSln-
N
-

x=o

21lX 1N/2-1 21lxX. . 21lxX
+ cos N N E f(2x+1) ( cos N/2 - jSln N/2 ) +

x=o

N/2-1
_jsin2~X ~ E f(2x+l) ( Cos2~;~ - jSin2~;~ =

x=o

1( A(X) 21lX B(X) -j'Sl'n
21l

N
X B(X) )= N + cos N

(4.9)

Hierbij is A(X) de N/2-punts OFT van de even f(x), B(X) is de
N/2-punts OFT van de oneven f(x). Aangezien A(X) en B(X) periodiek
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ZlJn met periode N/2, het ZlJn immers N/2-punts transformaties,
kunnen we voor F(X+N/2) afleiden:

-_ 1( A(X) 2nx B(X) .. 2nx B(X) )N - cosT + JSlnT

(4.10)

De uitdrukkingen (4.9) en (4.10) voor F(X) en F(X+N/2) worden een
"but terfly" genoemd.

Op dezelfde manier kunnen we A(X) en B(X) weer verder opsplitsen
in N/4-punts OFT' 5, deze weer in N/S-punts OFT' 5, enzovoorts.
Uiteindelijk blijven er aIleen 2-punts OFT's over, als tenminste N
een macht van twee is. De complete Fourier-transformatie ziet er
dan schematisch uit als in figuur 4.2. Hieruit blijkt meteen waar
de term "butterfly" vandaan komt.

f( X) F(X)

b
I
t
r
e
V
e
r
s
e
d

figuur 4.2: het FFT-algoritme

Omdat f(x) telkens verder gesplitst wordt in twee rlJen, een met
de even en een met de oneven elementen, is het resultaat van deze
methode de F(X) in zogenaamde "bit-reversed" volgorde. Om F(X) in
gewone volgorde te krijgen moeten de f(x) in bit-reversed volgorde
worden aangeboden.

Het aantal bewerkingen per slap van het FFT-algori tme is van de
orde N. Het totaal aantal stappen is log2N. Totaal is het FFT
algoritme dus van de orde Nlog2N. De rechtstreekse berekening via
de sommatie in (4.1) kost N2 bewerkingen.

4.3 De Hart levtransformat ie:
transformatie.

een variant Ql2. de Fourier-

Zelfs met het FFT-algori tme is het berekenen van een Fourier
transformatie nog tamelijk gecompliceerd. Daarom is er door
wiskundigen steeds gezocht naar methoden om de Fourier
transformatie nog sneller te berekenen dan met het FFT-algoritme.
Een van die methoden is gebruik te maken van de Hart ley-
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transformatie (Bracewell 1986, Hartley 1942, Legrand et al. 1986).

In hoofdstuk 2 is de Fouriergetransformeerde van een functie f(x)
gedefinieerd als:

(2.4)

De complexe e-macht in deze formule kunnen we ook schrijven als
een cosinus- en sinus-functie, en uitwerken in twee aparte
integralen:

00
F(X) = J f(x)(cos2nxX - jsin2nxX)dx

-00

= Joof(x)cos2nxXdx - j J oof(x)sin2nxXdx
-00 -00

(4.11)

Wanneer f(x), zoals in ons geval, een reele functie is, dan vormt
de eerste integraal het reele deel van F(X), de tweede integraal
vormt het imaginaire deel van F(X):

Re(F(X)) =

Im(F(X)) =

00
J f(x)cos2nxXdx

-00

J
oo
f(x)sin2nxXdx

-00

(4.12)

Uit (4.12) is gemakkelijk te zien, dat het reele deel van F(X) een
even functie is ( Re(F(X))=Re(F(-X)) ), en dat het imaginaire deel
van F(X) een oneven functie is ( Im(F(X))=-Im(F(-X)) ). Eigenlijk
hebben we dus maar de helft van het reele deel en de helft van het
imaginaire deel van F(X) nodig om F(X) volledig te kunnen
beschr i jven.

Een transformatie die gebruik maakt van di t fei t is de
Hart leytransformat ie. Deze transformatie is gedefinieerd als:

H(X)= 00
J f(x)(cos2nxX + sin2nxX)dx

-00

1 00
f(x)=2-- J H(X)(cos2nxX + sin2nxX)dXn -00

(4. 13)

(4.14)

Als we (4.13) vergelijken met (4.11) kunnen we het volgende
verband afleiden tussen F(X) en H(X):
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(l+j)F(X) = Re(F(X)) + jlm(F(X)) + jRe(F(X)) - Im(F(X)) =
= Re(F(X)) - Im(F(X)) + j(Re(F(-X)) - Im(F(-X)) =
= H(X) + jH(-X)

(4.15)

Als f(x) een reele functie is, geeft de Hartleytransformatie dus
precies dezelfde informatie over het spectrum als de Fouriertrans
formatie, aIleen in een andere vorm. Het voordeel van de Hartley
transformatie is echter, dat de overbodige informatie in FeX)
gewoon niet uitgerekend wordt. Het uitvoeren van de Hartleytrans
formatie zou dus twee maal 20 snel moeten zijn als de Fourier
transformatie.

De afleiding die in §2.4 gegeven is voor het Centrale Sectie
Theorema geldt onverminderd voor de Hart le,transformat ie. Wanneer
in de formules (2.13) tim (2.15) overal e- x vervangen wordt door
cosx + sinx, blijven aIle vergelijkingen gelden. Dat betekent dat
we het Fourier-inversie algori tme ook kunnen ui tvoeren als een
Hartley-inversie algoritme.

Ook van de Hartleytransformatie bestaat een discrete variant. Deze
is gedefinieerd als:

H(X)
N-l1 21lxX. 21lxX

= N L: f(x) ( cos---w + SIn~
x=o

(4.16)

f( x) =
N-l

L: H(X)(
x=o

21lxX • 21lxX
cos---w + sln---w

(4.17)

dus geheel analoog aan de discrete Fouriertransformatie. Voor de
Hartleytransformatie geldt dezelfde periodici tei tseigenschap als
voor de Fouriertransformatie: H(X) = H(N-X). Ook de betekenis van
de coefficienten, beschreven in §4. 1.1, blijft hetzelfde.

4.3.1 Uitbreiding~ twee dimensies.

Analoog aan de Fouriertransformatie zou de tweedimensionale
Hartleytransformatie er uit moeten zien als:

N-1N-l
H(X, y) - 1 \' \' f( ) e 21l(xX+yYl • 21l(XX+yYl)

- -2 L.- L.- x,y cos N + SIn N
N x=Oy=O

(4.18)

Maar om de Hartleytransformatie op dezelfde manier te kunnen
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berekenen als de Fouriertransformatie, dus
transformeren en daarna de kolommen, zou de
Hartleytransformatie moeten zijn:

eerst de ri jen
tweedimensionale

T(X, Y) = ~2NE1NElf(X'Y)(COs21l~X + Sin21l~X)(cos21l~Y + sin21l~Y)
N x=Oy=o

(4. 19)

Helaas is (4.18) niet hetzelfde als (4.19). Er is gelukkig weI een
verband, afgeleid door Bracewell et al. (1986) tussen H(X, Y) en
T(X, Y).

Om de schrijfwijze te
cas(a)=cos(a)+sin(a). Dan is
goniometrie-stelI ingen, dat:

vereenvoudigen
af te leiden

definieren
met behulp

we
van

2cas(a+~)=cas(a)cas(~)+cas(-a)cas(~)+cas(a)cas(-~)-cas(-a)cas(-~)

(4.20)

Dit kunnen we vertalen naar H(X,Y) en T(X,Y):

2H(X,Y) = T(X,Y) + T(N-X,Y) + T(X,N-Y) - T(N-X,N-Y)
(4.21)

We kunnen dus T(X,Y) berekenen met eendimensionale Hart ley
transformaties en vervolgens uit T(X,Y) de gewenste H(X,Y)
berekenen met (4.21).

4.3.2 Het Fast Hartlev Transform algoritme.

Op precies dezelfde manier als bij de Fouriertransformatie (§4.2)
kan de Hartleytransformatie gespl i tst worden in kortere trans
formaties. De butterfly voor de Hartleytransformatie wordt nu:

N/2-1
1 21l2xX. 21l2xXH(X) = N Ef(2x) ( cos-

N
- + sln-

N
- ) +

x=O

1N/ 2- 1 . 21l(2x+l)XN E f(2x+1) ( COS21l(2~+llX + SIn N
x=O

= ~( A(X) + cos2~X B(X) + sin2~X B(-X) )

(4.22)
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H(X+N/2) = ~( A(X) + COS2n(X~N/2)B(X) + Sin2n(X~NI2)B(X)

= ~( A(X) - 2nX B(X) - sin2nX B(X)N cosT N

(4.23)

Deze butterfly kost twee maal zo welnlg berekeningen als bij de
Fouriertransformatie, omdat hier met reEHe reeksen A(X) en B(X)
gewerkt wordt, terwijl dat bij de Fouriertransformatie complexe
reeksen zijn.

