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Summary.

This thesis describes my contribution to the progress in the
Ultrasound Tomography project of the division of Medical Electri
cal Engineering of the Eindhoven University of Technology.
Ultrasound Tomography gives a possibility to find the distribu
tion of the ultrasound velocity in a cross-section of an object.
In the past a computerized Time-of-Flight Scanner has been deve
loped, wich determines, by means of the already written recon
struction software, an image of the distribution of the ultra
sound velocity in a cross-section of an object.
The implemented reconstruction algorithm was of the Convolution
Backprojection type. In the past too short digital convolution
filters were used, so the image was distorted. Furthermore, it
was not possible to give an exact relationship between the recon
structiondata and the exact local ultrasound velocity.

In this thesis new and longer digital filters were designed with
the help of a softwarepackage from the division of Theoretical
Electrical Engineering,of the Eindhoven University of Technology.
Furthermore, an alternative for the convolution algorithm has
bee n s i mu 1 ate don a I J) ~·I - per son ale 0 mput e r. This s i mu 1 a til) n has
been done because it was not possible as yet to give a quantita
tive relation between the reconstruction data and the ultrasound
velocity. The alternative, the so called AlgebraIc Reconstruction
Technique (ART), does not have this disadvantage. Because of the
fact that ART is an iterative process, starting from a intial
guess, the reconstruction maybe improved. The intial guess can
be the output of the convolution algorithm.

By simulations and reconstructions of real measurements it is
show nth at the newly des i g ned f i 1 t e r s g i ve bet t e r qua lit Y 0 f the
reconstructions than the formerly used filters.
The errors caused by interference, however, still distort the
image of the cross-section.
The quantitative relationship between reconstructiondata and the
absolute soundvelocity has still not been uncovered.
The simulations of the ART-algorithm show that the implemented
version is too noisesensitive, and the calculation time it needs,
is too large to permit the implementation of the algorithm in
the current Time-of-flight Scanner.
Investigation of the noisesensitivity should be one of the topics
for further research.

2



Samenvatting.

In dit verslag wordt het aandeel van m~Jn afstudeerwerk in de
voortgang van het projekt "ultrasone looptijd tomografie", dat
plaatsvindt bij de vakgroep Medische Elektrotechniek aan de Tech
nische Hogeschool Eindhoven.
Met behulp van ultrasone looptijd tomografie is het mogelijk om
de locale verdeling van de voortplantingssnelheid van ultrageluid
in een doorsnede van een objekt af te beelden.
Hiervoor is een computergestuurde meetopstelling gebouwd en met
behulp van de reeds geschreven rekonstruktiesoftware kan een
beeld van de doorsnede van een objekt worden bepaald.
Het rekonstruktiealgoritme is het convolutie terugprojektie al
goritme.
De fouten in het beeld van de doorsnede die tot nu toe onstonden,
waren terug te voeren op een aantal onvolkomenheden, die vooral
veroorzaakt werden doordat de lengte van de digitale convolutie
filters te klein was.
Daarnaast was het nog onbekend wat het kwantitatieve verband
was tussen de getallen die uit de rekonstruktie kwamen en de
werkelijke absolute waarde van de geluidssnelheid in het objekt.

In rnijn afstudeerwerk zijn nieuwe digitale filters ontworpen met
behulp van een softwarepakket van de vakgroep Theoretische Elek
trotechniek (ET).
Daarnaast is getracht een verband tussen getallen uit de rekon
struktie en de absolute waarde van de geluidssnelheid te vinden.
Verder is een simulatieprogramma geschreven voor een alternatief
rekonstruktiealgoritme de zg. Algebra!sche Rekonstruktie Tech
niek. Dit simulatieprogramma moet de mogelijkheid tot irnplementa
tie van deze techniek binnen de bestaande meetopstelling onder
zoeken.
Er is voor onderzoek naar mogelijke irnplementatie van een alter
natief rekonstruktiealgoritme gekozen, omdat bij het bestaande
algoritme geen eenduidig verband aan te geven was tussen de
getallen uit de rekonstruktie en de geluidssnelheid. Daarnaast
zou het alternatief algoritme, omdat dit vanuit een beginschat
ting iteratief naar de oplossing werkt, een verbetering van de
resultaten van het convolutie terugprojektie algoritme kunnen
geven.

Door simulaties en rekonstrukties van echte metingen, is aange
toond dat de nieuw ontworpen filters duidelijke kwaliteitsverbe
teringen geven ten opzichte van de eerder gebruikte filters.
De door interferentie veroorzaakte discontinurteiten blijven
echter storende fouten in het beeld van de doorsnede opleveren.
Tevens is vast komen te staan dat het erg moeilijk is het kwanti
tatieve verband aan te geven tussen de getallen uit de rekon
struktie en de geluidssnelheid.
Uit de simulaties van het alternatief algoritme, de zg.
Algebra'rsche Rekonstruktietechniek, is vast komen te staan dat
dit in de huidige vorm te gevoelig voor ruis is, en teveel reken
tijd kost om in de bestaande opstelling ge~ntegreerd te worden.
Bij voortzetting van het onderzoek zal het algoritme zodanig aan
gepast moeten worden dat de gevoeligheid voor ruis minder wordt.
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Hoofdstuk l ~ Inleiding.

In de projektgroep "Afbeeldingstechnieken in de Geneeskunde" van
de vakgroep "Medische Elektrotechniek" van de Technische Roge
school Eindhoven, wordt onderzoek verricht naar de medische toe
passingsmogelijkheden van ultrasone looptijd toaografie.
Met behulp van deze afbeeldingstechniek kan een beeld verkregen
worden van de tweedimensionale verde ling van de voortplantings
snelheid van ultrageluid, als funktie van de plaats in een door
snede van een objekt.
Ret objekt kan een gedeelte van het menselijk lichaam zijn.

dat de voortplantings
weefstel karakteristiek
bezit, is de geluids-

Door diverse onderzoekers is vastgesteld
snelheid van ultrageluid voor een bepaald
is. Indien het weefsel kankergezwellen
snelheid anders dan in gezond weefsel.
Tomografie met behulp van ultrageluid, gebaseerd op de geluids
snelheid als funktie van de plaats, kan dus mogelijkerwijze bij
dragen tot de opsporing van pathologische afwijkingen (tumoren
e.d.) die in zachte weefsels kunnen optreden.

In de projektgroep nAfbeeldingstechnieken" is een experimentele
meetopstelling ontwikkeld waarmee kleine testobjekten door middel
van ultrasone looptijd tomografie kunnen worden afgebeeld.
In fig.LLl. is getekend hoe in de experimentele meetopstelling
een objekt door een geluidsbundel achtereenvolgens wordt afge
taste
Ret objekt bevindt zich in een waterbak, omdat lucht het ultrage
luid sterk dempt. In de waterbak bevinden zich, diametraal ge
plaatst, een zend- en een ontvangtransducer. Door de zendtrans
ducer wordt een korte ultrageluidpuls opgewekt, die volgens de
aangegeven baan door het objekt loopt, en bij de ontvangtransdu
cer aankomt.

l ineaire scan

zend "--1 transducer

t
motorsturing

... . .' ~....../ ; " ' ..:.
.. ' "

rota tiescan
~/'

~\\ .<X~ /

ontvangtransdurer .--

fig. 1 .1. 1. Overzicht van de experimentele meetopstelling voor
Ultrasone Looptijd Tomografie.
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De frequentie van deze puIs is 1 MHz. De tijd die de puIs nodig
heeft om van de zend- naar de ontvangtransducer te komen, wordt
de looptijd genoemd.
De looptijd van de puIs bevat informatie over de geluidssnelheid
langs dit trajekt en wordt daarom gemeten en opgeslagen. Vervol
gens wordt op dezelfde manier een aantal parallel aan dit
trajekt gelegen banen doorstraald en gemeten.
Deze manier van aftasten wordt lineaire scanning genoemd. De
lineaire scan wordt door 2 stappenmotoren, in stappen van 0.1 mm.
1,:erzorgd.
De verzameling van aIle gemeten looptijden op een lineaire scan
moemen we een projektie.
Naast de lineaire scan, kunnen de met behulp van een derde stap
penmotor, in stappen van 0.1 graad de zg. rotatiescan uitvoeren.
Door middel van deze rotatiescan kunnen een aantal projekties
gemaakt worden, die gelijkmatig over de totale rotatiescan ver
deeld zijn.

Uit de z e pro j e k tie s k a n met be h u I P van e e n r e k 0 n s t r uk tie a I g 0 r i t me
een beeld van de geluidssnelheid als funktie van de plaats in de
doorsnede van het objekt gemaakt worden.
De meting, de besturing van de stappenmotoren en de rekonstruk
tie, worden uitgevoerd door een ITT 2020 (=apple 11+) micro-com
puter.

Bij de bestaande opstelling wordt gebruikt gemaakt van het zg.
convolutie-terugprojektie algoritl8.e als rekonstruktiealgoritme.
Door onvolkomenheden in de implementatie trad vervorming van het
beeld van de doorsnede Ope Daarnaast was het onbekend wat het
kwantitatief verband was tussen de gemeten en verwerkte data, en
de werkelijke geluidssnelheid in het objekt. De meetresultaten
konden daardoor moeilijk of niet ge~nterpreteerd worden.

Mijn afstudeeropdracht was:
"Verbeter de impl~mentatie van het convolutie-terugprojektie al
gor i t me, en onderzoek de l8.ogelij kheid tot iapleaentatie van een
alternatief rekonstruktiealgoritme, de zg. Algebra!sche Rekon
struktie Techniek, dat l8.ogelijkerwijze de resultaten van het eer
der genoemd algoritme nog kan verbeteren.

In dit verslag wordt in hoofdstuk 2 het convolutie terugprojektie
algoritme afgeleid.
In hoofdstuk 3 wordt de verbetering van de bestaande implement a
tie, de digit ale filtering besproken.
Het alternatieve rekonstruktie algoritme, de Algebra'1sche Rekon
struktie Techniek, komt in hoofdstuk 4 ter sprake.
In hoofdstuk 5 worden de meetresultaten behandeld.
In hoofdstuk 6 zijn de konklusies en aanbevelingen weergegeven.
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Boofdstuk 2 • Bet convolutie terugprojektie algoritme.

2.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk komt de theorie achter het convolutie terugpro
jektie algoritme ter sprake. Het leidt het volgende hoofdstuk
over de digitale filtering in.
In de eerste paragraaf komen enkele definities en afspraken voor
de afleiding van de theorie ter sprake. In de daaropvolgende pa
ragraaf wordt het begrip projektie nader belicht. In 2.4. wordt
de rekonstruktietheorie behandeld.
Tenslotte wordt de implementatie van de theorie op de computer
toegelicht.

2.2. Definities en afspraken.

Voordat de theorie achter het convolutie terugprojektie algoritme
behandeld wordt geeft deze paragraaf een aantal definities en
afspraken die in dit hoofdstuk gebruikt worden.
Bij het beschrijven van de transformaties en afleidingen wordt
uitgegaan van de ko8rdinaatstelsels zoals weergegeven in
fig.2.2.1..
De geluidssnelheid in het punt (x,y) in het objekt wordt V(x,y)
g e no e md. S tel d a t V0 de gel u ids s n e 1 he i din wate r is, dan k a nee n
funktie n(x,y), als maat voor de looptijd gedefinieerd worden:

n(x,y) = I/V(x,y) - I/Vo 2.1.

De funktie n(x,y) kan ook in poolcoBrdinaten worden geschreven.
Dit wordt dan:

n(r,\f) = n(rcoslf,rsinr), met x = rcos'f en y = rsinlf •
In het (u,v) coBrdinatenstelsel wordt dit:

n(u,v) = n(xcosS+ysinS,-xsinS+ysinS).

y y

u

------I---~:::::........JoI......I..:~.,.'-----x

fig.2.2.i. Tekenafspraak van de koBrdinaatstelsels.
x = ucosS-vsinS, y = usinS+cosS.
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Ve r vol g ens w0 r den de een e n t wee dim ens ion ale F0 uri e r t ran s for ma 
ties gegeven. voor de beschrijving van de transformaties van het
plaats- in het frequentiedomein. en vice versa.