4.4 Implementatie van het FFT en FHT algoritme.

In §4.2 is al beschreven dat bij het FFT-algori tme de
transformatie berekend wordt door telkens uit 2 korte
transformaties een langere transformatie te berekenen.
Het algoritme begint met 2-punts transformaties. Uit f(O) en f(l)
worden F2(0) en F2(1) berekend. 20 ook voor f(2) en f(3), f(4) en
f(5), tot en met f(N-2) en f(N-l). Vervolgens worden 4-punts
transformaties berekend. Uit F2(O). F2(l). F2(2) en F2(3) worden
F4(0) tot en met F4(3) berekend, enzovoorts. Omdat bij de
berekening van bijvoorbeeld de 8-punts transformaties voor Fs(X)
dezelfde cosinus- en sinuscoefficienten nodig zijn als voor
Fs(X+8), Fs(X+16) enzovoorts, is het handiger om de transformatie
uit te voeren in de volgorde weergegeven in figuur 4.3. Daardoor
hoeven de coefficienten niet telkens opnieuw berekend te worden.

- -- Ie ts ap

----- 2e stap

figuur 4.3: implementatie van het FFT-algoritme
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Het stroomschema dat zo ontstaat is weergegeven in figuur 4.4.

De Fast Hartley Transform verloopt eender, aIleen de berekening
van FN(k) en FN(k+N/2) is iets anders. Di t is al besproken in
§4.3.2.

FN/2(k) I FHCk)
FN/2Ck+N/2) - FN(k+N/2)

n

n

n

klaar

figuur 4.4: stroomschema van het FFT-algoritme

4.5 Vergeli jking van de rekenti jd voor het FFT en FHT algoritme.

Om te bekijken of het FHT algoritme inderdaad sneller is dan het
FFT algoritme zijn volgens het stroomschema in figuur 4.4
testprogramma's in TurboPascal geschreven voor de berekening van
de Fourier- en Hartleytransformatie van een rij ter lengte L (met
L een macht van twee). Listings van deze programma's, FOURIER1.PAS
en HARTLEY1.PAS, zijn ter inzage bij drs. M. Stapper.
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Voor verschillende waarden van L is gemeten hoe lang het berekenen
van de transformatie duurde. Het resultaat van de meting is
weergegeven in tabel 4. 1. De aanduiding lOOx of 50x achter een
meetresultaat betekent dat de betreffende tijd is gemeten door het
programma de transformatie 100 maal resp. 50 maal te laten
berekenen, en de dan gemeten tijd te delen door 100 resp. 50.
Dat de Hartleytransformatie niet helemaal twee keer sneller is dan
de Fouriertransformatie komt omdat niet alle rekent ijd besteed
wordt aan butterfly-berekening, maar ook aan "boekhouden". We
kunnen echter toch concluderen dat de Hart leytransformat ie, vooral
voor langere transformaties (L>32), duidel ijk sneller is dan de
Fouriertransformatie.
Hier moet bij aangetekend worden dat de rekentijden in tabel 4.1
niet gerelateerd mogen worden aan de tijd die het reconstruct ie
algori tme nodig heeft voor het berekenen van een reconstruct ie.
Dat komt omdat het uiteindelijke reconstruct ie-programma geschre
yen wordt in Fortran, op zich al sneller dan TurboPascal, en
bovendien maakt het reconstruct ie-programma gebruik van een 8087
coprocessor.

Tabel4.1 Vergelijking rekenti jd FFT en FHT.

L FFT FHT FHT/FFT

512 41. 7 sec 26.6 sec 0.64
256 18.9 12.4 0.66
128 8.5 5.8 0.68
64 3.9 2.7 0.69
32 1. 62 (50x) 1. 22 (50x) 0.75
16 0.72 (lOOx) 0.58 (lOOx) 0.81

8 0.32 (lOOx) 0.28 (lOOx) 0.88
4 0.13 (lOOx) 0.12 (100x) 0.92
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5. Bewerkingen in het freguentie-domein.

In hoofdstuk 2 is de achterliggende theorie van het Fourier
inversie algoritme al besproken. In §2.5.1 is reeds globaal
beschreven hoe het algori tme in elkaar zit. Ter herinnering: de
projecties die gemaakt zijn van het af te beelden object worden
eendimensionaal Fouriergetransformeerd en onder de bijbehorende
projectiehoek in het Fouriervlak gelegd. Er wordt ge'interpoleerd
om het spectrum op een cartesisch raster te bepalen. Tweedimen
sionale terugtransformatie van dit spectrum levert een afbeelding
van een doorsnede door het object op. In plaats van de Fourier
transformatie kan ook de Hartleytransformatie worden gebruikt,
zoals in §4.3 is beschreven.

In dit hoofdstuk worden de bewerkingen in het Fourier-domein, die
nodig zijn voor het Fourier-inversie algoritme, besproken. Als het
algoritme wordt uitgevoerd als Hartley-inversie algoritme, werken
we niet in het Fourier-domein, maar in het Hartley-domein.
Voor de theoretische achtergrond van de bewerkingen die in di t
hoofdstuk worden besproken is het verschil tussen deze frequentie
domeinen niet van belang.

5.1 De interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten.

In §3.2. 1 is al aangegeven dat voor het Fourier-inversie algoritme
interpolatie in het Fouriervlak nodig is. Dit komt omdat, volgens
het Centrale Sectie Theorema, de eendimensionaal getransformeerde
projecties gelijk zlJn aan het spectrum op lijnen d66r de
oorsprong, en op regelmat ige afstanden van de oorsprong, op een
poolcoordinatenraster dus. Als we de tweedimensionale terug
transformatie echter wi llen uitvoeren zoals besproken in §4. 1. 2
moet het spectrum bekend zijn op een cartesisch raster. Om nu
informatie te krijgen over het spectrum op die cartesische punten
moet ge'interpoleerd worden. Die interpolatie kan op verschillende
manieren gebeuren. Van die methoden worden er drie besproken in
§5. 1. 1 t/m 5.1.3, namelijk nearest neighbour interpolatie,
bilineaire interpolatie en interpolatie volgens het Circular
Sampling Theorema.

Een probleem dat zich bij aIle interpolatie-methoden voordoet is
weergegeven in figuur 5.1. Het spectrum is bekend op een
poolraster, in een cirkelvormig gebied. Voor de terugtrans
formatie willen we het spectrum weten op een cartesisch raster, in
een vierkant gebied. Om te zorgen dat de afmeting van het
gereconstrueerde object ten opzichte van de grootte van het
reconstruct ie-raster overeenkomt met de grootte van het object ten
opzichte van de lengte van een project ie, moeten de samples van
een rij van het cartesische raster zich op dezelfde onderl inge
afstand bevinden als de samples van de Fouriergetransformeerde van
een projectie.
Omdat het voor het FFT-algori tme nodig is dat de lengte van de
projecties en de afmetingen van het cartesische raster een macht
van twee zijn, zal de lengte van een project ie in de praktijk
gelijk zijn aan de afmeting van het cartesische raster. Het

33



cirkelvormige gebied waarin het spectrum bekend is vormt dan een
ingeschreven cirkel in het vierkante gebied waarin we het spectrum
willen weten, zie figuur 5.1. In de hoeken van het spectrum is dan
geen informatie beschikbaar.
Nu is het zo dat de Fouriergetransformeerde van een bemonsterde
functie periodiek is met periode 2rr/Ts. Een getransformeerde
project ie, met sample-afstand 1/2rrN (met N het aantal samples in
een projectie) is dus periodiek met periode N. In de hoeken van
het cartesische raster kunnen we dus weI gebruik maken van
schijn-informatie, die een gevolg is van het bemonsterd zijn van
de projecties. Dit kan echter in de reconstructie voor aliasing
zorgen. Een andere manier om het ontbreken van informatie in de
hoeken van het spectrum op te vangen, is-door op die plaatsen waar
het spectrum niet bekend is nullen in te vullen.

\

I

I I I ,

I I I I
---'-----+- __ L __ - r-_-

I I I
I I I I
I I I
I I I I

- - - T- --..1.- - - r ---~---

I I I I
I I I I
I : I I

---~-------~---~---
I I I I
I : I I
I I I I___ J + .L ..L _
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I

I

figuur 5.1: het spectrum op een poolraster en
op een cartesisch raster

5.1.1 Nearest Neighbour interpolatie.

De eenvoudigste manier van interpoleren is volgens de methode van
nearest neighbour interpolatie. Deze methode wordt in de
literatuur beschreven door o.a. Lewitt (1983) en Pan & Kak (1983).
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Bij deze manier van interpoleren wordt voor elk punt van het car
tesische raster bepaald wat het dichtstbijzijnde punt (de nearest
neighbour) van het poolraster is. Vervolgens wordt de waarde van
di t pool punt toegekend aan het cartesische punt. De methode is
weergegeven in figuur 5.2.

De hoek tussen twee projecties noemen we I1rp, deze is gelijk aan
n/(aantal projecties). De projectiehoek van een willekeurige
projectie is dus te schrijven als i-l1rp, waarbij i een geheel getal
is. De afstand tussen de samples van de Fouriergetransformeerde
van een projectie is I1r. De afstand van een punt van het
poolraster tot de oorsprong kunnen we scHrijven als nl1r, waarbij n
een geheel getal is .

...

x. ... ..., ..., ......, ......, ................, ..., ......, ......, ......, ......, ......, ...,,,,,,, ,,, , ,, ,
figuur 5.2: nearest neighbour interpolatie

Voor het bepalen van de nearest neighbour worden eerst de
poolcoordinaten van het cartesische punt bepaald. Hiervoor geldt
dat r=v(x2+y2) en arg=arctan(y/x). Om te bepalen in welk kwadrant
het betreffende punt ligt, wordt gekeken naar het teken van x en y.