Definitie:
De eendimensionale Fouriertransformatie van n(x).
aangeduid met N(X) is gedefin1eerd als:

De tweedimensionale Fouriertransformatie van n(x.y)
is gegeven door:

Definitie:

<:>C

N(X) ... I n(x) e-21tjxX dx

- !Xl

De inverse transformatie als:
OQ

n(x) - JN(X) .-21tjxX dX

-00

2.2.

2.3.

00 O<:l

N(X. Y) -I f n(x.y) e- 21C j (xX + YY)dxdy

-00-00

2. 4.

De inverse transformatie is:
0<) 00

n(x,y) - !I N(X. Y) .2'" j (xX + YY)dXdY

-0<:1-00

2.5.

) e-2 '7t jRr(cos+cosY' +sin+sin'f) Irldrdlp
2.6.

2. 7.
e 21C jRr(cos+cos'f +sin+sin~) IRldRd+

Indien bovenstaande formules in poolco~rdinaten worden geschreven
geeft dit. met x=rcos~ • y=rsin~. X=Rcos~ en Y=Rsin~

T(oo

R(B.,+) - !I nCr, 'f
o -DO

n(r,~) - ~fOOR(B.'+)
o _DO

In tabel 2.2.1. wordt een overzicht gegeven van de variabelen in
het plaats- en frequentiedomein die met elkaar overeenkomen.

plaatsdomein
x
y
r

If
u
v

frequentiedomein
X
Y
R

~
U
V

tabel 2.2.1. Overzicht van de variabelen in
het plaats- en het frequentiedomein.
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2.3. De projektie en het Centrale Sectie Theorema.

In deze paragraaf wordt de definitie van de projektie van een
funktie gegeven.
Daarna wordt het verband gelegd met het centrale sectie theorema.
Er wordt uitgegaan van een tweedimensionale funktie n(x,y) en de
gegeven assenstelsels x,y en U,v. (zie fig.2.3.1.)

y

u

-----~~--:!r'---..I.---.,;.~'------. X

U

p(u,e)

fig.2.3.1. projektie van n(x,y) langs de 1ijn s(u,a)

Het gebied waarin n(x,y) zich bevindt wordt G genoemd. Buiten G
is de funktie n(x,y)=O.
De projektie van n(x,y) voor een punt u en hoek a is ge1ijk aan:

p{u,9) - ;fU{UC089-V8i09.U8109+VCOS9)dV

WL

Omdat n(x,y) = 0 voor x,y E G kan deze formu1e worden herschre
ven a1s:

00

p(u,e) = !n(ucOSe-VSine,uSine+coSe)dV 2.9.
-00

Indien gebruik gemaakt wordt van de zeefeigenschap van de b-
funktie kan formule 2.9. worden herschreven:

ClOaQ

p(u,9) ... Jf n(x,y), b(xcos9ysine - u)dxdy
-OQ-aQ

en in poo1co8rdinaten:
21t 00

pCu,9) =JfnCr, 1'). 6Cr008C9-'I') - ulrdrd'f

2.10.

2.11.

o 0 10



De integratie vindt plaats langs de lijn s(u,8):u=xcos8+ysin8, of
in poolcoBrdinaten (r,~): u=rcos(8-~).

De deltafunktie zeeft de gewenste lijn uit n(x,y).

Om het centrale sectietheorema af te leiden wordt de tweedimen
sionale Fouriertransformatie van n(x,y) herhaald:

ClO 00

R(X,Y) - )')'U(&,y) e-2~j(&X+yY) d&dy
-oo-ClO

In poolcoBrdinaten wordt dit:

COClQ

N(R,~) = Jfn(x,y) e-21tjR(xcoS~+YSin~) dxdy
-00-00

2.12.

u)dxdydU
2.13.

waarbij X=Rcos~ en Y=Rsin~ •
Door weer gebruik te maken van de zeefeigenschap

&-funktie, kan 2.12. ook geschreven worden als:
IX)

N(8.. f) =Jff(&.y) e -21(j 8.0. b(&eos~+YS1U~
-00

van de

2.14.

de formule 2.12. indien over de variabele U

U)d&d Y } e-2"j B.udu

worden opgeno-projektie (2.10) kan in 2.13.

Dit reduceert dan tot
ge!ntegreerd wordt.
De definitie van een
men. Dit geeft:

-00
Dit resulteert in

2.14a.

De Fouriertransformatie van een projektie met hoek~ gedefini~erd

in formule 2.10., vormt een lijn en het tweedimensionale Fourier
vlak, met dezelfde hoek. Omdat de projektiehoek 9, en de resul
terende polaire hoek in het Fouriervlak gelijk zijn, kan hetzelf
de symbool 8 voor beide gebruikt worden.
In fig.2.3.2. is de transformatie van een projektie N(R,9) gege
ven.
Het bovenstaande geeft het centrale sectietheorema weer.
Indien het hele vlak N(R,9) gevuld wordt met de projektietrans
formaties van alle hoeken, kan de verdeling n(x,y) gevormd worden
door inverse 2-dimensionale Fouriertransformatie.
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y

N(R,8)

/
~=e

-----*~--:..----+X

fig.2.3.2. Tweedimensionale Fouriervlak met de
Fouriertransformatie van de projektie p(u,9)

2.15.

2Tt: 00

o(x,y) s fde] N(R,e) e 21t j R(xeose)+ysioe) R· dR

o 0
Omdat er slechts een eindig aantal projekties gemeten worden,
Z1]n voor de berekening van deze inverse tweedimensionale
Fouriertransformatie diverse interpolaties en co8rdinaattransfor
maties nodig.
Een alternatief voor dit omvangrijk rekenwerk, het convolutie
terugprojektie algoritme, voorgesteld door Ramachandran en
Lakshminarayanan (1972), wordt in de volgende paragraaf nader
toegelicht.

Deze tweedimensionale inverse Fouriertransformatie kan geschreven
worden als:

12



2.4. De convolutie terugprojektie methode.

2. 16.

In deze paragraaf wordt het convolutie terugprojektiealgoritme
besproken. Dit algoritme vergt veel minder computertijd dan de 2
dimensionale inverse Fouriertransformatie. De uitdrukking wordt
nl. dusdanig gemodificeerd dat aIleen eendimensionale transfor
maties overblijven.
De u i t d r u kkin g 2 • 1 5. k a n w0 r den gem 0 d i f ice e r d ,om d a t n ( x , y ) r e I!e I
is, en verondersteld wordt dat N(R,9)=N(-R,9+~). De formule wordt
nu: 'It 00

n(x,y) = fda f N(R,~) e 2 ICjR(xcosa+YSina)!RldR

o - ao
Door gebruik te maken van het centrale sectietheorema kan N(R,9)
vervangen worden door F 1 {p(u,9)}.

1TC 00

n(x,y) -id9.l F 1 {p(u,9>l .21tjR(xcns9+ysin9)IRldR 2.17.

Vervolgens wordt weer gebruik gemaakt van de zeefeigenschap van
de 6-funktie, om aan te tonen dat aIle operaties eendimensionaal
zijn. Formule 2.17. wordt dan:

it' 00

n(x,y) - f9{ 1:1 {p(u ,9) II Rl· .211:" JRUdR} b(xcos9ysin9 - u)du

o (~ co 2.18.
u(x,y) -l9 J~ F1-

1{F1 {P(u,9>1 11l1} b(xcus9+YSiu9 - u)du

In deze formule is m.b.v. het convolutietheorema van de Fourier
transformatie te zien dat een vermenigvuldiging in het Fourier
domein overeenkomt met een convolutie in het plaatsdomein. Er
geldt nu:

Deze wijze van berekenen wordt de convolutie terugprojektie me
thode genoemd.(Ramachandran,197l)
Elke projektie p(u,9) wordt geconvolueerd met de invers eendimen
sionaal getransformeerde van IRI. Deze convolutiefunktie wordt
c(u) genoemd.
De rekonstruktie wordt nu gegeven door:

1'C 00

u(x,y) - fd9 f [p(u,9)*c(u)]· C(xcos9+YSiu9 - u)du 2.19.

o -00

De convolutiefunktie is gedefinieerd door:

2.20.

Deze convolutiefunktie komt in hoofdstuk 3 nader aan de orde.
Formule 2.19 convolueert, populair gezegd, eerst de projektie met

13



de funktie c(u) en "smeert" deze daarna over de tweedimensionale
fun k tie n ( x •y) u it. Dec 0 n vol uti e i s d e i n t e g r a a 1 foo. h e t t e rug -
smeerproces door de integraal J~ _M

In de volgende paragraaf wordt de discretisatie van bovenstaande
formules. voor de toepassing op de computer behandeld.

14



2.5. 1mplementatie ~ ~ rekonstruktie ~ de computer.

In het voorgaande is een uitdrukking afgeleid waarmee de funktie
n(x,y) uit zijn projekties berekend kan worden. Daarbij is ervan
uitgegaan dat de projekties kontinue funkties zijn, en een onein
dig aantal beschikbaar zijn. De implementatie op een computer
heeft tot gevolg dat de projektie slechts in een aantal discrete
punten gemeten kan worden, omdat de data discreet verwerkt en op
geslagen wordt. Het aantal projekties is, om dezelfde reden ook
eindig.
De kontinue variabelen 9 en u gaan dan over in de discrete varia
belen NA& en H~u. N is dan het aantal projekties en H het aantal
samples in een projektie. A ~ is de hoekafstand tussen de projek
ties, en bedraagt ~6 == 'fe/N. Au is de afstand tussen twee gemeten
projektiesamples.
De formule 2.18. gaat dan over in zijn discrete vorm.

n'(x,y) .. ~9 p(xcosn~9+ysinn~e,n~9)*c(xco8nAe+ysinn~9)]

2.21.
waarbij xcosn~e+ysinn~9 = m'6u

De discrete convolutie wordt dan:

[p(m~u,nA9)*c(milu)] = ~p((m-i)~u,n ~9).c(i~u)
i=-1

2.22.

Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van Baas (1984). In
2.21. is de variabele I gelijk aan de lengte van het rekonstruk
tiefilter, dat in hoofdstuk 3 ter sprake komt.
Baas (1984) geeft verder nog een verband tussen het aantal sam
ples per ~rojektie M, en het aantal projekties N. Dit verband is:

8-1 > = H·lt
-2-

2.23.

Indien aan formule 2.23. wordt voldaan is formule 2.21. een goede
benadering voor formule 2.19.

De rekonstruktie,die uitgerekend wordt m.b.v. 2.21.,wordt in een
beperkt aantal punten uitgerekend. Deze punten liggen op een zg.
rekonstruktierooster (kilx,lily), met -K =<k =<K en -L =<1 =<L. De
waarden van K en L bepalen de grootte van dit rooster. Formule
2.21 wordt nu:

N
n' (k ~x, 1 ~y) =~eLp(k~xcosn6e+l ~ys i nn6e,n~e)*c(kilxc.o8nil9+16ysi nn 69)

n==l
N

66 Lp(.·~u,n.69)*c(m.6u)
n=l

2.24.

De berekening van de funktie n'(kax,lay) vereist lineaire inter
polatie in de projekties p(m6u,n68), omdat in het algemeen de

15



term k ~xcosn69+l·6ysinn69 ongelijk is aan m Au maar gelijk aan
m' 6u.
De waarde van p(m'Au,nli9) wordt berekend zoals in fig.2.s.l. is
gegeven.

tJ.xrtr"1 ....

\ Y• kl\
,. •

.;\: .
• .,'/ , • •

'\

fig.2.s.l. de illustratie van de interpolatie in de projek
ties.

Vanuit het roosterpunt k,l wordt een loodlijn neergelaten op de
projektie. Dit geeft het punt .' • De ge~nterpoleerde waarde is
dan gegeven door:

p(m'6u,n6~) - (m'-m){p«m+l)6u,nli~)-p(mAu,nA~)}+p(mAu,n6~) 2.25.

Dit herhaalt zich voor elk roosterpunt (k,D, totdat de hele rekon
struktie voor deze projektie teruggeprojekteerd is.

Deze lineaire interpolatie introduceert, door aliasing,ongewenste
frequentiekomponenten in het spectrum van de gerekonstrueerde
funktie. De invloed hiervan kan beperkt worden door het convolu
tiefilter uit te breiden met een laagdoorlaatfilter L(R).
In hoofdstuk 3 komt het on twerp van het convolutiefilter ter
sprake. De totale overdracht in het frequentiedomein is:

C(Il) := \KI.L(K) 2.26.

De convolutiefunktie c(i), is in het plaatsdomein de invers
Fouriergetransformeerde van bovenstaande overdracht.

2.27.

Ret ontwerp hiervan wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
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Hoofdstuk 3: Ret ontwerp van het convolutiefilter.

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het convolutiefilter,
waarmee elke projektie geconvolueerd wordt behandeld.
De convolutie gebeurt in het plaatsdomein, en de funktie waarmee
geconvolueerd wordt is de impulsresponsie c(i) van de overdracht
C(R) = IRI * L(R). Deze wordt bepaald door inverse discrete
Fouriertransformatie.
In de volgende paragraaf wordt de overdracht van de
laagdoorlaatfunktie behandeld.
In 3.3 komt het ontwerp van het convolutiefilter ter sprake.
In 3.4 is de optimale lengte van het convolutiefilter aangegeven.
In 3.5 wordt aandacht besteed aan het verband tussen de rekon
struktiedata en de werkelijke geluidssnelheid in het origineel.
De test van de nieuw ontworpen rekonstruktiefilters komt in 3.6
aan de orde.

3.2 De overdracht ~ het laagdoorlaatfilter.

Zoals eerder aangegeven is, bestaat de gewenste overdracht van
het rekonstructiefilter C(R) uit twee gedeelten:
a) De funktie IRI , en de laagdoorlaatfunktie L(R).
De laagdoorlaatfunktie L(R) dient ter onderdrukking van ruis, de
effekten als gevolg van de interpolatie bij de rekonstruktie, en
aliasing.
Aliasing ontstaat in .het algemeen door undersampling. De
projekties worden in het meetproces gesampled op een afstand 6U.
Er wordt uitgegaan van een objekt dat bandbegrensd is tot een
(spati~le)frequentie B. Om aan het bemonsteringstheorema van
Nyquist te voldoen, is de bijbehorende spati~le samplefrequentie
Rs gelijk aan 2B. De sampleafstand 6u is dan gelijk aan 1/Rs.
Voor discrete signalen is het gebruikelijk dat bij de weergave
van de overdracht in het frequentiedomein, aileen de positieve
frequenties tussen 0 en de halve samplefrequentie Rs /2 worden
weergegeven. Dit komt dan overeen met de bandbreedte B.
Op de frequentieas staat het produkt van de variabelen R en ~u

uitgezet. Dit produkt is dimensieloos, en loopt van 0 tot 0.5.
De eenheid van de spati~le frequentie is de repetentie [11m].
Een laagdoorlaatfilter wordt door 3 parameters gekarakteriseerd:

1) D = doorlaatgebied.
2) 0 overgangsgebied.
3) S = spergebied.

In het doorlaatgebied worden de frequenties niet verzwakt. In het
spergebied worden ze helemaal onderdrukt. Ret overgangsgebied is
het gebied dat tussen deze twee gebieden in ligt.(zie fig 3.2.1).
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0,5
R ~u

fig. 3.2.1 karakteristiekvan een laagdoorlaatfilter.

In het eenvoudigste geval geldt voor de laagdoorlaatfunktie L(R)
da t:

(01L(R) - l R6u < 0.5

RAu)0.5
3.1.

In het frequentiedomein resulteert dit voor de convolutiefunktie
in de karakteristiek zoals in fig. 3.2.2 is gegeven.

C( R)

, , ,
, ,

o
RAu

0,5

fig.3.2.2 karakteristiek van het eenvoudige
convolutiefilter IRI*rect(R/2B).

(rect(x)~ 1 als Ixl=<l en 0 als Ixl>I.)

In dit eenvoudige filter is er geen overgangsgebied.

18



Indien het overgangsgebied te abrupt verloopt, zoals bovenstaand
v 0 0 r be e 1 d k a r a k t e r i see r t , z a 1 d e i mp u 1 s res p 0 n s i e u its 1 i ng e r v e r 
schijnselen vertonen. Dit wordt het verschijnsel van Gibbs
genoemd.(Hamming 1983)
Het laagdoorlaatfilter L(R) dient daarom een geleidelijke
overgang tussen doorlaat- en spergebied te hebben.
Baas (1984) beschrijft dat goede resultaten bereikt kunnen worden
met het zg. Hanning-ve'nster, dat de overdracht in het overgangs
gebied beschrijft.
Voor de tot ale overdracht van de convolutiefunktie C(R) geldt in
het geval dat dit Hanning venster wordt toegepast:

{
IRI

C(R) = 1~1 (l+cos( 1t(R-D)/O)

Dit is in fig 3.2.3. weergegeven.

R ~ D
R ~ 0
R f S

3.2.

C(R)

o
-+--- 0

0.5
RLl u

fig.3.2.3. karakteristiek van de overdrachtsfunktie C(R).
D=doorlaatgebied,O=overgangsgeb.,S=spergebied.

In de volgende paragraaf wordt het ontwerp van een digitaal
filter volgens de bovenstaande gegevens specificaties toegelicht.
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3.3. Ontwerp van digitale filters.

Deze paragraaf beschrijft het ontwerp van de digitale filters
waarmee elke projektie geconvolueerd worden.
De filters die we willen ontwerpen zijn allen van het type FIR,
dat voor Finite Impulse Response staat.
Da a rna a s t - die nth e t f i 1 te r 1 i n e air e fa set e be zit ten, 0 md a t de
overdracht voor aile Fourierkomponenten plaatsinvariant dient te
zijn. Dit zal aan de hand van een voorbeeld van filters in het
tijddomein ge~llustreerd worden.
FIR-filters met lineaire fase kunnen eenvoudig gerealiseerd
worden indien de impulsresponsie c(i) symmetrie bezit.
Er wordt uitgegaan van een impulresponsie met I termen.
Er zijn vier mogelijkheden voor deze symmetrie:

a) c(i) is symmetrisch. I is even. Het amplitudeverloop neemt op
de plaats R = Rs /2 de waarde 0 aan. Dit betekent dat hoog
doorlaatfilters met dit filtertype niet realiseerbaar zijn.

b) c(i) is symmetrisch. I is oneven. Het amplitudeverloop is
zowel bij R=O als ook bij R = Rs /2 ongelijk aan nul. Aile
typen filters, lowpass, highpass, bandpass en bandreject
kunnen hiermee gerealiseerd worden.

c) c(i) is anti-sylRlRetrisch. I is even. Op de plaats R=O neemt
het amplitudeniveau de waarde 0 aan. Dit filtertype is
geschikt voor differentiators en Hilberttransformers. Lowpass
filters zijn niet mogelijk.

d) c(i) is anti-symmetrisch. I is oneven. Het amplitudeverloop
heeft twee inherente nulplaatsen bij R=O en R = R s /2. Net als
type c) is dit filtertype geschikt voor realisering van
differentiators en Hilbert-transformators. Bandreject, lowpass
en highpass filters zijn echter niet realiseerbaar.

In fig.3.3.1. zijn de vier mogelijkheden weergegeven voor filters
in het tijddomein. Het faseverloop is in aile gevallen lineair en
de zg. groepslooptijd, dit is de vertraging van de top van de
impulsresponsie op dit filter, bedraagt (1-1)/2.
In het plaatsdomein mag dit niet optreden. De responsie op het
filter moet plaatsinvariant zijn. Dit houdt in dat de overeenkom
stige groepenverplaatsing nul moet zijn. Voor de figuren in fig.
3.3.1. betekent dit dat de (gestippeld getekende) symmetrie-as op
de i=O as ligt. De plaatsinvariantie is aileen te realiseren met
oneven I.
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• zie tekst

c{ i)

, If=LJ
, 1-1 0 O,S~s

j I ~/.b)~,
o \ I -1 0 .5 f I fs

c) i

oj

d)-6'rJ:oUol'+TT~I:L._'bj-
o O.Sf/fs

Ie (f) I
fig.3.3.1. Typische amplitude- en impulsresponsie-ver-

lopen van lineair fase FIR-filters. •
a:c(i) symmetrisch. I even. H(R/Rs=O.S)=O
b:c(i) symmetrisch. I oneven.
c:c(i) anti-symmetrisch. I even. H(R/Rs=O)=O
d:c(i) anti-symmetrisch. I oneven H(R/Rs=O)=

H(R/Rs=O.S)=O.·

Voor de overdracht C(R) geldt dat deze ree~l is. De impulsrespon
sie dan symmetrisch t.o.v. de i=O as. Uit bovenstaande voorbeel
den blijkt dat voor oneven I aIleen mogelijkheid b) overblijft.
De overdracht bij R=-O moet hier ongelijk aan nul zijn. Uit for
mule 3.2. blijkt dat de gewenste overdracht bij R=O nul moet
zijn. Door voor de impulsresponsie een extra voorwaarde voor te
schrijven. kan hier welaan voldaan worden.
Voor de overdracht van FIR-filters geldt :

I

C(R) ,.. c(O) + L c(i) cos(21tjR)

i=O

3.3.

Voor R=O is C(R) gelijk aan nuL De extra voorwaarde voor C(O is
nu:

I

C(O) =- ~ c(i) =- 0

i=O

3.4.

Dit extra nulpunt voor C(R) wordt een a-priori-nulpunt genoemd.

In de vakgroep "Theoretische Elektrotechniek" van de Afdeling der
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Elektrotechniek is een softwarepakket aanwezig, waarmee FIR-fil
ters, eventueel aangevuld met a-priori-nulpunten, ontworpen kun
nen worden.(v. Mulken 1985)
Dit pakket is gebaseerd op het zg. Remez-Exchange-algoritme. Dit
algoritme maakt gebruik van een foutfunctie, die als voigt gede
finieerd is:

een weegfunktie
de benadering
de gewenste funktie

met

E(R) = W(R)[G(R)-C(R)]

W(R.)
G(R)
C(R.)

3.6.

Ret algoritme minimaliseert iteratief de absolute waarde van de
foutfunktie volgens de equiripple methode, waarbij de grootte van
de fout maximaal gelijk aan € is.(zie fig.3.3.3.)
De weegfunktie W(R) bepaalt de verdeling van de afwijking over
het beschouwde frequentieinterval.
In fig 3.3.3. is een voorbeeld gegeven van een benadering van de
funktie C(R) met een gegeven €.

G(Rl

edge[11 G1 G2 0.5
R~u

fig.3.3.3. Illustratie van de equiripple-benadering.

In het doorlaatgebied D wordt de funktie ]RI benaderd. De
foutfunktie benaderd in dit geval de helling 1.
In het overgangsgebied 0 wordt de funktie IRI *(l+cos( n: (R-D)/O»
benaderd. In het spergebied S resulteert de foutfunktie.
In bijlage2 zijn de impulsresponsies en overdrachten van een
aantal nieuw ontworpen filters gegeven.
Baas (1984) had goede result~ten met G1=O.2. De keuze van G2 is
een compromis tussen maximale onderdrukking van ruis en het ver
schijnsel van Gibbs. In het eerste geval moet G2 zo laag mogelijk
gekozen worden, in het tweede geval zo hoog mogelijk voor een
breed overgangsgebied. In de praktijk bleek G2=O.45 goed te vol
doen.
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3.4. De lengte van het rekonstruktiefilter.

In deze paragraaf wordt toegelicht met hoeveel termen van de im
pulsresponsie van het rekonstruktiefilter de projecties geconvo
lueerd moeten worden, zodat de rekonstruktie geen vervormingen
vertoond.
Ret laagdoorlaatkarakter van het rekonstruktiefilter C(R) is n1.
sterk afhankelijk van het aantal termen van de impulsresponsie
waarmee deze funktie in het plaatsdomein benaderd wordt.(Baas
1984)(zie fig.3.4.1.).

C(R) 0.10

1 0-.12

a.08

0.06

0.04

0.02

o

, I
,-+-- -1 -

----_. :-__:..--

, -,--------..._._---.- ,

, ! '- .. -~.__ ..--_._.

- --r--~---·_·:..-

-!-·- l _
i

-- _:...-_--; --_._-~.- ~----- -'---;-----_._--~.

. -- ~._-_.-_. - --:--- ... __ .._-------_..---_._-

...~ --_.~- .._--~. -- --' -,----

R6u

o.ca - 0.09 0.1

fig.3.4.1. Amplitudeoverdracht van filters rond R=O met
diverse lengte.