De dichtstbijzijnde projectie wordt bepaald door arg te delen door
I1rp en het resultaat af te ronden naar het dichtstbijzijnde gehele
getal. In het voorbeeld van figuur 5.2 is dit (i+U-l1rp. Nu wordt
vanuit het cartesische punt een loodlijn neergelaten op de
dichtstbijzijnde projectie. Van het snijpunt van deze loodlijn met
de projectie wordt de afstand tot de oorsprong bepaald, deze is
r-cos( I (i+l)-l1rp - argl). Door deze afstand te delen door I1r en het
resul taat af te ronden naar het dichtstbijzijnde gehele getal
vinden we de nearest neighbour. In het voorbeeld van figuur 5.2
zijn de poolcoordinaten van de nearest neighbour dus
(nl1r, (i+l)-l1rp). Het stroomschema is weergegeven in figuur 5.3.
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r-----.....-j bepaal poolcoordinaten
van cartesische punt

bepaal
dichtstbijzijnde

projectie

loodlijn op .
dichtstbiJzijnde

projectie

waarde cartesische punt
=

waarde nearest neighbour

n

klaar

figuur 5.3: stroomschema nearest neighbour interpolatie

5.1.2 Bilineaire interpolatie.

Bij bi 1ineaire interpolat ie wordt de waarde van een cartesisch
punt niet bepaald ult een punt van het poolraster, zoals bij
nearest neighbour interpolatie, maar uit 4 punten van het
poolraster. Deze methode wordt in de 1i teratuur beschreven door
o.a. Lewitt (1983) en Pan & Kak (1983).

In figuur 5.4 is weergegeven hoe de methode in zijn werk gaat.
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figuur 5.4: bilineaire interpolatie

Allereerst worden, net als bij nearest neighbour interpolatie, de
poolcoordinaten van het cartesische punt bepaald. Hiervoor geldt
(zie §5.1.1) dat r=v'(x2+:/) en arg=arctan(y/xl. Vervolgens
worden de vier dichtstbijzijnde punten van het poolraster
bepaald, door arg/l1l(! en r/l1r naar boven en naar beneden af te
ronden tot gehele getallen.
Hiermee zijn de coordinaten van de punten A, B, C en D bepaald,
nl. A((n+1)l1r,i-I1I(!), B(nl1r,i-I1I(!), C(nl1r,(i+1)-I1I(!) en
D( (n+Ul1r, (i+U-I1I(!l. De waarde van het cartesische punt wordt nu
gevonden uit de waarden van de punten A, B, C en D met de formule:

X=(i+1-arg/l1l(!)-[(n+1-r/l1r)-B + (r/l1r-n)-A] +

+ (arg/l1l(!-i)-[(n+1-r/l1r)-C + (r/l1r-n)-D]

(5. 1)

Het stroomschema is weergegeven in figuur 5.5.
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~ ~~ bepaal poolcoordinaten
van cartesische punt

bepaal de twee
dichtstbijzijnde

projecties

bepaa1 A, 8, C en·D

waarde cartesische punt

(i+l_arg/h~)e((n+l-;lhr)e8+ (r/hr-n)e A)

(arg/h~-i)e((n+l-r;hr).c + (r/hr-n)e D)

n

klaar

figuur 5.5: stroomschema bilineaire interpolatie

5.1.3 Interpolatie volgens het Circular Sampling Theorema.

De derde interpolatie-methode die hier besproken wordt, maakt
gebruik van het sampling theorema voor bandbegrensde functies. De
methode wordt in de literatuur beschreven door Pan & Kak (1983) en
Stark et al. (1981).

Het sampling theorema zegt dat een functie f(x) die bandbegrensd
is tot een frequentie 1/2Ts te reconstrueren is uit samples op de
tijdstippen x=kTs, en weI volgens de volgende formule:

(5.2)

Het theorema is gel 11 ustreerd in figuur 5.6. De functie f(x) is
dus tussen de sample-tijdstippen te reconstrueren uit de som van
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een oneindig aantal sinc-functies.

figuur 5.6: het sampling theorema voor bandbegrensde functies

Dit theorema is uit te breiden naar functies op een cirkel, zoals
is aangegeven in figuur 5.7.

figuur 5.7: het sampling theorema voor functies op een cirkel

De formule waarmee f(~) tussen de samples kan worden gereconstru
eerd, wordt dan (met N het totale aantal samples op de cirkel):

. N 2nn
N-l NSln-(~--)

f ( ~ ) = L f ( 2nn ) 2 N
N . 2nn)

n=O NSln( (~--)/2
N

(5.3)

Dit heet het Circular Sampling Theorema.
Bij de interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten hebben
we niet te maken met een funct ie op een cirkel, maar met een
combinatie van functies op lijnen en functies op cirkels. Een punt
van het cartesische raster kan dus gelnterpoleerd worden met een
combinatie van (5.2) en (5.3), namelijk:

00

FeR, ~)= L
k=-oo [

. N 2nn ]N-l NSln-(~--)
L Fekl1R, 2nn) [sinC~(R-kl1R)J 2 N

N l1R . 2nn
n=O NSln( (~--)/2)

N

(5.4)
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In radiale richting wordt ge"interpoleerd met sinc-functies, in
axiale richting wordt ge"interpoleerd volgens het Circular Sampling
theorema.
I n de prakt i jk is het ni et moge Ii jk om over k van -00 tot 00 te
sommeren, en bij grote N is het niet erg handig om over n van 0
tot N-1 te sommeren. Daarom wordt de reeks afgebroken, en (5.4)
komt er dan als voIgt uit te zien:

k + L n +L [N . N (A. 21ln) ]R R ¢ ¢ Sln- 'f'--

21ln [. 1l ] 2 NF(R,¢)= L L F(kAR,-) slncAR(R-kAR) 21l
k=k -L n=n -L N • Nsin( (¢__n)/2)

R R ¢ ¢ . N
(5.5)

Rierbij zijn (LRAR, 21lL¢/N) de poolcoordinaten van de nearest
neighbour. In figuur 5.8 is weergegeven wat formule (5.5) nu
eigenlijk betekent. Van een te interpoleren punt wordt de nearest
neighbour bepaald zoals beschreven in §5.1.1. Bij de interpolatie
wordt gebruik gemaakt van een aantal punten van het pool raster in
de buurt van de nearest neighbour, dus in de buurt van het te
interpoleren punt. Ret precieze aantal punten is afhankelijk van
de waarde van LR en L¢. In figuur 5.8 is LR=2 en L¢=l.
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figuur 5.8: interpolatie volgens het Circular Sampling Theorema
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Het stroomschema is weergegeven in figuur 5.9.

bepaal poolcoordinaten
~----------------------~ van cartesische punt

bepaal
nearest neighbour

klaar

figuur 5.9: stroomschema interpolatie volgens
Circular Sampling Theorema
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5.2 Reconstructie met een beperkt aantal projecties.

Bij de afleiding van het Fourier-inversie algoritme is er steeds
van uitgegaan dat er een complete rotatiescan is uitgevoerd, dat
wi I zeggen dat er project ies van 0

0
tot 180

0

gemaakt zijn. In
de praktijk komt het echter weI voor dat men bij de rotatie-scan
niet helemaal om een lichaamsdeel heen kan. Het algoritme is dan
theoretisch niet uitvoerbaar. In deze paragraaf proberen we een
methode af te leiden om bij een beperkt aantal projecties toch een
redelijke reconstructie te maken.

Het ontbreken van projecties wordt in het .spectrum zichtbaar door
het ontbreken van de corresponderende secto~, zie figuur 5.10.

ontbrekende
~ ,..- projecties

figuur 5.10: het 2D-spectrum als er projecties ontbreken

In figuur 5. 10 is ook aangegeven dat het spectrum te beschouwen is
als de som van een aantal functies op cirkels met verschillende
straal. Deze functies zijn periodiek met periode 2n en van elke
functie ontbreken twee stukken, nl. het stuk waarvoor a<e<~ en het
stuk waarvoor a+n<e<~+n. Di t is weergegeven in figuur 5.11. In
§2.2 was afgesproken dat we variabelen in het frequentie-domein
aangeven met een hoofdletter. Van die afspraak wordt nu afgeweken,
om duidelijk te laten zien dat het in het vervolg van deze
paragraaf niet van belang is dat we in het frequentie-domein
werken. We beschouwen een deel van het spectrum als een aparte
functie, zonder ons af te vragen hoe die functie tot stand is
gekomen.

Het interpoleren van f(R,e) kan op verschillende manieren gebeu
reno Er kan geprobeerd worden om een aantal Fouriercoefficienten
van f(R,e) te schatten, uitgaande van de punten van f(R,e) die weI
bekend zijn. Hiermee kan f(R,e) geschat worden voor a<e<~ en voor
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a+n<S<{3+n. Een andere manier is om te proberen een polynoom te
bepalen door de punten van feR, S) die weI bekend zijn en de
waarden van dit polynoom uit te rekenen voor a<S<{3 en voor
a+n<S<{3+n. Seide methoden worden in de volgende paragrafen
besproken.

-- (J

I I
I I
I I
I I
I I d +37ff3-rr I Of. ~ tX1"Tf (HTl I t;(+.%Ti ~.,.2 Ti
I ,

0 27r

figuur 5.11: de functie feR,S) met ontbrekende stukken

5.2.1 Interpolatie met polynomen.

Een manier om een schatting te maken voor feR,S) in de ontbrekende
segmenten, is door middel van een polynoom door de punten van
feR,S) die weI bekend zijn op het interval O. . 2n. Voor uitgebreide
informatie over interpolatie met behulp van polynomen wordt
verwezen naar de syllabus bij het college "Methoden uit de
numerieke algebra" (Veltkamp, 1986).

Ais we het interpolatie-polynoom precies door aIle punten f(R,Si)
willen laten gaan, en f(R,Si) is bekend voor i=O .. n, dan moeten we
een n-de graads polynoom bepalen. Ais n groot is zouden we dus erg
veel coefficH~nten van het interpolat ie-polynoom moeten bepalen.
Dat kan voor numerieke problemen zorgen, omdat deze coefficienten
erg groot kunnen worden. Bovendien is het zo dat een polynoom, dat
precies door aIle punten moet gaan, er heel anders uit gaat zien
als de punten waar het doorheen moet gaan een klein beetje
veranderen. Daarom is het eenvoudiger (en het kost minder
rekentijd) om een lagere (m-de) graads polynoom te bepalen, en weI
zo dat geldt:

n
L (f(S )

i
i=O

p(S ))2 is minimaal
1

(5.6)

Het polynoom p(S) heet dan de kleinste kwadraten schatting voor
f(S) in de steunpunten SI. Dit betekent dat de som van de
kwadraten van de verschillen tussen de functie-waarden en de
waarden van het polynoom in de punten SI zo klein mogelijk is.
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Om een polynoom te bepalen moeten we eerst een set basisvectoren
~o .. ~m voor de vectorruimte Vm+l kiezen. Dan kunnen we het
polynoom p(e) als voIgt schrijven:

m

p(e)= E c.~.(e)

J=O J J

(5.7)

In bijIage 1 wordt afgeleid dat pee) de kleinste kwadraten
schatting voor fee) is als de cJ voldoen aan:

m

E (~I'~J)cJ=(~I,f) voor i=O .. m
J=O

(5.8)

Hierbij is (~i, ~j) het inprodukt van de vector ~I met de vector
~j.

De enige voorwaarde die aan de vectoren ~o .. ~m wordt gesteId, is
dat ze een basis vormen voor de vectorruimte Vm+l. We kunnen deze
vectoren dus ook zo kiezen dat ze onderling orthogonaal zijn, dat
wi! zeggen dat (~i,~j)=O als i;tj. In dat geval wordt (5.8) ineens
een stuk eenvoudiger, nameIijk:

(~J,f)

c ( ) voor j=O .. m
J ~., ~.

J J
(5.9)

In bijIage 2 wordt een set vectoren ~O.. ~m bepaald die onderling
orthogonaal zijn en een basis vormen voor Vm+l, en weI:

en 7f =0o
met

~ (x)=1o
~ (x)=(x-{3 )

1 0

~ (x)=(x-{3)~ (x)
J+l J J

(x~ ,~.)
{3 - J J

J- (~ '~ )

- 7f ~ (x)
J J-l

voor j~1

(5.10)

Als we de getaIIen {3J en 7fj bepaald hebben (en uit de vectoren ~J

ook de coefficienten Cj), kunnen we met behulp van het algoritme
van Clenshaw de waarde van pee) in een wiIIekeurig punt e bepalen.
Dit algoritme ziet er in een stroomschema uit als in figuur 5.12.

In bijIage 3 wordt bewezen dat na doorlopen van het algori tme
geldt dat yo=p(e).

44



y =c
m m

y =(8-(3 )·c + C
m-l m-l m m-l

klaar

figuur 5.12: het algoritme van Clenshaw

Hiermee hebben we dus een methode waarmee een polynoom kan worden
bepaald aan de hand van de punten van f(R,8i) die bekend zijn, en
waarmee de waarde van di t polynoom in een wi Ilekeurig punt 8
bepaald kan worden.
Nadeel van deze methode is dat er geen rekening wordt gehouden met
de periodici tei t van f(R, 8). Hiermee wordt weI rekening gehouden
als f(R,8) ge'interpoleerd wordt door de Fouriercoefficienten te
schatten.

5.2.2 Schatting van de Fouriercoefficienten.

Een andere manier om een schatting te maken voor f(R,8) in de
ontbrekende segmenten is door de Fouriercoefficienten te bepalen
uit de punten van f(R,8) die weI bekend zijn. Deze methode wordt
beschreven door Soumekh (1983).

De functie f(8), periodiek met periode 21f, is te beschrijven met
een Fourier-reeks, en weI als voIgt:

n=-co n=-CO

co

f(8) = L
21f

j-n8 co
T

C e = L
n
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De funct ie fUn is bekend in een aantal punten Sm, voor m=1.. M.
Voor elke Sm moet bovenstaande vergelijking gelden. We hebben dus
M vergelijkingen (een voor elke Sm) met 00 onbekenden (de
coefficienten Cn). Dit is niet oplosbaar. Daarom wordt de
oneindige som in (5.11) afgebroken, zodat we de volgende
benadering voor de coefficienten Cn overhouden:

N

f(S ) - E
m

n=-N

jnSm
C e

n
voor m=l .. M

(5. 12)

Als f(S) bandbegrensd zou zlJn tot Wn=2nN, wat meestal niet het
geval is, dan geldt in (5.12) een gelijkteken.
Op deze manier zijn er nog maar 2N+1 onbekenden in M
verge I ijkingen. Helaas kunnen M en 2N+1 niet aan elkaar gel ijk
zijn. Om dat in te zien kijken we nog eens naar figuur 5. 10. Elke
projectie die beschikbaar is geeft op twee punten informatie over
f(R,S), namelijk voor Si en voor Si+n. Het aantal punten M van
f(R,S) dat bekend is, is dus altijd even. Het aantal coefficienten
Cn dat we willen bepalen is echter al tijd oneven, name I ijk 2N+1.
We kunnen het stelsel vergelijkingen (5.12) dus niet zonder meer
oplossen, maar we moeten zoeken naar een benadering. Als we de
kleinste kwadraten benadering voor de coefficienten Cn willen
hebben (we zoeken dus de Cn zo, dat de som van de kwadraten van de
verschillen tussen het rechter- en linkerlid in (5.12) minimaal
is), moeten we als voIgt te werk gaan. Schrijf (5.12) op een
andere manier, namelijk:

(5.13)

Hierin is £ de (2N+1)-vector van te bepalen Fouriercoefficienten,
en [ is de M-vector van functie-waarden f(Sm). De matrix E is e~n

Mx(2N+1 )-matrix waarin de getallen e JnSm staan. Het getal e
jn

m
staat in de m-de rij, in de n-de kolom van de matrix E. Nu geldt•voor de kleinste kwadraten benadering £ van (5.13), dat:

• E+[£ =
(5.14)

De matrix E+ heet de pseudo- of gegeneral iseerde inverse van de
matrix E. Voor meer informatie wordt verwezen naar de syllabus bij
het college "Methoden ui t de numerieke algebra". Daarin wordt de
afleiding voor de matrix E+ gegeven. We geven hier aIleen het
resul taat:
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1. E+ = (ETE) -lET

als M<2N+1

2. E+ = E-1

als M=2N+1

3. E+ = ET(EET)-l

als M>2N+1
(5. 15)

Kort samengevat: we hebben een vector f met daarin de functie
waarden f(am) voor m=1.. M. We bepalen 'd-; matrix E met elementenjn6m .
e ,met n=-N.. N en m=l .. M. Van de matrix E wordt de pseudo-
inverse E+ bepaald volgens (5.15). De kleinste kwadraten
benadering voor de FouriercoefficH~nten Cn wordt nu gegeven door
(5.14). Als we de coefficienten Cn bepaald hebben, kunnen we de
waarde van f(a) in een willekeurig punt a bepalen met:

N

f(a) = L c e
jna

n
n=-N

(5.16)

Het voordee 1 van deze methode boven de methode beschreven in
§5. 2.1 (polynoom-interpolatie), is dat bij deze methode rekening
wordt gehouden met de periodiciteit van f(a). Het nadeel van deze
methode is echter dat er gewerkt wordt met matrices. Dit neemt erg
veel computergeheugen in beslag.
Concreet: als in (5.15) M (het aantal bekende punten) groter is
dan 2N+1 (het aantal te bepalen Fouriercoefficienten), dan is E
een Mx(2N+1)-matrix, E

T een (2N+1)xM-matrix, en EE
T

is een
MxM-matrix. Als we een meting hebben met 100 projecties, waarvan
er 10 ontbreken, dan is M=2x(100-10)=lBO. De matrices waar we mee
werken zijn dus enorm groot. Dat kan bij de implementatie voor
problemen zorgen.
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6. Implementatie en resultaten.

In de voorgaande hoofdstukken zijn aIle onderdelen van het
Fourier-inversie algoritme aan de orde geweest. In hoofdstuk 4 is
de Fouriertransformatie ui teengezet. In hoofdstuk 5 is besproken
wat er allemaal in het Fourierdomein gebeurt.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de diverse onderdelen in een
computerprograrnma zijn verwerkt, en er wordt beschreven wat de
resul taten van het Fourier-inversie algori tme zijn met di t pro
gramma.