Bij R=O is de afgeleide van de overdracht gelijk aan nul. Oit
wordt veroorzaakt door het feit dat de overdracht symmetrisch is
t.o.v. R=O, en de inverse Fouriertransformatie aIleen geldig is
voor continu differentieerbare funkties.
Voor kleine waarden van R is de benadering lager dan de gewenste
funktie IRI.(zie fig.3.4.1.)
Dit heeft tot gevolg dat de frequenties lager dan Rmin (zie fig.
3.4.1.) verzwakt worden.
Er kan nu een uitdrukking gegeven worden voor de maximale breedte
(in samples) van een objekt dat nog onverzwakt weergegeven wordt.
Voor een objekt met breedte x (in meter), geldt dat de (spectra
Ie) grondfrequentie gelijk is aan:

Rmin = l/x 3.7.

Dit kan in het tijddomein vergeleken worden met een blokgolf met
periode T, waarvan de grondfrequentie gelijk is aan F = liT.
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Voor de breedte x geldt:

x = k· flu met 6u = sampleafstand. 3.8.
Ret object is dan k samples breed.
De minimale frequentie die nog onverzwakt doorgelaten moet worden
is dan gelijk aan:

Rmin . !J. u = 11k 3.9 •

Ret softwarepakket van de vakgroep ET biedt de mogelijkheid dit
punt in te geven als EDGE[11=Lower band edge.(zie ook bijlage 1).

In het geval waarin het objekt een gesloten geheel vormt. kan de
filterlengte als voIgt worden bepaald:

1) Bepaal aantal samples dat het te rekonstrueren objekt breed is
2) Kies een digitaal filter met lower band edge kleiner of gelijk

aan l/aantal samples.(zie bijlage 2).

Indien dit niet het geval is , kan de lengte van het filter het
best gelijk gekozen worden aan het aantal samples dat per projek
tie wordt gemeten.

In bij lage 2 is een aantal filters gegeven die met behulp van het
softwarepakket van vakgroep ET ontworpen zijn.
In bijlagel is een korte handleiding voor het gebruik van het
softwarepakket gegeven.

24



3.5. Bet verband tussen rekonstructiedata en geluidssnelheid.

Indien een rekonstructie uitgevoerd wordt met behulp van het in
2.5. gegeven fomules 2.21. en 2.22., wordt een benadering gevon
den van de tweedimensionale verde ling van de funktie n(x,Y). Deze
wordt nu n'(x,y) genoemd.
De relatie met de geluidssnelheid is eerder aangegeven, en is:

n'(x,y) 2 l!V'(x,y) - l!Vo Vo • geluidssnelheid o.ge-
ving.

V'(x,y)= benaderde geluids
heid in objekt.

2.1.

De geluidssnelheid V'(x,y) is dan een benadering van de
geluidssnelheid V(x,y) in het objekt. In de meting wordt de
looptijd T(u,9) gemeten. De relatie met formule 2.1. kan aan de
hand van fig.3.5.1. worden gegeven. De gegeven integratieweg WL
komt overeen met de weglengte tussen de transducers.

u
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\
\

\
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\
\

WL \
\

'"'"
\ ""

4".-
".,

".,

'"

WO=weglengte door objekt
WL=totaleweglengte =af

stand tussen transdu
cers.

fig.3.5.1. Projektie van de funktie n(x,y) over een afstand
WL. De projektie levert een looptijd T(u,S) Ope

De gemeten looptijd T(u J 9) is gelijk aan:
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T(u,e) = /! dv + J( 1 - !)dv
Vo V(ucos9-vsin9,usin9+ucos9) V

O
WL

wo

3. 11 •
= WL + j (1 - !)dv

Vo V(ucos9-vsin9,usin6+ucos9) Vo
wo

De geluidssnelheid in de omgeving (water) is gelijk aan Vo.
Formule 2.9. definieert de projektie p(u,e) als:

00

p(u,9) - jn(UCnS9-VSin9,USin9+vcnS9)dV 2.9.

-co
Er kan dan gedefinieerd worden:

p'(u,9) = T(u,9) - WL/V o

~n(UCOS9-VSin9'USin9+VCOS9)dV
vo

3.12.

De grenzen van bovenstaande integraal kunnen veranderd worden om
dat tevens geldt:

n(x,y) - r~:x,y) binnen het objekt

buiten het objekt.

Formule 3.12 wordt dan gelijk aan de definitie van de projektie
volgens formule 2.9.
De meetopstelling meet de projektie van de looptijd T(u,G), en
slaat deze op disk op.(Stapper)
De looptijd T(u,e) wordt indirekt met een teller op een interface
naar de computer gemeten. Op deze interface zijn twee instelbare
del e r s a a n we zig. Een tel 1 e r dee ltdeel 0 c k f r e que n tie. He t dee 1 
tal wordt Dl genoemd. De andere teller is programmeerbaar, en be
paalt de meettijd. De delerstand hiervan wordt D2 genoemd.
De relatie tussen de werkelijke looptijd en de tellerstand
TS(u,e) is nu gelijk aan:

T(u,9) = TS(u,9)
D.Fo

3.15.
Fo = clockfreq.teller
D = D2/D1

Een typisch verloop van een projektie is in fig.3.5.2. gegeven.
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T(u,8l

o

fig.3.5.2. Typisch verloop van een projektie.

U

In voorgaande for mules is aangegeven hoe de relatie tussen de ge
projekteerde grootheid (de looptijd) en de tellerstand van de op
geslagen projekties ligt.
Om het verband tussen de data die uit het geimplementeerde algo
ritme komt en de geluidssnelheid te bepalen, zal eerst een over
zicht worden gegeven van de diverse bewerkingen door dit algorit
me op de gemeten projekties.
De gebruikte variabelen komen overeen met die in de dokumentatie
van het rekonstruktieprogramma RECONSTRUCT.(Stapper)
In RECONSTRUCT zijn een aantal stappen die essentieel zijn voor
het vinden van het verband. Deze zullen nu achtereenvolgens wor
den behandeld;

a) SUBTRACT: In deze procedure wordt de looptijd in de omgeving
(WL/V o ) afgetrokken.

b) NORM:

TU(u,9):=TS(u,9) - SU,

Normalisatie;

27

SU=D.FO·WL/V O 3.16



c) FILTER:

TN(u,9) :=TU(u,9)/SOM, SOM= LTU(u,9)
u

Convolutie met het convolutiefilter c(u).
fl

TC(u,9):==- L c(j).[TN(u-j)+TN(u+j)]
j==O

3.17

3.18

waarbij fl = filterlengte

d) BACKPROJECT: Terugprojektie.
N

fb(kAx,lay) = ~ TC(kAxcos9n + l6ysin9n ,9n ) 3.19
n.o

In bovenstaande formule is de faktor E1 nog niet
opgenomen.(zie formule 2.24). Deze is gelijk aan

9= 1't IN, waarbij N het aantal gemeten proj ekties
is.

De relatie tussen de output van het rekonstruktieprogramma
fb(x,y) en de geluidssnelheid kan als volgt worden aangegeven:

V(x,y) == [ _1__ (SU
D.Fo WL

-1rr .SOM.fb(x,y»]
N.faktor.t:iu

3.20

fb(x,y) = waarde uit rekonstruktiealgoritme.
Au = sample afstand van de projekties.
N = aantal gemeten projekties.
WL = totale weglengte tussen de transducers.
Sil = tellerstand achtergrond.
D = quoti~nt van de delers.
Fo = clockfrequentie tellers.
SOM = normalisatiefaktor.
V(x,y) = geluidssnelheid in objekt.
faktor == door convolutie geintroduceerde vermenigvuldigingsfak

tor.

Zoals in formule 3.20 te zien is, kan de geluidssnelheid vanwege
een onbekende faktor in de convolutie niet bepaald worden.
De faktor kan moeilijk worden bepaald vanwege de eis dat de over
dracht van het convolutiefilter bij R=O gelijk aan 0 moet zijn.
Dit heeft tot gevolg dat de integraal over de samples van de ge
convolueerde projekties gelijk aan nul is. Deze geconvolueerde
projekties worden door het convolutie terugprojektie algoritme
uitgesmeerd en opgeteld, waardoor een rekonstruktie ontstaat.
Omdat slechts een eindig aantal projekties geconvolueerd en opge
teld worden, is de integraal over het vlak van de rekonstruktie
bijgevolg gelijk aan nul. Ret is dan duidelijk dat de absolute
grootte van een rekonstruktie zonder extra informatie dan niet te
bepalen is, en dus de exacte geluidssnelheid niet zonder meer te
geven is.
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3.6. Simulatie van de rekonstruktie van een cylinder.

In deze praragraaf worden de simulatieprogramma's P~OJ en PR be
handeld. Deze programma's zijn geschreven om resp. het gedrag van
het rekonstruktieprogramma met lange convolutiefilters, en de
convolutie van ~n projektie te bestuderen. De faktor meetruis is
daartoe in beide programma's uitgeschakeld.
Het programma PROJ simuleert de rekonstruktie van een cylinder
met straal R, met behulp van het rekonstruktieprogramma RECOM3.
Voor een beschrijving van RECOM3 wordt verwezen naar STAPPER
(1983).
Het programm PR berekent de convolutie van ~ projektie van een
cylinder met straal R met een convolutiefilter. De convolutiefil
ters zij n op DISK 6 met naam FI.<naam> aanwezig. Het programma is
geschreven om het gedrag van het convolutiefilter op disconti
nu~teiten in de projekties te bestuderen.
Beide programma's gaan uit van de berekende projektie van een cy
lindrische homogene verdeling van de reciproke van de geluids
snelheid, als funktie van de plaats. De projekties zijn, in het
geval van een cylinder, voor aile hoeken gelijk, zodat deze pro
jektie slechts een keer uitgerekend hoeft te worden.
Het programma PROJ is afgeleid van het simulatieprogramma PROJEK
TIE, dat door BAAS (1984) werd geschreven.
De projektie van een cylindrische homogene verdeling van de reci
proke waarde van de geluidsnelheid als funktie van de plaats le
vert een looptijd op als weergegeven in de onderstaande figuur.

wi

Uo
Tmax

T(u) t
Tmin - - - -

~u Uo

U

u

fig.3.6.1. Projektie van de cylindrische homogene verdeling van
de reciproke waarde van de geluidsnelheid als funktie
van de plaats. Vc,V o : geluidsnelheid in de cylinder,
resp. in de omgeving. R: straal cylinder. WL: totale
weglengte waarover geprojekteerd wordt.
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Voor de looptijd ~(m) geldt

T(u) ""

voor

voor

lu -uol>R

3.21
lu-uol=<R

In het programma PROJ moeten de volgende parameters ingevoerd
worden:

- Een deelfaktor die de grootte van een overgangssample aan de
rand bepaald.

- De monstergrootte ~u in em.
- Het aantal projekties N.
- He t a ant aim 0 n s t e r s per pro j e k tie, M, wa arm e e t eve n s de

trajektgrootte umax vastgelegd is volgens u max = M.~u.

- De straal van de cylinder R.
- De geluidssnelheid in de cylinder in m/s.

De weglengte WL is ingesteld op 15cm. De geluidsnelheid in water
op 1400 m/s. In fig.3.6.3. is het stroomdiagram van het programma
PROJ weergegeven.
In het programm PR worden, afgezien van het aantal projekties,
dezelfde parameters ingegeven. In onderstaand figuur is het
stroomdiagram van PR gegeven.
De listing van beide programma's is bij drs.M. Stapper ter inzage
beschikbaar.
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Invoer projektieparameters
Bereken en plot de projektie

N

Invoer convolutiefilter
Bereken convolutie

Plot geconvolueerde projektie

y

fig.3.6.2. Stroomdiagram van het programm PRo Met dit programma
wordt de convolutie van een projektie van een cylin
drische verdeling van een waarde met een convolutie
filter berekend.
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laad RECOM3, onderdruk RWTS en GETNEXT
modificeer RECOM3 zodanig dat CONFP
CALMEAN,NORM en FILTER slechts de

eerste keer worden doorlopen.
Wijzig databufferadres.

Invoer projektieparameters en copieer
deze naar RECOM3. Bereken en plot de
projektie.

N

Projektie in 2 byte hexadec.notatie
in databuffer

Laad convolutiefilter. Rekonstruktie
volgens RECOM3 en RECOB3.

Eventueel plot van doorsnede
van de rekonstruktie

fig.3.6.3. Stroomdiagram van het programma PROJ. Met het
programma wordt de rekonstruktie van een gesimuleer
de cylindrische homogene verdeling van de reciproke
waarde van de geluidsnelheid berekend.
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Beide programma's kunnen in de projektie aan de rand overgangs
samples introduceren om het verschijnsel van GIBBS te onderdruk
ken (Hamming 1983). Dit kan optreden ten gevolge van discontinu
~teiten in de projekties. Omdat bij de projektie van een cy
linder de grootste overgang optreedt aan de rand, is de mogelijk
heid geschapen een overgangssample te introduceren.
De deelfaktor A die in beide programma's ingevoerd dient te
worden, bepaalt de waarde van het overgangssample-als voIgt:

T(um+R+l) := T(um+R+l) - T(um+R)/A
T(u -1.-1) := T(u -1.-1) T(u.-R.)/A in het programma PR.O.J• •, ,
T(um+R+l) := T(um+R)/A in het programma PR

(R = Straal cylinder.)

In fig.3.6.4. is dit voor be ide programma
,

s weergegeven.

~ Tlul

I

T(U)

I
um

"
II
PR

u

um = middelpunt van de cylinder.

fig.3.6.4. Projekties van een cylinder met overgangssamples.
a)met achtergrond in PROJ, b)in programm PR zonder
achtergrond.

In he t pro g ram maP R ishe t 0 ve r g a n g s sam pIe s Ie c h t s a a n een k ant
toegevoegd, om het verschil met- en zonder overgangssample duide-
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lijk weer te geven.(zie H.5)
Het programma PROJ simuleert een rekonstruktie m.b.v. aile pro
jekties. Indien slechts aan een kant het overgangssample werd
opgenomen. zou het effekt van de discontinulfteit. weliswaar voor
de helft toch optreden.

In fig.3.6.5. tenslotte.
kende projekties gegeven
worden.

nul

zijn voor beide programma's
indien geen overgangssamples

de bere
ingevoerd

a)

,
T(u)

b)

u

fig.3.6.5. Berekende (discrete) projekties voor a) PROJ en b) PRo
zonder overgangssamples.
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Boofdstuk ~ Algebra!sche Rekonstruktie Techniek.

4.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt een alternatief rekonstruktie-algoritme
besproken, de zg. Algebrarsche Rekonstruktie Techniek (ART). Er
is voor onderzoek naar een alternatief algoritme gekozen, omdat
de geluidssnelheid in het convolutie algoritme niet eenduidig te
rekonstrueren was. Dit geldt niet voor het ART-algoritme. Daar
naast zou de algebrarsche rekonstruktie techniek, omdat deze
iteratief werkt, de rekonstruktie uit het convolutie algoritme
nog kunnen verbeteren.
In 4.2. wordt het ART-algoritme behandeld.
In 4.3. komt de simulatie van het algoritme aan de orde, voor ge
simuleerde projekties van een cylinder.
In 4.4. wordt nader ingegaan op dit simulatieprogramma.

~ Bet ART-algoritme.

In deze paragraaf wordt de theorie van de Algebra~sche Rekon
strukt1e Techniek behandeld. ART is een iteratieve techniek die
door Gordon et.al.(1970) is voorgesteld. De idee achter deze
techniek is dat de gemeten projekties gelijk moeten zijn aan de
projekties die resulteren indien men de rekonstruktie opnieuw
projekteert. Deze aldus gevormde projekties worden pseudo-projek
ties genoemd.
ART gaat uit van een objekt dat weergegeven wordt in een matrix
van N x N punt en, en waarbij de waarde van de rekonstruktie bin
nen een matrixelement constant is.(zie fig.4.2.1.).

o N

N
fig.4.2.1. Weergave van het objekt in een N x N matrix.
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Net als in het convolutie terugprojektie algoritme kan een be
schrijving van het objekt worden gegeven door:

n(i,j) = l/V(i,j) - l/Vo 4.1 •

In deze formule is Vo de geluidssnelheid van de omgeving van het
objekt, en V(i,j) de geluidssnelheid in het Cartesische rooster
waarin het objekt gegeven is. De funktie n(i,j) is dan een maat
voor de afwijking van de geluidssnelheid in het objekt t.o.v.
zijn omgeving.
Zoals eerder opgemerkt is, is de idee achter ART dat de gemeten
projekties overeen moeten komen met de projekties die uit de re
konstruktie gevormd worden.
Indien de rekonstruktie gegeven is in deze matrix van N x N pun
ten, kan een zg. pseudo-projektie worden gedefinieerd:

Ts(u,9) = n(i,j).l(i,j) 4.2.

(i,j) £ s(u,a)

: 5 (u,81

!9'

De parameter 9 heeft dezelfde betekenis als in het convolutie
terugprojektie algoritme. De variabele u geeft in de projektie
het samplepunt aan.
De termen l(i,j) en s(u,9) kunnen het best aan de hand van
fig.4.2.2. worden toegelicht:

s(u,9)= straal van projek
tiepunt u,hoek 9.

l(i,j)= weglengte straal
door matrixele
ment (i,j).

fig.4.2.2. Weergave van de vorming van een pseudoprojektie.
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Formule 4.2. is de discrete vorm van formule 2.9., die het meet
proces weergeeft. De term s(u,a) komt overeen met de integratie
weg wo door het objekt. De term l(i,j) is de discrete vorm van de
infinitesemale integratie variabele dv. De matrixelementen (i,j)
die element zijn van de straal s(u,G), zijn in fig.4.2.2. gear
ceerd getekend. De pseudoprojektie Ts(u,a) is de verzameling van
alle samplepunten u, voor de hoek a, waarvan een gemeten projek
tie beschikbaar is.
Ret algoritme vergelijkt voor hoek G=O de gemeten en berekende
projektie, en past de rekonstruktie zodanig aan dat beiden gelijk
zijn. Dit wordt dan voor de volgende gemeten hoeken G herhaald,
totdat alle gemeten projekties afgehandeld zijn.
Dit wordt een iteratieslag genoemd.
Daarna wordt een zodanig aantal iteratieslagen uitgevoerd, totdat
voor alle hoeken de projekties zo goed mogelijk gelijk zijn aan
de pseudoprojekties.
Ret gehele ART-algoritme is in het volgende stroomdiagram weerge
geven.

START a=o

maak pseudoprojektie
voor hoek a

vergelijk met overeenkomstige gemeten
projektie en pas de elementen in de
rekonstruktie additief/multiplikatief
aan, zodat voor hoek a pseudo- en

gemeten projekties gelijk zijn

verhoog a

N

y

N

verhoog iteratieteller

geef resultaat weer.

fig.4.2.3.Stroomdiagram van het ART-algoritme.
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De in bovenstaand stroomdiagram weergegeven aanpassing kan op
diverse manieren geschieden. De twee voornaamste technieken zijn:

a) Additieve ART
b) Multiplikatieve ART.

ad a) Additieve ART:

In additieve ART wordt de gemeten projektie T(u,9) vergeleken met
de (berekende) pseudoprojektie Ts(u,9). De elementen van de
straal s(u,9), dit zijn de gearceerde elementen in fig.4.2.2.
worden als volgt aangepast:

n(i,j)q+l + T(u,9) - Ts(u,9)
L: l(i,j)

s(u,9)

4.3.

De sommatiel:l(i,j) is de som van de weglengte door de matrixele
me n ten in des t r a a 1 s ( u , 9) (z i e fig. 4 • 2 • 2 • ) •
De variabele q geeft de iteratieslag aan n(i,j)q is de waarde van
n(i,j) v66r de iteratieslag q.

ad b) Multiplikatieve ART:

De aanpassing van de elementen in de straal s(u,9) geschiedt bij
multiplikatieve ART op de volgende manier:

n(i,j)q+l • n(i,j)~ T(u,9)
Ts(u,9)

n(i,j)q+l = n(i,j)q

voor Ts(u,9) ~ 0

voor Ts(u,9) = 0
4.4.

Beide methoden geven voor positieve n(i,j)q gelijke resultaten.
Bij additieve ART echter kunnen negatieve waarden ontstaan in
het iteratieve proces. Gordon et.al.(l970) gaan bij de beschrij
ving van ART uit van de toepassing in R3ntgentomografen, waarbij
de fysische grootheid de demping is. Deze kan niet negatief
worden. Ret additieve ART algoritme toegepast in R3ntgen-tomogra
fen, heeft daartoe een conditie die voorkomt dat n(i,j) in de
iteraties negatief wordt. In ultrasone looptijd tomografie echter
kunnen in weefsel zowel geluidssnelheden optreden die lager als
die hoger zijn dan in water, n(i,j) kan daardoor zowel positief
als negatief worden.
Ret verschil tussen beide technieken is dat de aanpassing van het
matrixelement n(i,j) bij multiplikatieve ART evenredig met zijn
grootte gebeurt, en bij additieve ART onafhankelijk ervan.

In formule 4.2., de vorming van de pseudoprojektie, is te zien
dat de weglengte l(i,j) in een element als een soort weegfaktor,
de grootte van de bijdrage tot de som bepaalt. Dit is bij de
aanpassing in formule 4.2. en 4.3. niet terug te zien. Indien
formule 4.3. wordt geschreven als:
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n(i,j)q+l * l(i,j) - n(i,j)q*l(i,j) + {T(u,9) - Ts(u,9)}*I(i,j)
L1(i,j)

s(u,9) 4.5.
is dit weI in te zien.
De term {T(u,9)-Ts(u,e)}*I(i,j)/L'l(i,j) is de ~orrectie van het
matrixelement n(i,j), vermenigvuldigd met zijn lengte l(i,j). De
term {T(u,9)-Ts(u,9)} is de fout in de projektie.
De projektie wordt gevormd door formule 4.2 ••
De term l(i,j)/2: l(i,j) bepaalt de fractie van de totale som die
het matrixelement zou bijgedragen hebben. Er kan geschreven wor
den, indien aIle elementen in de straal dezelfde waarde hadden:

T's == 4.6.

waarbij voor aIle elementen in de straal s(u,9) geldt: n(i,j)-No.
In dit geval is de bijdrage in de pseudoprojektie T~s van een
element n(i,j) evenredig met l(i,j)/ L l(i,j).
He tis dan d u ide I i j k d at de f 0 uti n de pro j e k tie s met die z elf de
fractie wordt gecorrigeerd. Het gevolg voor de matrixelementen
die i n des t r a a I I i g g e n is, d a t d e z e i n dec 0 r r e c tie gel i j k w 0 r den
behandeld.

Voo~ de rekonstruktiematrix geldt dat het punt (i,j)=(O,O) midden
in de matrix ligt. De grenzen lopen dan van (-m •• +m,-m •• +m),
waarbij m de grootte van de matrix bepaalt. Dit punt (0,0) komt
ook overeen met het zwaartepunt van de rekonstruktie. Dit zwaar
tepunt is belangrijk omdat de projektiezwaartepunten ook door dit
punt gaan, en zo een referentiepunt voor het algoritme vormen.
(zie Bos (1983), zwaartepuntsmethode).

Voor de startwaarde van n(i,j)q Iq=O, die voor aIle elementen in
de rekonstruktiematrix gelijk is, zijn een aantal mogelijkheden:

a) bij additieve ART kan n(i,j)O gelijk zijn aan 0.
b) bij multiplikatieve ART kan dit niet, omdat de pseudoprojek

ties de waarde ° opleveren in de eerste iteratieslag. Bij de
aanpassing zou dan door nul gedeeld kunnen worden. In dit ge
val wordt meestal gevormd door als startwaarde de gemiddelde
waarde over het objekt van n(i,j) te nemen. Deze gemiddelde
waarde kan berekend worden uit:

4.7.

waarbij N gelijk is aan T(u,9), van een willekeurige hoek 9.
m is gelijk aan de grens van de matrix (-m •• +m,-m •• +m).

c) Ais derde mogelijkheid kan als startwaarde gelden de uitkomst
van het convolutie terugprojektiealgoritme. De schatting van
de doorsnede is dan, afgezien van ruis , de door het algorit
me getntroduceerde artefacten en de onbekende faktor, dicht
bij de werkelijkheid.
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Zoals eerder vermeld is, werkt het ART-algoritme iteratief, en
zou dan naar een bepaalde (optimale) waarde toe convergeren. Door
Gilbert (1972) zijn simulaties gedaan voor zowel multtplikatieve
als additieve ART, en een ander algoritme, de zg. SIRT (Simulta
neous Iterative Reconstruction Technique). Op deze laatste tech
niek kan hier niet worden ingegaan, daar dit buiten het kader van
dit verslag valt. In fig.4.2.4. is hiervan het resultaat weerge
geven. De faktor b is gelijk aan de discrepantie tussen de gere
konstrueerde verdeling n(i,j)q, en de, in dit experiment beschik
bare originele verdeling n(i,j)o.

b = [) (n(i,j)-n(i,j)q)2/\(n(i,j)-n(i,j)O)2]O.5
.. , ........