6.1 Implementatie van het Fourier-inversie algoritme.

Er is al eerder opgemerkt dat in de vakgroep EME het convolutie
terugprojectie algoritme gebruikt wordt. Hiervoor is een programma
in Fortran beschikbaar, geschreven door dr.ir. G. Sollie. Dit pro
gramma draai t op een Personal Computer. Om met di tzelfde pro
gramma het Fourier-inversie algori tme te kunnen ui tvoeren hoefde
in principe slechts een subroutine, de subroutine RECON, vervangen
te worden door een andere. In deze nieuwe subroutine RECON wordt
het stroomschema van figuur 6.1 uitgevoerd. Listings in Fortran
van de diverse programma-onderdelen en documentatie hierbij, zijn
ter inzage bij drs. M. Stapper.

1. achtergrond/baanfout aftrekken
Bij de meetopstelling die momenteel gebruikt wordt, bewegen
de zender en ontvanger van ul trageluid-pulsen zich bij het
maken van een projectie langs twee metalen staven. Omdat de
afstand tussen deze staven niet overal exact hetzelfde is,
wordt een fout geYntroduceerd, vooral bij het meten van de
looptijd (de tijd die een puIs erover doet om van de zender
naar de ontvanger te komen). Deze fout (de zogenaamde
baanfout) is echter weI voor elke projectie hetzelfde, en kan
gemeten worden.

Een ander punt is, dat bij het maken van een projectie niet
aIleen de eigenschappen van het af te beelden object worden
gemeten, maar ook die van het water waarin het object zich
bevindt. Omdat de looptijd van de geluidpulsen in water
meestal groter is dan in het af te beelden object, zal een
projectie er uit zien als in figuur 6.2.

We zijn echter niet geYnteresseerd in de eigenschappen van
water maar in de eigenschappen van het object. Als we bij een
meting de baanfout meten, hebben we meteen ook de achtergrond
gemeten. Door nu elke projectie van de baanfout af te
trekken, bereiken we dat ten eerste de meting niet beYnvloed
wordt door de baanfout en dat ten tweede de meetwaarden
gegeven zijn ten opzichte van nul en niet ten opzichte van
water.
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achtergrond/baanfout
aftrekken

projecties aanvullen tot 2r

zwaartepunt bepalen

Hart leytransformat ie

normeren

n

ontbrekende projecties
interpoleren

interpolatie van pool- naar
cartesische coordinaten

rlJen invers
Hartley transformeren

n

kolommen invers
Hartley transformeren

n

correctie voor 2D
Hart leytransformat ie

klaar

figuur 6.1: stroomschema Fourier-inversie
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figuur 6.2: vorm van een projectie

In het reconstructieprogramma vindt dit plaats in de
subroutine RECON. Hiervoor wordt geen aparte subroutine
aangeroepen, maar het aftrekken van de baanfout wordt in de
programmatekst aangegeven met de noemer SUBTRACT.

2. projecties aanvullen tot 2~
Om van een projectie de Hart leytransformat ie te kunnen
bepalen met behulp van het Fast Hartley Transform algoritme
(zie §4. 2.1 en 4.3.2) moet de lengte van de projectie een
macht van twee zijn. Als dat niet zo is, wordt de projectie
aangevuld met nullen tot een tweemacht.

3. zwaartepunt bepalen
Bij het doen van de meting is niet bekend wat het draaipunt
van de meting is. Op zich is dat niet zo erg, als we maar weI
een ander vast punt hebben. In zijn proefschrift (1988) wordt
door G. Sollie afgeleid dat het zwaartepunt van een projectie
overeenkomt met de project ie van het zwaartepunt van het
object. Door van elke projectie het zwaartepunt te bepalen,
kunnen we di t gebruiken al s referent iepunt voor de recon
structie. Een andere methode is het bepalen van een sinus
door de berekende zwaartepunten, en het nul punt van deze
sinus te gebruiken als draaipunt voor de reconstructie. Hoe
di t precies in zijn werk gaat wordt ook beschreven door G.
Sollie in zijn proefschrift (1988).

In het reconstructieprogramma vindt het bepalen van het
zwaartepunt plaats in de subrout ine RECON, onder de noemer
PIVOT. De gebruiker kan kiezen of van elke project ie apart
het zwaartepunt moet worden bepaald, of dat gerekend moet
worden met het nul punt van de sinus door de zwaartepunten.

4. Hartleytransformatie
Zie §4.3. In het reconstructieprogramma wordt vanuit de
subroutine RECON de subroutine FHT1 aangeroepen voor het
uitvoeren van de Hart leytransformat ie.

5. normeren
Theoret i sch moet van all e project i es de dc-component ge Ii jk
zijn aan de dc-component van het hele plaatje. Door het
optreden van meetfouten is dat niet altijd het geval. Om nu
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te zorgen dat de dc-component en van de project ies in ieder
geval aan elkaar gelijk zijn, kunnen de projecties eventueel
genormeerd worden. Di t gebeurt door elke project ie te delen
door zijn eigen dc-component. AIle dc-component en van aIle
projecties worden dan gelijk aan 1. Dit heeft weI het nadeel
dat de getal waarden in de ui teindel ijke reconstruct ie wat
groot te betreft niets meer te maken hebben met de
oorspronkel ijk gemeten waarden, behal ve als onthouden wordt
door welke getallen gedeeld is. Het gemiddelde van deze
getallen is dan de gemiddelde dc-component. De gebruiker kan
kiezen of er weI of niet genormeerd moet worden.

In het reconstructieprogramma vindt het normeren plaats in de
subroutine RECON, onder de noemer NORM.

6. interpoleren voor ontbrekende projecties
Dit is besproken in §5.2. Bij het schrijven van een
subroutine voor dit onderdeel bleek dat voor het schatten van
de Fouriercoefficienten te veel geheugenruimte nodig is. Het
programma paste niet meer in het 576k werkgeheugen van de
beschikbare PC. Daarom is aIleen de polynoom-interpolatie
gelmplementeerd. Dit gebeurt in de subroutine LIMPR. De graad
van het interpolatie-polynoom kan gekozen worden door de
gebruiker.

7. interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten
Dit is besproken in §5.1. De interpolatie vindt plaats in de
subroutine INT1 (nearest neighbour), INT2 (bilineair) of INT3
(volgens Circular Sampling Theorema). De gebruiker kan kiezen
welke van deze drie interpolatie-methoden gebruikt moet
worden. Als gekozen wordt voor interpolatie volgens het
Ci rcul ar Sampling Theorema kan de gebrui ker ook het aantal
punten dat bijdraagt aan de interpolatie kiezen.

8. rijen invers Hartley transformeren
Zie punt 4.

9. kolommen invers Hartley transformeren
Zie punt 4.

10. correctie voor 2D Hartleytransformatie
Zie §4.3.1

6.2 Snelheid.

In hoofdstuk 3 is de verwachting ui tgesproken dat het
Fourier-inversie algoritme sneller zou kunnen zijn dan het
convolutie-terugprojectie algoritme. Nu het algoritme in een
computer-programma is gelmplementeerd, op een vergelijkbare manier
als het convolutie-terugprojectie algori tme, kunnen we de
rekentijden gaan vergelijken. Van de verschillende algoritmen is
gemeten hoe lang het duurt om een reconstructie te berekenen. Om
een goede vergelijking te kunnen maken is bij convolutie
terugprojectie tijdens de reconstructie geen plaatje getekend. In
tabel 6.1 staan de resultaten van deze meting.
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Vergelijking rekentijd convolutie-terugprojectie en
Fourier-inversie, met verschillende interpolatie
methoden.

cony. Fourier-inversie afmetingen
terugpr.

nearest bilineair circular
neighbour samp. theor.

101 sec. 102 projecties
379 sec. 85 sec. 83 sec. ERI=AI=1 ) 64 samp./proj.

380 -sec. 64x64 reconstr.
CRI=AI=2)

24 sec. 51 projecties
57 sec. 21 sec. 20 sec. CRI=AI=1) 32 samp./proj.

95 sec. 32x32 reconstr.
CRI=AI=2)

Fourier-inversie is dus inderdaad een heel stuk sneller, als
tenminste nearest neighbour of bilineaire interpolatie wordt
gebruikt voor de interpolat ie van pool- naar cartesische
coordinaten. De interpolatie volgens het Circular Sampling
Theorema is iets langzamer als er weinig punten worden gebruikt
CRI=AI=1), maar de benodigde tijd neemt fors toe als het aantal
gebruikte punten toeneemt.

Als we kijken naar de verhouding van de rekentijden tussen een
reconstructie van 64x64 en een reconstructie van 32x32 is dat bij
Fourier-inversie een factor 4.1, bij convolutie-terugprojectie een
factor 6.6. Het is momenteel niet mogel ijk om met het
reconstructieprogramma grotere reconstructies dan 64x64 te maken,
maar we kunnen weI een voorzichtige schatting maken voor de
rekentijd die nodig is voor een meting met 200 projecties, 128
samples in een project ie, en een reconstructie van 128x128. Voor
Fourier-inversie zou dan ongeveer 4. 1x85~348 sec. nodig zijn, dat
is bijna 6 minuten. Voor convolutie-terugprojectie echter zou
ongeveer 6.5x379~2460 sec. nodig zijn, dat is meer dan 40 minuten.
Voor grotere reconstructies levert Fourier-inversie dus een nog
veel grotere tijdwinst op, absoluut gezien.