4.8 •

10 ART(mult) (I)
(2)

AR.T(add)

b
SIRT(add)

(3)

ART
0·2 (add.•pseuda·pnljs)

(aJ ( b) (4)

00 5 10 15 20 0 5 10 15· 20
Number of iterations

.g.4.2.4 De discrepantieSvs. het aantal iteraties, voor een gesi
muleerde verdeling. a)met 10 projekties en b)met 2S projekties.
(uit Gilbert 1972).

In deze figuur is een versie van ART(add pseudo-projs) te zien.
Dit algoritme maakt gebruik van de gesimuleerde verdeling van het
objekt, dat in dit experiment bekend is. Uit deze verdeling wor
den projekties gevormd, en als gemeten projekties gebruikt. (Gil
bert 1973). Deze projekties zijn dan ruisvrij, en houden, in te
gens telling tot werkelijke metingen rekening met het feit dat het
objekt hier gegeven is in een matrix. In 4.3. wordt hier nader op
ingegaan.
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In fig. 4.2.4-. is t e z i end a t b i JAR T , n a e e n a a n van k eli j k e
daling, de discrepantie weer groter wordt.
Omdat in werkelijke metingen geen informatie beschikbaar is over
de doorsnede van het objekt (deze willen we net rekonstrueren),
zal, met behulp van een nader te bepalen methode een optimaal
aantal iteratieslagen moe ten worden gezocht. Deze methode valt
buiten het kader van dit verslag.(G.T. Herman et al.1973).
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4.3. Simulatie met berekende projektiedata.

In deze paragraaf wordt het simulatieprogramma ARTTEST besproken t

dat de algebra~sche rekonstruktie techniek simuleert op een IBM
personalcomputer. Om een grote flexibiliteit te verkrijgen t is
dit in de taal Pascal ge'tmplementeerd. Ret simulatieprogramma t

simuleert de rekonstruktie van een cylinder met een straal R t en
waarin de geluidssnelheid t.o.v. zijn omgeving uniform verdeeld
is.
Er is voor simulatie gekozen omdat de IBM PC de meetwaarden die
m.b.v. de bestaande meetopstelling op datadiskette geschreven
waren niet kon lezen.(APPLE II formaat)
Als beginschatting van de cylinder wordt een cylinder met de
goede verdeling van die geluidssnelheid gestoord met ruis t waar
van de amplitude instelbaar is. Dit simuleert de toepassing als
verbetering van de uitkomst van het convolutie terugprojektieal
goritme. In fig.4.3.1. is zo'n beginschatting voor een cylinder
met bijgevoegde parameters gegeven.

40 55 42 44 58 52 48
58 54 49 46 57 53 48 45 51 53 42

59 54 45 49 54 56 52 44 53 60 52 44 41
53 44 43 56 51 42 58 59 54 45 41 60 50 49 44

47 49 53 56 58 48 47 55 51 43 44 57 59 47 47 57 59
50 50 43 60 53 49 42 55 59 53 47 41 56 43 49 53 55

40 57 54 41 53 60 51 44 49 58 54 41 46 60 53 48 47 59 60
60 53 48 45 51 53 42 45 56 59 43 45 59 50 40 56 58 54 42
51 44 49 58 54 41 47 59 54 43 45 58 54 42 40 57 56 50 43
47 60 54 42 43 59 55 46 43 60 53 49 43 54 58 53 42 55 60
55 45 48 55 60 54 40 56 58 54 42 40 57 56 50 42 60 52 43
42 59 59 48 42 60 53 45 46 58 54 41 49 57 53 47 47 57 59
54 42 42 58 56 47 46 58 54 41 49 57 53-48 46 59 60 51 42

57 47 49 53 55 55 48 43 57 55 45 46 59 54 41 49 60
56 40 57 57 53 47 49 54 56 51 43 51 57 53 48 45 58

58 52 41 52 60 59 58 49 46 58 53 49 43 54 58
41 58 51 40 57 59 55 44 41 57 57 46 4i

58 52 49 48 58 54 42 50 51 51 44
50 40 53 57 45 48 55

fig.4.3.1. Beginschatting van een cylindervormige verdeling van
de geluidssnelheid t.o.v. zijn omgeving t gestoord met ruis.

In dit simulatieprogramma moeten de volgende parameters worden
ingevoerd:
- de gewenste straal van het objekt de straal van de cylinder.

het gewenst snelheidsverschil in m/s: de afwijking van de ge
luidssnelheid t.o.v. de omgeving.
de deviatie in m/s : de amplitude van de ruis.
het aantal projekties
de keuze voor MULTIPLIKATIEVE ART of ADDITIEVE ART :resp 1/0
de keuze voor lengtekorrektie of niet: dit komt in 4.4. aan de
orde.
de waarde voor alpha.:komt later aan de orde.
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In onderstaand figuur is het stroomdiagram van ARTTEST gegeven.

9=0, iteratieslag=O
Invoer parameters

berek€n projektie van de cylinder
(measproj)

bereken 2-dim. objektverdeling
(origineel)

bereken 2-dim. obj.ver. met ruis
(rekonstruktie)

bepaal least square afwijking
t.o.v. het ori ineel

bepaal pseudoprojektie voor hoek 9
uit de rekonstruktie

vergelijk met measproj. en pas
rekonstruktie aan volgens
additieve- of multipl. art.

verhoog projektieteller

N

least square error t.o.v.
origineel

geef resultaat weer.

(END.

N

fig.4.3.2. Stroomdiagram van het simulatieprogramma ARTTEST.
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In dit programma moet o.m. de waarde van alpha worden ingegeven.
Dit houdt verband met de grootte van de aanpassing in multiplika
tieve of additieve art.
Voor de aanpassing zijn niet de formules 4.3. en 4.4. overgeno
men, maar:

n(l,j)q+1= n(l,j)q + {T(u,9) - Ts(u,9)}.
:L:.1(i,j)

voor additieve ART, en: S(u,el

alpha
4.9.

n(1,j)Q+1. n(1,j)Q.({T(u,9) -1}.alpha + 1).
Ts(u,9)

4.10.

voor multiplikatieve ART.
De faktor alpha werkt dan als een soort demping, die voorkomt dat
overkorrekties optreden. Een nadeel echter is dat de snelheid
waarmee het algoritme naar de goede oplossing convergeert, daalt.

De vorming van pseudoprojekties geschiedt op de volgende manier:

Ret probleem is, die matrixelementen te bepalen, die door een ge
geven straal s(u,a) worden doorsneden. Dit zijn de gearceerd
getekende elementen in fig.4.2.2 •• Daarnaast moet de weglengte
van de straal binnen deze elementen worden bepaald.
Daartoe wordt uitgegaan van het onderstaande figuur. De oorsprong
van het assenstelsel komt overeen met het zwaartepunt van het te
rekonstrueren object.

y

y.
J

o

s(lJ,S)

x

~=(~ 0 sa) !.Js ina1
-sina 10sa

fig.4.3.3.Vektornotatie van de straal en het rekonstruktierooster.
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In fig.4.3.3. is de straal s(u,~), die de integratieweg door het
rekonstruktierooster aangeeft in vektornotatie gegeven door:

s "" 4.11.

waarbij u de steunvektor van de straal s(u,e) is, en v de rich
tingsvektor langs die straal.
Voor een snijpunt a met het rooster geldt:

s .. u +). v 4.12.
~ - a-

Voor een punt b geldt:

Algemeen geldt, voor een punt x

x""!.x- u
v

Voor de lengte van het lijnstuk a-b geldt:

4.13.

4.14.

!.b -!..a .. u + ~ - (.!!. + !La:!.)

.. (~ - \):!. .. (I" - A) v 4.15.a

Voor de vektor v wordt gekozen II :!.II = 1 (zie fig.4.3.4.)

x
U x = sine
u y =-cose

fig.4.3.4. keuze van u en v •

De relatie tus~en de roosterpunten (i,j) en de snijpunten van de
roosterlijne~ xi en y} is in fig.4.3.5. aangegeven.

Y=j

•( i, j)
Y= J-1

x= I x=i +1

fig.4.3.5. De relatie tussen het roosterpunt (i,j) en
de snijpunten van de roosterlijnen
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Het zwaartepunt van de projekties gaat door het roosterpunt (i,j)
=0,0 heen. Dit roosterpunt komt in de co8rdinaatnotatie overeen
met het punt (0.5,-0.5) en is gelijk aan de steunvektor van het
referentiepunt.
Samengevat wordt de straal S beschreven door:

S '"' [ 0.5] +
-0.5

\,::; i
U

[
COS9]

m -sin9
./

+ A [

sin9lcos9
,

4.16.

De hierboven gegeven variabele m komt overeen met het samplenum
mer in de projekties t.o.v. het zwaartepunt. lndien M samples in
een projektie worden gemeten, loopt m van -M/2 •• +M/2.

Voor de waarde van lambda van een snijpunt met de roosterlijn
evenwijdig aan de Y-as, die door het punt (i,O) gaat (punt a in
fig.4.3.3.) geldt:

~m '"' i - (0.5 + mcos9)
sin9

4.17.

Voor de waarde van lambda van een snijpunt met de roosterlijn
evenwijdig aan de X-as, die door het punt (O,j) gaat (punt b in
fig.4.3.3.) geldt:

Ajm = j - (-0.5 - msin9)
cos9

4.18.

Met behulp van bovenstaande formules kunnen de afstanden binnen
een matrixelement worden bepaald, en de matrixelementen die door
een straal worden doorsneden.
Voor de bepaling van de afstanden binnen het matrixelement worden
eerst de snijpunten met de lijnen evenwijdig aan de X-as bere
kend, en daarna de snij punten met de Y-as. Vervolgens worden de
lambda waarden op grootte gesorteerd, en kunnen de afstanden en
de bijbehorende matrixelementen bepaald worden. Voor de hoeken e
=0 en 90 graden, mogen aIleen de snijpunten evenwijdig aan de X
as resp. Y-as bepaald te worden, om delen door nul in (4.17.) en
(4.18) te voorkomen.
In de volgende paragraaf wordt nader op het algoritme van het
simulatieprogramma ARTTEST ingegaan.
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~~ algoritme ~ ARTTEST.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vorming van de pseudopro
jekties en het gebruik van de lengtecorrectie bij het vergelijken
van de pseudoprojekties en de projekties van de cylinder.

De rekonstruktieverdeling is gegeven in een matrix van 40 x 40
elementen. Het reeds ge'fmplementeerde convolutie terugprojektie
algoritme berekend de rekonstruktie ook in dit beperkt aantal
punten.
De pseudoprojektie wordt uit deze rekonstruktie voor aile gemeten
(sample)punten voor een hoek a berekend.
Voor elk samplepunt moe ten bij de pseudoprojektievorming de vol
gende punten worden onthouden:

- de coBrdinaten van de matrixelementen die in de straal vallen.
- de bijbehorende weglengten van die straal door het element.
- de correctiefaktor van aile in de straal vallende elementen.

Dit vergt per samplepunt erg veel ruimte voor de opslag van data.
De hele procedure van projektievorming en aanpassing van de re
konstruktie wordt daarom niet in aile samplepunten tegelijkertijd
uitgevoerd, maar na elkaar. De ruimte die nodig is voor boven
staande punten kan dan iedere keer opnieuw worden gebruikt.
Voor twee aanliggende stralen is het mogelijk dat een element
door beide stralen doorsneden wordt.(zie fig.4.4.1.)

s(u+1,8)

S(u, e)

--7~--+~~~e..--t----t-- ... rekonstruktierooster

fig.4.4.1. Doorsnijding van een element door twee
aanliggende stralen.

Indien de projektievorming en de aanpassing in dezelfde matrix
worden uitgevoerd, belnvloeden deze elkaar. Dit kan een uitsme
ring van een fout, veroorzaakt door €!en afwijkende samplewaarde
in de richting van het doorlopen van de projektie veroorzaken.
Om dit te voorkomen wordt met twee matrices gewerkt. In de ene
matrix is de rekonstruktie gegeven, in de andere de aanpassing
van de elementen.
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Voor additieve ART is die aanpassing gelijk aan:

{T(u,8) - Ts(u,8)}.alpha 4.19.
'Ll(i,j)
S(U,81

en voor multiplikatieve ART gelijk aan:

[{T(u,8) - l}.alpha + 1]
Ts(u,8)

4.20.

Indien in twee opeenvolgende stralen met correctiefaktoren CaRl
resp. COR2 overlappende elementen aanwezig zijn (zie fig.4.4.1.)
is de voor dat element resulterende correctiefaktor CaRR bij
additieve ART gelijk aan:

CaRR = {CaRl + COR2}/2 4.21.

en bij multiplikatieve ART gelijk aan:

CaRR = VCORI.COR2 4.22.

Nadat een projektie geheel afgehandeld is wordt de rekonstruktie
m.b.v. de correctiematrix bijgesteld, en kan de volgende projek
tie worden beschouwd.

In de vorige paragraaf is de begrip lengtecorrectie genoemd. Dit
vergt enige toelichting.
De rekonstruktiedata is, zoals eerder aangegeven slechts in een
aantal di~crete punt en van de tweedimensionale verdeling beschik
baar, en kan gepresenteerd worden in een discrete rekonstruktie
matrix.(zie fig.4.2.1.). De echte projekties waren echter ver
kregen van een continue verdeling. Ret gevolg hiervan is dat de
pseudoprojekties slechts een benadering kunnen zijn van de werke
lijkheid. Dit is in fig.4.4.2. voor een cylinder weergegeven. De
g e me ten pro j e k tie van e e nun i for me c y 1 i n d e r i s 0 v era 11 e hoe ken
gelijk. Voor de pseudoprojekties van de discrete cylinder geldt
dit niet, omdat de weglengte door de cylinder over verschillende
hoeken anders is. Naar mate de matrix meer elementen bezit, kan
de benadering beter zijn.

Indien dus voor alle hoeken e met dezelfde projektie vergeleken
wordt, zullen fouten optreden in de correctie.
Indien in ARTTEST geen lengtecorrectie wordt toegepast, worden de
pseudoprojekties vergeleken met de eenmalig berekende projektie
van een discrete cylinder. Deze is gelijk aan de projektie van de
rekonstruktie voor e = o.
Indien wel lengtecorrectie wordt toegepast, wordt gegeven de
gewenste verdeling van een cylinder in een matrix, zoals in fig.
4.4.2. gegeven is, voor elk punt en elke hoek opnieuw een projek
tie berekend, die dan als referentie voor de pseudoprojektie van
de rekonstruktie dient.
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fig.4.4.2. Presentatie van een uniforme cylinder in het rekon
struktierooster

Dit is vergelijkbaar met de test die Gilbert (1972) heeft gedaan
(add.pseudoproj.in fig.4.2.3.).
Indien geen lengtecorrectie wordt toegepast, is de afwijking van
de projekties t.o.v. de wei lengtegecorrigeerde projekties verge
lijkbaar met ruis die op de (werkelijk) gemeten projekties aanwe
zig is.
In fig.4.4.3. tens lotte is het stroomdiagram van de procedure
CALPROJ, die de berekening van de pseudoprojekties verzorgd, ge
geven. De gegeven procedurebenaming komen overeen met de listing
van ARTTEST. Deze is ter inzage verkrijgbaar bij drs. M.Stapper.
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1START I
initialiseer correctiearray

CORRAR:=O additieve art.
CORRAR:=l mult.art.

clear snijpuntarray's die lambda-
waarden en co8rd. van snijpunten bevatten

XARR:=O;YARR:=O
I

bepaal snijpunt lijnen evenwijdig aan X-as
en/of snijpunt lijnen evenwijdig aan Y-as

SNIJPUNTX;SNIJPUNTY

I
sorteer lambda waarden op grootte

en zet deze, met elementen in straalarray ZARB
SORTEER

I
bepaal integraal voor gegeven straal (ZARR

dit geeft pseudoprojektie voor punt I
CALINT

I
pas elementen aan in de straal
multiplikatief of additief

CALARTM,CALARTA

verhoog samplenummer I ]

N
een heleP:~

corrigeer rekonstruKtie (=n !lnK_I]!;;K.IJ
CORRECTOLD

verhoog projektieteller PC

aIle projekties gehad?
N

~"I

J END I

fig.4.4.3. stroomdiagram van de berekening van pseudopro
jekties CALPROJ.
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Hoofdstuk 5 : Resultaten.
~ Resultaten ~ bet convolutieterugprojektie algoritme.

In deze paragraaf worden de resultaten van de rekonstrukties die
met behulp van de nieuw ontworpen digitale filters uitgevoerd
zijn gegeven.
In het eerste gedeelte zijn de resultaten gegeven van de rekon
strukties van gesimuleerde projekties van een cylinder met uni
form verdeelde geluidssnelheid zonder ruis in de metir..gen • Ter
vergelijking zijn de resultaten met de vorige filters, die Baas
(1984) gebruikte, ook gegeven.
De simulaties zijn allen met de volgende parameters gedaan:

-sampleafstand in de projekties:
-aantal projekties
-aantal samples per projektie
-straal van de cylinder
-geluidssnelheid in cylinder
-geluidssnelheid in omgeving

O. 1
72
64

1
1500
1400

cm.

cm.
ml s
m/s

Ter vergelijking zijn, voor een aantal simulaties in de projek
rand overgangssamples ge!ntroduceerd,(zie hfst.3) om het ver
schijnsel van Gibbs aan de rand te onderdrukken. De resultaten
zijn voor zowel een enkele projektie, als ook voor een hele re
konstruktie gegeven.

In het tweede gedeelte zijn een aantal rekonstrukties van meting
en met behulp van de meetopstelling aan een fantoom weergegeven.
Een fantoom is een objekt dat dezelfde materiaaleigenschappen
heeft als menselijk weefsel, en waarvan de verdeling van de
geluidssnelheid, alsook de geometrie in dat object bekend is.
Door den Brok (1984) is in de literatuur een materiaal gevonden
dat geschikt is voor het maken van dergelijke fantomen, en wel
agar-agar met propanol erin. De geluidssnelheid is een funktie
van de koncentratie propanol. De parameters van de meting zijn
bij de diverse plaatjes weergegeven. De resultaten die Baas
verkreeg met het toen gebruikte filter ("0.2 Hanning"), zijn ter
vergelijking aangegeven. Dit filter is in de nieuwe filterbena
ming FI.L21BO.2 genoemd.
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~econvolueerde projektie
.I.b.v. silulatieprogr. PRJ

proJektu Vin een c'(loder
let avergang.,alpJe

fig.5.LL
Illustratie van het effekt van
het introduceren van een over
gangssample aan de rechterkant
van de projektie met behulp
van het programma PRo
De waarde van het overgangs
sample is empirisch bepaald.
Filter FI.L65BO.2.

De DIVlm~RVALU:;'; "A" bepaai t de
-;"TTrnTTTTrnTT.",..rrn"""TT"n"TT'TTT"nTTT1TnTTT.".,.,.,.,.n-n...-rfrTTI.,.".TTT1rrTr Wa a r de"anditov erga n gs sampie .

(zie biz. 33)
~iiter FI.L65BO.2.

DIVIDERVALUE= 2 FILTER FI.L65BO.2

proJettie Vin ean cylinder
let overgingssalple

l geconvoluearde proieHie
~ 11.~.v••iIUJitieprogr. PRJ

fig.5.L2.
Als fig.5.Ll., maar nu
een andere waarde van
overgangssample.

met
het

DIVIDERVALUE~ 4 FILTER FI.L65BO.2
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~econvolueer~e projektie .
,m.O.v. Sliulatieprogr. PRJ

DIVIDERVALUE= 2 FILTER FI.L31BO.2

S3

fig.S.l.3.
Als fig.S.l.l. echter met het
filter:FI.L31BO.2
Hierin is te zien dat er nu,
bij dezelfde dividervalue,
toch een klein piekje aan de
rand ontstaat.

fig.S.l.4.
3-D plot van rekonstruktiemet
PROJ met het filter dat Baas
gebruikte,(O.2 Hanning) zonder
overgangssamples aan weers
zijden van elke projektie.
Filter = FI.L21BO.2

Fig.S.l.S.
3-D plot van rekonstruktie met
PROJ als boven, echter met
een overgangssample aan weers
zijden van elke projektie.
Filter FI.L21BO.2



fig.S.l.6.a) en b)
rekonstruktie met PROJ:
cylinder met straal van
1 em, zonder overgangssam
pies.
Filter L31BO.2
a) 2-dim verdeling b)3-D plot.

a)

b)

I
fig.S.l.7.a) en b)
Rekonstruktie als boven,echter
met overgangssamples aan de
rand.
Filter FI.L31BO.2
a)2-dim verdeling b)3-D plot.

a)
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fig.S.l.8. a) en b)
Rekonstruktie met PROJ van een
cylinder, zonder overgangssam
pies aan de rand.
Filter L41BO.2
a) 2-dim verdeling b)3-D plot.

a)

fig.S.l.9. a) en b)
Rekonstruktie als boven, maar
met overgangssampies aan de
rand.
Filter FI.L41BO.2
a) 2-dim verdeling b)3-D plot.

a)

b)
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fig.5.1.10 a) en b).
Rekonstruktie
van een uniforme cylinder met
een straal van lcm. m.b.v. het
programma PROJ.
Filter FI.L65BO.2
De projekties hebben geen
overgangssamples aan de rand.
a) 2-dim verdeling b)3-D plot.

a)

b)

fig.5.1.11. a) en b)
Rekonstruktie als boven, ech
ter met overgangssamples
aande rand van de projektie.
Filter FI.L65BO.2
a) 2-dim verdeling b)3-D plot.

a)

b)



fig. 5.1.12.
3-D plot van de rekonstruktie
van een cylinder van 2.5 cm
met het filter:
FI.L65BO.2

In bovenstaande rekonstrukties valt op dat de nieuw ontworpen
filters een goed laagdoorlaatkarakter bezitten in vergelijking
met de filters die Baas gebruikte in vergelijkbare simulaties
(fig.5.1.4). Daarnaast valt op dat de optimale grootte van het
overgangssample afhankelijk is van het filter. In de praktijk is
deze grootte waarschijnlijk moeilijk te bepalen, omdat het moei
lijk te be palen is of de discontinu~teit in de projektie een
gevolg is van het discrete karakter van de projekties, of een
storende meetfout, bv. door interferentie. Ret introduceren van
overgangssamples geeft bij de rekonstruktie een laagdoorlaatef
fekt, en daardoor verlies van detail. In het volgende gedeelte
komen rekonstrukties van metingen aan fantomen ter sprake.
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fig.5.1.13.a) en b)
Rekonstruktie van een cylin
dervormig fantoom met uniforme
verdeling van de geluidssnel
heid.De koncentratie propanol
bedraagt hierin 6%.
Meting:datadisk 106, file 1.
Filter:FI.L127BO.2
Rekonstruktie: plaatjesdisk 61
Filenaam: PICTURE 46 (PIET)
a) 2-dim verdeling b) 3-D plot

a)

b)

fig.5.1.14. a) en b)
Al sin fig. 5 • 1 • 1 3. e c h t e r met
het filter zoals Baas gebruik
teo
Meting:datadisk 106, file 1
Filter:FI.L21BO.2
Rekonstruktie:plaatjesdisk 1
Filenaam:PICTURE 11 (WILLY)
a)2-dim verdeling b) 3-D plot.

a)

b)



In de volgende figuren zijn de resultaten weergegeven van fanto
men die een aantal gaten van bekende diameter bezitten. Deze re
konstrukties zijn uitgevoerd om te bepalen hoe groot het oplos
send vermogen van het convolutie algoritme is met de nieuw ont
worpen filters.

fig.S.l.1S.
Schets van het meetobjekt.
Cylinder agar-agar met uitspa
ringen van S, 3 en 2 mm. in
diameter.Propanolkonc.=lO%.

fig.S.l.16.
Rekonstruktie van fig.S.l.1S.
Meting:datadisk 110 file 8.
Filter:FI.L21BO.2
Rekonstruktie:plaatjesdisk 60
Filenaam: PICTURE 37 (PIET)

fig.S.l.17.
Rekonstruktie van fig.S.l.1S.
Meting:datadisk 110 file 8.
Filter:FI.L127BO.2
Rekonstruktie:plaatjesdisk 61
Filenaam: PICTURE 4S (PIET)
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In bovenstaand plaatje is te zien dat interferentie in de projek
tie het aanwezige contrast uit de grijswaarden schaalt. (de zwar
te rand is het gevolg van interferentie)

fig. 5.1.18.
Schets van het meetobjekt:
Cylinder agar-agar met uitspa
ringen van 4.5, 3, 2, en 1mm.
Koncentratie propanol:5%

fig.5.1.19.
Rekonstruktie van 5.1.18.
Meting:datadisk 110 file 9
Filter:FI.L65BO.2
Rekonstruktie:plaatjesdisk 61
Filenaam:PICTURE 42 (PIET)

In bovenstaand figuur is duidelijk te zien dat de gaten van 2 mm.
in de rekonstruktie nog terug te vinden zijn. Door buiging van
het geluid, en het laagdoorlaatkarakter van het filter, wordt het
oorspronkelijk aanwezige kontrast echter niet gehaald.