Bij deze vergelijking is er van uitgegaan dat er niet wordt
gelnterpoleerd voor ontbrekende projecties Czie §5.2). De tijd die
hiervoor nodig is, is apart gemeten, voor een verschillend aantal
polynoom-coefficienten. In di t geval is steeds gewerkt met 102
projecties, waarvan er 15 ontbreken, 64 samples per projectie en
een reconstructie van 64x64. Het resultaat van de meting staat in
tabel 6.2. De tijden in deze tabel zijn de tijden die nodig zijn
voor de polynoom-interpolatie, dus niet voor de hele recon
structie. Als gelnterpoleerd wordt voor ontbrekende projecties,
moeten deze tijden nog bij de tijden in tabel 6.1 geteld worden.
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Rekentijd interpoleren voor ontbrekende projecties.

aantal coeff.

2
3
4
5

10
20
50

6.3 Beeldkwaliteit.

rekentijd

21 sec.
30 sec.
40 sec.
49 sec.
98 sec.

195 sec.
485 sec.

We hebben inmiddels gezien dat Fourier-inversie een stuk sneller
is dan convo I ut i e-terugproject i e. Daar hebben we echter all een
iets aan als de gereconstrueerde beelden dezelfde kwaliteit
hebben. Om na te gaan hoe goed de reconstructie met Fourier
inversie is ten opzichte van convolutie-terugprojectie, gaan we de
reconstructies van een aantal simulaties en metingen vergelijken.

1. TEST.TOF
102 projecties
64 samples per projectie
reconstructie 64x64
simulatie van een homogene cylinder met straal 15 (=samples)

In figuur 6.3 (a) tim (d) zijn de reconstructies weergegeven
met convolutie-terugprojectie, en met Fourier-inversie met
verschillende interpolatie-methoden voor de interpolatie van
pool- naar cartesische coordinaten.

Uit deze reconstructies blijkt duidelijk dat nearest neighbour
interpolatie de slechtste manier van interpoleren is. Bilineaire
interpolatie en interpolatie volgens het Circular Sampl ing Theo
rema geven een beter resultaat.
Bij nearest neighbour en iets minder bij bi I ineaire interpolatie
is een uitwaaiering naar de hoeken toe te zien. Dit is geen gevolg
van de al iasing waar in §5.1 over gesproken is, want het effect
treedt ook op als in de hoeken van het spectrum (zie figuur 5.1)
nullen worden ingevuld. Waarschijnlijk wordt deze uitwaaiering
veroorzaakt door fouten bij de interpolatie, want bij nearest
neighbour interpolatie is het effect het duidelijkst. Resultaat is
in ieder geval dat de reconstructie met bilineaire interpolatie
iets minder goed is dan de reconstructie met convolutie
terugprojectie.
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( a) (b)

figuur 6.3

(c) (d)

(a): reconstructie met convolutie
terugprojectie

(b): reconstructie met Fourier-inversie,
nearest neighbour interpolatie

(c): reconstructie met Fourier-inversie.
bilineaire interpolatie

(d): reconstructie met Fourier-inversie.
interpolatie volgens Circular Sampling
Theorema, RI=AI=l

2. TEST7.TOF
102 projecties
64 samples per projectie
reconstructie 64x64
simulatie van een homogene cylinder met straal 7 (=samples)

In figuur 6.4 (a) tim (d) zijn de reconstructies weergegeven
met convolutie-terugprojectie. en met Fourier-inversie met
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verschillende interpolatie-methoden voor de interpolatie van
pool- naar cartesische coordinaten.

•"

", ~

( a) (b)

(c)

.'-:'

(d)

, ":~ ",

,/ • < •

"i<iJ';:;;/;:'
'.'./ .,

figuur 6.4 (a): reconstructie met convolutie
terugprojecti e

(b): reconstructie met Fourier-inversie,
nearest neighbour interpolatie

(c): reconstructie met Fourier-inversie,
bilineaire interpolatie

(d): reconstructie met Fourier-inversie,
interpolatie volgens Circular Sampling
Theorema, RI=AI=l

Ook bij deze reconstructies is nearest neighbour interpolatie
duidelijk minder, maar ook interpolatie volgens het Circular
Sampling Theorema geeft niet zo' n mooie reconstructie als met
convolutie-terugprojectie. De reconstructie met interpolatie
volgens het Circular Sampl ing Theorema is nog weI te verbeteren
door een grotere RI en AI te nemen, maar dan gaat de hele
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tijdwinst van het Fourier-inversie algoritme verloren.
Bij bilineaire interpolatie is nu niets meer te zien van de
uitwaaiering naar de hoeken toe. Het lijkt er dus op dat dit
effect aIleen optreedt bij grotere objecten.

3. METING1C
102 projecties
64 samples per projectie
reconstructie 64x64
meting 31-3-88
carborundum fantoom 2%, geen propanol
zender 10mm
ont vanger 5mm
massief fantoom

In de figuren 6.5 tim 6.7 zlJn de reconstructies weergege
yen van respectievelijk de looptijd-meting. de frequentie
meting en de dempings-meting. De reconstructies met Fourier
inversie zijn allemaal gemaakt met bi I ineaire interpolat ie
voor de interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten.

." ': ..~.. ',. .

~ .;.;);..•. :.

(a)

figuur 6.5:

(b)

reconstructie looptijd-meting
(a): met convolutie-terugprojectie
(b): met Fourier-inversie
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(a)

figuur 6.6:

(a)

figuur 6.7:

(b)

reconstructie frequentie-meting
(a): met convolutie-terugprojectie
(b): met Fourier-inversie

( b)

reconstructie dempings-meting
(a): met convolutie-terugprojectie
(b): met Fourier-inversie

De reconstructies met Fourier-inversie zlJn redelijk goed,
vergeleken met de reconstructies met convolut ie-terugproject ie,
afgezien van het feit dat ook hier weer een vage uitwaaiering naar
de hoeken te zien is bij de frequent ie- en dempingsmeting.
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4. METINGOA
102 projecties
64 samples per projectie
reconstructie 64x64
meting 6-5-88
agar-fantoom 2%
zender 10mm
ontvanger 5mm

In figuur 6.8 is een schematische doorsnede getekend van het
fantoom waaraan gemeten is.

1\ TTl

figuur 6.8: schematische doorsnede fantoom

Hierbij zijn de gaten 1 tim 4 gevuld met Fe203, de gaten 5
tim 8 zijn gevuld met propanol.

In de figuren 6.9 tim 6.11 zijn de reconstructies weergege
yen van respectievelijk de looptijd-meting, de frequentie
meting en de dempings-meting. De reconstructies met Fourier
inversie zijn allemaal gemaakt met bi I ineaire interpolat ie
voor de interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten.

(a)

figuur 6.9:

(b)

reconstructie looptijd-meting
(a): met convolutie-terugprojectie
(b): met Fourier-inversie
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(a)

figuur 6010:

(b)

reconstructie frequentie-meting
(a): met convolutie-terugprojectie
(b): met Fourier-inversie

(a)

figuur 60 11: reconstructie dempings-meting
(a): met convolutie-terugprojectie
(b): met Fourier-inversie

De reconstructie met Fourier-inversie is vergelijkbaar met de
reconstructie met convolutie-terugprojectieo AIle details die bij
convolutie-terugprojectie zichtbaar zijn, zijn even duidelijk bij
Fourier-inversie. In dit geval is geen uitwaaiering zichtbaar.

De kwaliteit van reconstructie met Fourier-inversie is dus
ongeveer gelijk aan de kwaliteit van reconstructie met convolutie
terugprojectieo Bij grotere objecten kan echter ui twaaiering van
het object naar de hoeken toe optreden. Di t effect is
waarschijnlijk een gevolg van fouten bij de interpolatie van pool-
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naar cartesische coordinaten in het frequentie-domein (zie §5.1).

6.4 Meetfouten

Bij het doen van een meting met de ultrasone tomograaf kunnen er
twee soorten belangrijke verstoringen optreden. De eerste soort is
het optreden van interferentie. De tweede soort verstoring is al
ter sprake gekomen in hoofdstuk 5, namelijk het ontbreken van
projecties doordat de rotatie-scan niet volledig is uitgevoerd. In
de volgende paragrafen wordt de invloed. van deze verstoringen op
het gereconstrueerde beeld besproken.

6.4.1 Interferentie.

Het optreden van interferentie ontstaat op de overgangen van het
object met het omgevende water. In figuur 6.12 is weergegeven wat
er tijdens de meting gebeurt.

water

figuur 6.12: het ontstaan van interferentie

Omdat de zender en ontvanger van ul tragel uidpulsen een bepaalde
breedte hebben, heeft ook de uitgezonden ultrageluidpuls een
bepaalde breedte. Hierdoor kan het gebeuren dat een deel van de
puIs zich door het water voortplant, en een deel door het object.
In het object is de geluidssnelheid meestal groter dan in water.
Daardoor is het deel van de puIs dat door het object gaat sneller
dan het deel dat door het water gaat. Dit heeft tot gevolg dat er
twee pulsen bij de ontvanger aankomen, die met elkaar interfere
reno Hoe precies deze interferentie de meting belnvloedt wordt
beschreven door G. Sollie in zijn proefschrift (1988). Het effect
is in ieder geval dat een project ie er ui t komt te zien als in
figuur 6.13.
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figuur 6.13: het optreden van interferentie in een projectie

Aan de rand van het object treden dus pieken op. Als bij een echte
meting interferentie optreedt, gebeurt dat meestal in een heleboel
projecties tegel ijk. Om goed te kunnen nagaan wat precies het
effect is van interferentie op de reconstruct ie, is een meting van
een homogene cyl inder gesimuleerd, waarbij in project ie nr. 20,
bij een sample interferent ie optreedt. Het aantal project ies is
102, het aantal samples per projectie is 64, en het
reconstruct ie-raster is 64x64. Fi le-naam van deze simulat ie is
TEST!. TOF.

Bij convolutie-terugprojectie wordt interferentie zichtbaar in de
reconstructie als een streep, zie figuur 6.14.

figuur 6.14: interferentie bij convolutie-terugprojectie

Deze streep heeft dezelfde richting als de projectie-richting van
de projectie waarin de interferentie optreedt.

Bij Fourier-inversie met bilineaire interpolatie voor de interpo
latie van pool- naar cartesische coordinaten, zijn er meer strepen
zichtbaar, zie figuur 6.15.
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, .

figuur 6.15: interferentie bij Fourier-inversie met
bilineaire interpolatie.

De afstand van deze strepen is ongeveer een kwart van de afmeting
van een zijde van de reconstructie. De vraag is natuurlijk waarom
er ineens meer strepen zichtbaar zijn, terwijl er toch maar in een
sample interferentie optreedt. Om dat te begrijpen kijken we naar
de Hartley-getransformeerde van een a-functie, zie figuur 6.16(a).
In figuur 6.16(b) is de Hartley-getransformeerde weergegeven van
twee zwakkere a-functies.
De Hartley-getransformeerde van de twee a-functies is wat vorm
betreft gelijk aan die van de enkele a-functie, aIleen is de helft
van de samples nul. Dit doet vermoeden dat de streepherhaling een
gevolg is van fouten bij de interpolatie van pool- naar
cartesische coordinaten.
De fouten die bij het interpoleren gemaakt worden, zijn groter
naarmate een punt van het poolraster verder van de punten van het
cartesische raster verwijderd is. De Hartley-getransformeerde van
de project ie waarin interferentie optreedt. zal bij een aantal
samples goed in het cartesische raster terecht komen, maar bij
andere samples wordt er een interpolat ie-fout gemaakt. Dat is
natuurl ijk bij aIle project ies het geval, maar omdat de
projectie waarin interferent ie optreedt sterk afwijkt van
de andere projecties is de interpolatie-fout veel groter. Hierdoor
verschijnen bij inverse transformatie de strepen in het beeld.

Dit vermoeden wordt op een aantal manieren bevestigd.

1. In figuur 6.17 is de reconstructie weergegeven als er
interferentie optreedt in de projectie die gemaakt is onder een

o
hoek van a , projectie nr.1. Bij het interpoleren van pool-
naar cartesische coordinaten val t de Hart ley-getransformeerde
van deze projectie precies samen met een rij van het
cartesische raster. Er worden dus geen interpolatie-fouten
gemaakt, en inderdaad is in de reconstructie maar een streep
aanwezig.
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figuur 6.16: de Hartley-getransformeerden van 8-functies

2. Als we de interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten
niet uitvoeren volgens de methode van bilineaire interpolatie,
maar vol gens het Circular Sampl ing Theorema, kunnen we meer
punten bij de interpolatie betrekken. De interpolatie duurt dan
langer, maar wordt ook nauwkeuriger. In figuur 6.18 is de
reconstructie weergegeven als gelnterpoleerd wordt volgens het
Circular Sampling Theorema, met gebruikmaking van 25 poolpunten
voor elk cartesisch punt (RI=2 en AI=2, zie §5.1.3). Ook nu is
slechts een streep zichtbaar. Bovendien is nu de streep aan de
randen van het plaatje minder duidelijk geworden.

3. Het optreden van interpolatie-fouten is een gevolg van het feit
dat een projectie sterk afwijkt van de overige. Als er in
meerdere opeenvolgende projecties interferentie optreedt, is de
afwijking ten opzichte van de overige projecties minder abrupt.
Er worden dan minder grote interpolatie-fouten gemaakt. In
figuur 6.19 (a) en (b) is weergegeven hoe de reconstructie er
ui tziet als in twee respect ievel ijk drie opeenvolgende pro
jecties interferentie optreedt. De extra strepen zijn nu veel
minder duidelijk.
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figuur 6.17: interferentie in projectie nr.l bij
Fourier-inversie met
bilineaire interpolatie

figuur 6.18: interferentie bij Fourier-inversie met
interpolatie volgens het Circular
Sampling Theorema.

Bij Fourier-inversie met bi I ineaire interpolat ie hebben we in de
reconstructie dus meer last van interferentie dan bij
convol ut ie-terugproject Ie. Als we in plaats van bi I ineaire
interpolatie gebruik maken van interpolatie volgens het Circular
Sampling Theorema met voldoende interpolatie-punten geeft Fourier
inversie hetzelfde resultaat als convolutie-terugprojectie bij het
optreden van interferentie. Interpolatie volgens het Circular
Sampling Theorema kost echter veel rekentijd, vooral als er veel
poolpunten gebruikt worden.
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(a)

figuur 6. 19:

(b)

interferentie bij Fourier-inversie
met bilineaire interpolatie
(a): interferentie in twee opeenvolgende

projecties
(b): interferentie in drie opeenvolgende

projecties

6.4.2 Ontbrekende projecties.

In §5.2 is een methode afgeleid om met een beperkt aantal
projecties toch tot een redelijke reconstructie te komen, namelijk
door in het spectrum de ontbrekende projecties met een of andere
interpolatie-methode in te vullen. Voor dat interpoleren zijn in
§5.2 twee methoden besproken. In §6.1 is al kort opgemerkt dat
voor een van die methoden, het schatten van de Fourier
coefficienten, het werkgeheugen van de beschikbare PC niet
toereikend is. Van die methode kunnen we dus niet nagaan of
hiermee goede resultaten te bereiken zijn. Van de andere methode,
polynoom-interpolatie, worden in deze paragraaf de resultaten
besproken.

Met het programmaatje SECTOR. EXE kunnen we van een wi llekeurige
met ing of simulat ie een aantal project ies "leeg" maken, dat wi!
zeggen gelijk aan de achtergrond. Dit is gedaan met de simulatie
SIMOBJ.TOF.

SIMOBJ.TOF
102 projecties
64 samples per projectie
reconstructie 64x64
SIMOBJ.TOC: projecties nr. 11 tim 60 ontbreken.

In figuur 6.20 is een schematische doorsnede getekend van de
geometrie van de simulatie. Hierin is ook aangegeven welke
projecties ontbreken.
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ontbrekende
Y project ies

I
I

I,
figuur 6.20: geometrie van SIMOBJ.TOF

Van deze simulatie, met 50 ontbrekende projecties (dat is over een
o

hoek van 88 ), zijn reconstructies berekend met convolutie-terug-
projectie en met Fourier-inversie met bilineaire interpolatie voor
de interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten. Hierbij is
niet gelnterpoleerd voor ontbrekende projecties. De resultaten van
deze reconstructies zijn weergegeven in figuur 6.21 (a) en (b).

( a)

figuur 6.21:

(b)

reconstructie van SIMOBJ.TOC
(a): met convolutie-terugprojectie
(b): met Fourier-inversie

Hierin is duideIijk te zien dat in de richtingen Ioodrecht op de
projectie-richtingen van de ontbrekende projecties de recon
structie vaag wordt.

In figuur 6.22 is de reconstructie met Fourier-inversie weergege
yen waarbij weI gelnterpoleerd wordt voor ontbrekende projecties.
Van het interpolatie-polynoom zijn 2 coefficH~nten bepaaId, dat
wil zeggen dat er een eerste-graads polynoom bepaald wordt.

66



Eigenlijk wordt er dus lineair gelnterpoleerd.

figuur 6.22: reconstructie met Fourier-inversie,
polynoom-interpolatie met een
eerste-graads polynoom

De reconstructie krijgt nu weI netjes de cylindervorm terug, maar
van de twee kleinere cirkels is nauwel ijks nog iets te zien.
Bovendien is de gemiddelde grijswaarde van het object hetzelfde
als de grijswaarde van de omgeving. Van het object is eigenl ijk
aIleen de rand zichtbaar. Dit kan nog een klein beetje opgehaald
worden door het plaatje te herschalen, maar de twee kleinere
cirkels blijven dan toch nauwelijks zichtbaar.

In §5.2 is al opgemerkt dat een polynoom dat door een aantal
vaststaande punten moet gaan, grote pieken kan vertonen tussen die
punten. Dat bl ijkt ook als we proberen met een hogere-graads
polynoom te interpoleren. In figuur 6.23 zijn de reconstructies
met Fourier-inversie weergegeven, waarbij gelnterpoleerd is met
respect ievel ijk een negende-graads polynoom en een negent iende
graads polynoom.

Bij de interpolatie met een 9-de graads polynoom vertoont de
reconstructie vlekken in het object.
Bij de interpolatie met een 19-de graads polynoom gaat het
po I ynoom inderdaad grote pieken vertonen. De gelnterpoleerde
projecties overheersen de bekende projecties zo enorm dat er
aIleen nog maar strepen te zien zijn in de richting van de
ontbrekende projecties. In dit geval kan door herschalen de
cirkelvorm van het object nog zichtbaar gemaakt worden, maar van
de twee kleinere cirkels is niets meer te zien.
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(a)

figuur 6.23

( b)

reconstructie met Fourier-inversie
(a): interpolatie met een 9-de graads

po 1ynoom
(b): interpolatie met een 19-de graads

polynoom
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7. Conclusies en aanbevelingen.

7.1 Conclusies.

Het eerste dat opvalt aan de resultaten van het Fourier-inversie
algoritme is, dat het algoritme veel sneller is dan het
convolutie-terugprojectie algoritme. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om in de toekomst grotere afbeeldingen te maken,
zonder dat de benodigde tijd voor de reconstructie erg lang wordt.
De snelheid van het algori tme is mede te danken aan het gebruik
van de Hartleytransformatie. Deze transformatie heeft bovendien
het voordeel dat de bewerkingen in het frequentie-domein iets
eenvoudiger worden. Het Hartley-domein is immers een reeel domein,
terwijl het Fourier-domein een complex domein is.

De kwaliteit van de reconstructie met Fourier-inversie (eigenlijk
dus Hart I ey- i nvers i e) is ongeveer even goed al s met convo I ut i e
terugprojectie, afgezien van het optreden van uitwaaiering naar de
hoeken van het plaatje toe. Dit effect treedt vooral op bij grote
objecten, en is minder duidelijk of zelfs afwezig bij kleine
objecten en bij objecten met veel details.

Als er interferentie optreedt in een meting heeft dat bij Fourier
inversie met bi I ineaire interpolatie meer invloed op het
gereconstrueerde beeld dan bij convolutie-terugprojectie. Als
echter geen bilineaire interpolatie wordt gebruikt, maar interpo
latie volgens het Circular Sampling Theorema met RI=AI=2 (of
groter) is het gereconstrueerde beeld zelfs iets beter dan met
convolutie-terugprojectie. Het Fourier-inversie algori tme is dan
echter net zo langzaam of langzamer (afhankelijk van RI en AI) dan
het convolutie-terugprojectie algoritme.

Als er projecties ontbreken dan is het mogelijk om door middel van
een le-graads interpolatie-polynoom toch nog tot een redelijke re
constructie te komen. Het bepalen van een hogere graads polynoom
heeft weinig zin, omdat de ge'interpoleerde waarden dan veel te
groot of te klein worden.

7.2 Aanbevelingen.

Voor het optreden van de ui twaaiering van het gereconstrueerde
object naar de hoeken van het plaatje toe is nog geen bevre
digende oplossing gevonden. Het effect kan weI voorkomen worden
door bij de interpolatie van pool- naar cartesische coordinaten
het spectrum in een kleiner gebied te bepalen, maar dan kloppen de
afmetingen van het gereconstrueerde object niet meer. Het effect
is niet het gevolg van al iasing, want als bij de interpolatie
nullen worden ingevuld op de plaatsen waar het spectrum niet
bekend is (zie figuur 5.1) treedt het effect ook op. Om de
reconstruct ie nog te verbeteren zal er naar een andere manier
gezocht moeten worden om het optreden van di t effect te onder
drukken.
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Het interpoleren van ontbrekende projecties door het schatten van
Fourier-coefficH~nten kan op di t moment nog niet ge'implementeerd
worden. Dit kan op twee manieren verholpen worden:
1. Vi tbreiden van het werkgeheugen van de beschikbare PC tot

minimaal 720k. Dan moet hierop echter ook een andere DOS-versie
komen (minimaal DOS 4), omdat DOS 3.3 zoveel werkgeheugen niet
aankan.

2. omzeilen van het ui trekenen van de matrices EE
T en E+. Het

bepalen van een orthogonale basis zoals voor het interpolatie
polynoom (zie §5.2.1) is niet mogelijk in dit geval, maar
misschien kan iets dergelijks weI op een andere manier.

Samenvattend kunnen we zeggen dat Fo~ier-inversie een stuk
sneller, en niet slechter is dan convolutie-terugprojectie.
Als een snelle reconstructie gewenst is, is het gebruik van
Fourier-inversie met bi I ineaire interpolatie aan te bevelen. Als
in een meting veel interferentie optreedt kan beter Fourier
inversie met interpolatie volgens het Circular Sampl ing Theorema
gebruikt worden. met RI=AI=2. De reconstructie is dan net zo
langzaam als met convolutie-terugprojectie.
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Bijlage 1

bijlage bij §5.2. 1: Interpolatie met polynomen.

1.1 De oplossing van het kleinste kwadraten probleem.

m

Het polynoom p = E c'~j is een willekeurig element van de
j=o J

vectorruimte Vm+1. Minimaliseren van Ilf:-pll over p E Vm+1 betekent
dat de functie

m m m

F(c , ... ,c )=(f-p,f-p)=(f,f) - 2 E c.(~.,f) + E E c.c (~ ~)o n J J J k j, k
j=o j=Ok=O

geminimaliseerd moet worden over c , ... ,c .o n

Een nodige voorwaarde voor het minimaal zlJn van F is dat de
partiele afgeleiden naar c , ... ,c nul moeten zijn, dus:

o n

Dat betekent dat de c moeten voldoen aan:
j

m

E (~"~')cj
j =0 1 J

= (~ ,f)
I

voor i=O .. m

Dit heet de orthogonaliteits-relatie.

1.2 Constructie van een orthogonale basis voor Vm+1.

Er is gegeven dat:

en r =0
o

met

~ (x)=lo
~ (x)=(x-(3 )

1 0

~ (x)=(x-(3)~ (x)
j+1 j j

(x~ • ~ )
a - j j

'''j- (f 'f )

- r.~. (x)
J J-1

voor j~l
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zeggen dat het inprodukt (cp ,CP ) nul
i j

geldt al dat cP en cP orthogonaal zijn:
1 0

Nu moet bewezen worden dat de gegeven CPo orthogonaal zijn, dat wil
J
is als i*j. Om te beginnen

= «x-~o)cpo ' cpo) =

= (xcpo,CPo) - ~o(cpo'CPo) =

(xcpo,CPo)

= (xcpo,CPo) - (cp cp) (cpo,CPo) = 0
0' 0

Als we nu aannemen dat (cp, (fl )=0 voor i*j en i, j=O .. k, en we
i "'j

kunnen bewijzen dat hiervan ui tgaande geldt dat (CPk+l' CPi )=0 voor

i=O .. k dan hebben we bewezen dat de CPj orthogonaal zijn.

We kunnen nu drie gevallen onderscheiden.
1. isk-2

n

= L x cP (x ) cP (x) (CPk' XCP1.) = 0
. jk j i j
J=O

want CPk 1. TT
k

_
1

en xCPj E TTk_1
2. i=k-1

= (xCPk' CPk-l ) (CPk,CPk) =
= (cp ,xcp ) - (CPk,CPk) =

k k-l

= (CPk' CPk+~k-1CPk-l +ok-1CPk-) - (CPk,CPk) =
= (CPk' CPk) - (CPk,CPk) = 0

3. i=k

= 0

De gegeven CPj zijn dus orthogonaal.
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1.3 Het algoritme van Clenshaw.

Het algoritme van Clenshaw geeft een methode om bij gegeven ~J' r
J

en c. de waarde van het polynoom p(x) in een willekeurig punt x te
J

berekenen. In pseudo-Pascal ziet het algoritme er als voIgt uit:

y : =c ; y : =(x-~ ).y + c ;
n n n-l n-l n n-l

for k:=n-2 downto 0 do

y:=(x-~)·y r y +ck k k+l - k+l k+2 k

Nu moet bewezen worden dat na doorlopen van het algori tme y deo

waarde p(x) heeft.

n

Stel Sk(x)= LCfP.(x). Dan
j =k J J

n

is S (x)::: L c.fP.(x):::c fP (x):::yfP (x).
n JJ nn nn

J=n

Voor S (x) kunnen we afleiden dat
k

n

S (x)= LC fP (x):::c fP (x)+S (x)
k . J j k k k+l

J=k

Uit de recursie-formule van Clenshaw kunnen we afleiden dat

Aangezien voor de functies fP geldt, dat
k

fP (x) =(x-~ ) fP (x) - r fP (x)k+l k k k k-l

kunnen we voor de term (x-~ ) afleiden dat
k

(x-~ ) =
k

fP (x)k+l
fP (x)

k

+
rfP lex)

k k-
fP (x)

k

Als we dit invullen in de uitdrukking voor Yk en vermenigvuldigen

met fP (x) dan krijgen we
k

YfP(x)=CfP(x)+Y fP (x)+ry fP (x)-r Y fP(x)k k k k k+l k+l k k+l k-l k+l k+2 k

of, anders geschreven

Y fP (x) - r Y fP (x )=c fP (x) + Y fP (x ) - r Y fP (x)k k k k+l k-l k k k+l k+l k+l k+2 k

Om te kunnen voldoen aan de boven beschreven relatie tussen S (x)
k
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en S (x) moet gelden dat
k+l

n

S (x) = ~ C lfl (x) =y lfl (x) - '1 y ({) (x )
k L jY"j kY"k k k+l k-l

j=k

Hieruit kunnen we afleiden dat So(x)=yo({)o(x) - '1
0
Yl({)_1(X)=YO·

Omdat S (x)=p(x) geldt inderdaad dat Y =p(x).o 0
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