Vervolgens worden nog enkele resultaten gegeven van de rekon
strukties van metingen die door Baas zijn gedaan. De rekonstruk
ties die Baas verkreeg zijn ter vergelijking bijgegeven.
Het zal blijken dat de nieuw ontworpen filter duidelijk betere
resultaten leveren. De gaten die bij Baas wei zichtbaar aanwezig
zijn worden veroorzaakt doordat de cylinder t.g.v. het te korte
filter "doorzakt". Het contrast is bij de nieuwe filters wei aan
wezig, maar omdat de cylinder niet doorzakt, is de betreffende
grijswaarde te donker, en het gat niet zichtbaar. Door het plaat
je te rescalen, kunnen de gaten wei zichtbaar worden gemaakt.
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De "ruis" die bij het filter FI.L127BO.2 aan de rand ontstaat, is
het gevolg van het feit dat de ruimte in het geheugen van de
computer, waarin de convolutie berekend wordt, te klein is,
waardoor termen ongelijk aan nul aan de rand ontstaan.

fig.S.1.20.
Schets meetobjekt
Cylinder agar-agar 2%propanol
met gaten van 10,8,6,4.S en 3
mm.

fig.S.1.21.
Rekonstruktie van S.1.20.
Meting:datadisk 107 file 1
Filter:FI.L127BO.2
Rekonstruktie:plaatjesdisk 61
Filenaam:PICTURE 43 (PIET)

fig.S.L22.
Als boven, echter met
Filter:FI.L21BO.2 (0.2 Hann.)
Rekonstruktie:plaatjesdisk 3
Filenaam:PICTURE 29 (WILLY)
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fig.5.l.23.
Schets van meetobjekt:
cylinder
agar-agar, 6% propanol en
gaten van 10,8,6,4.5 en 3 mm.

fig.5.1.24
Rekonstruktie van 5.1.23.
Meting:datadisk 106 file 2.
Filter:FI.L127BO.2
Rekonstruktie:plaatjesdisk 61
Filenaam:PICTURE 44 (PIET)

I
I
I
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fig.5.1.2S.
Rekonstruktie als 5.1.24.
echter:
Filter:FI.21BO.2
Rekonstruktie:plaatjesdisk 1
Filenaam:PICTURE 11 (WILLY)



5.2. Resultaten ~ ~ Algebra!sche Rekonstruktie Techniek.

In deze paragraaf worden de resultaten van het simulatieprogramma
ARTTEST weergegeven. Ret programma rekonstrueert, gegeven een
beginschatting gestoord met ruis, de gesimuleerde, ruisvrije
projekties van een cylinder met uniform verdeelde geluidssnel
heid. De parameters die ingegeven zijn, zijn bij de resultaten
bijgegeven.
Er is voor deze beginschatting gekozen, omdat als eerste
instantie de uitkomst van een rekonstruktie met behulp van het
convolutie terugprojektie algoritme ook als beginschatting zou
kunnen dienen. Ret ART-algoritme heeft dan minder iteratieslagen
nodig om een goede rekonstruktie te verkrijgen, en zou dan de
rekonstruktie van het convolutie algoritme nog kunnen verbeteren.
De beginschatting is een uniform verdeelde cylinder, die met ruis
wordt gestoord.
Indien geen lengtecorrectie wordt toegepast, zijn aile projekties
gelijk, en komen overeen met de projekties van een uniforme
cylinder, zonder ruis zoals die ook in PROJ en PR worden gesimu
leerd.
Indien wei lengtecorrectie wordt toegepast, worden de projekties
voor elke hoek berekend uit een uniform verdeelde cylinder met de
gewenste geluidssnelheid. Deze cylinder is gegeven in hetzelfde
rekonstruktierooster als de rekonstruktie.

De resultaten tonen aan dat het algoritme erg gevoelig is voor
de discretisatie van het objekt, dat weergegeven wordt in een
rekonstruktierooster. Ret gevolg is dat de ruis in de rekonstruk
tie niet verdwijnt.

De rekonstrukties zijn uitgevoerd met en zonder lengtecorrec
tie. ( z i e p.48 ). Da a rna a s tis de i n v 1 0 e d van des moo t h i n g fa k tor
alpha bepaald door met verschillende waarden te simuleren.
Ret blijkt dat hoe kleiner alpha is, hoe groter het aantal ite
ratieslagen is totdat stijging van de afwijking t.o.v. het origi
neel optreed.
De convergentie naar het minimum van de afwijking is ook sneller
naar mate de faktor alpha groter is. Indien geen lengtecorrectie
wordt toegepast, is het dan bereikt minimum lager naar mate de
faktor alpha lager is. Dit geldt voor zowel additieve als multi
plikatieve ART.
Tevens blijkt dat de resultaten van multiplikatieve ART beter
zijn dan additieve ART. Riervoor kan op dit moment nog geen ver
klaring worden gegeven. Ret wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
het feit dat de correctie van additieve ART onafhankelijk van de
oude waarde is, en deze bij multiplikatieve ART evenredig met de
oude waarde is. .
Indien wei lengtecorrectie wordt toegepast, zijn de resultaten
van beide soorten ART beter. Indien het aantal projekties groter
is, is het bereikte minimum (leastsquare) lager. Ret minimum is
dan e c h t e r wei s c her per, in die z in d a teen it era tie s 1 a g t eve e 1
weer een veel hogere leastsquare oplevert. Ret is dan zaak een
goed stopcriterium in te bouwen.
Navolgend worden nu een aantal simulatieresultaten gegeven.
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fig.5.2.1.
Beginschatting voor de cylin-
der.
Gewenst snelh.versch.: 50 m/s
Straal van de cylinder: 10
Deviatie (ruis) in m/s: 10

:2 5~ 49 ~6 57 :: !8 ~S :: :? ~:

:9 :~ ;S ~~ :~ :6 S: 44 53 :: :: ;~ ~:

5~ 4; ~: :6 :! 4: :2 :: :4 45 1: 60 SC' ~9 .,
i7 4C 53 :t :3 48 47 :: 51 ~3 4~ S7 39 ~7 11 s~ :~

50 5: 4: 6~ :: 49 42 :5 59 S~ 47 !: 56 ~~ 49 S: :5
~O :7 54 41 53 60 51 41 49 :3 54 +~ ~6 ~J S3 48 47 :9 to
60 53 48 ~5 51 53 4: 4: 56 59 4: ~S S9 50 40 56 52 :4 ;2
51 44 49 53 54 4: 47 59 54 4: 4: 53 5: 4: 4) :7 Sb 5: 4:
47 ~o S~ 42 43 59 :5 46 43 60 S: 49 43 :4 :2 53 ~: :: S)
55 45 48 55 SO 54 40 56 58 54 4: :0 ~7 56 50 4: 60 ~~ 43
':2 :9 59 48 ~: 6:) :3 45 4~ ::8 5-4 ~1 49 57 53 47 ~: 57 :1~

54 42 ~2 53 :6 4~ 46 :3 :4 4! 49 :; :3 ~8 46 :9 b0 :1 ~2

57 47 49 53 ~5 55 48 4: 57 55 4~ 46 S9 ~4 4: 4~ 6~

56 ~o 57 57 53 ~- 41 :4 56 31 13 5! :7 :3 ~: 45 53
58 5: 41 52 60 59 58 49 46 S8 :3 49 !3 5~ :2

41 58 :! 40 ~7 59 55 ~4 ~! 57 57 ~6 41

Beef aantal projecties: 20
Type vear mUlt,art een 1 anders 0; 1
Type voor LENGTECORR. een 1 anders 0: 0
Beef aailtal iter.lties: 10
Seef de ~aarde vear alpha: .5
leastsquare: 6.382881000£-01, Iteratieslag: 0
leastsquare = 6.291801000£-01, Iteraties1ag: 1
leastsquare: 6.262304000£-01, Iteratieslag: 2
leastsquare: 6.258665000£-01, Iteraties1ag: 3
leastsquare: 6.279019000E-01, Iteratieslag: 4

fig. 5.2.2.
Resultaat Multipl. ART
Aantal projekties: 20
Geen lengtecorrectie.
Waarde voor alpha: 0.5

43 54 39 46 59 45 55
59 53 50 46 56 54 49 43 52 52 44

57 54 45 49 54 56 52 44 53 60 52 44 42
52 43 43 56 51 42 58 59 54 45 41 59 50 49 43

49 49 53 56 57 49 48 55 51 43 44 58 59 47 47 56 59
51 50 43 60 53 49 42 55 59 53 47 41 56 43 49 53 55

52 59 55 41 53 60 51 44 49 58 54 41 46 60 53 48 47 59 60
52 51 48 45 51 53 42 45 56 59 43 45 59 50 40 56 58 54 42
49 44 49 58 54 41 47 59 54 43 45 58 54 42 40 57 56 49 43
44 58 54 42 43 59 55 46 43 60 53 49 43 54 58 53 42 55 60
52 44 48 55 60 54 40 56 58 54 42 40 57 56 50 42 60 52 43
40 57 59 47 42 60 53 45 46 58 54 41 49 57 53 47 47 57 59
67 44 42 59 56 47 46 58 53 41 49 57 53 47 47 59 60 50 42

53 46 48 53 55 55 48 43 57 55 45 46 59 55 41 49 59
56 40 56 57 52 47 49 54 56 51 43 51 56 54 48 44 53

56 52 41 51 60 60 57 48 46 58 53 48 44 54 54
40 57 50 41 58 58 54 45 42 57 57 47 41

57 48 51 48 56 49 49 47 52 50 47
63 47 42 52 53 42 68
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6eef aantal prajecties: 20
Type voor ~ult.~rt een 1 anders 0: ~
Type voar LENGT~CORR. eery 1 anders U: Q
Beef aantal 1 teratles: lu
Beef de Iliaarde voor alpha: . 1
leastsquare = 6.3828B1000E-Ol, lteratieslag = 0
leastsquare = 6.377692000E-Ol, lteratieslag = 1
leastsquare = 6. 372557000E-Ol , lteratieslag = 2
leastsquare = 6.367469000E-Ol, lteratleslag = 3
leastsquare = 6.367433000E-Ol, Iteratieslag = 4

fig.5.2.3.
Rekonstruktie als in fig.
5.2.2.
echter met alpha= 0.1

40 54 41 44 58 51 49
58 54 49 46 57 53 48 45 52 53 42

59 54 45 49 54 56 52 44 53 60 52 44 41
53 44 43 56 51 42 58 59 54 45 41 60 50 49 44

47 49 53 56 58 48 47 55 51 43 44 57 59 47 47 57 59
50 50 43 60 53 49 42 55 59 53 47 41 56 43 49 53 55

41 57 54 41 ~3 60 51 44 49 58 54 41 46 60 53 48 47 59 60
60 53 48 45 51 53 42 45 56 59 43 45 59 50 40 56 58 54 4~
51 44 49 58 54 41 47 59 54 43 45 58 54 42 40 57 56 50 4~
46 60 54 42 43 59 55 46 43 60 53 49 43 54 58 53 42 55 6U
55 45 48 55 60 54 40 56 58 54 42 40 57 56 50 42 60 52 43
42 59 59 48 42 60 53 45 46 58 54 41 49 57 53 47 47 57 59
54 42 42 58 56 47 46 58 54 41 49 57 53 48 46 59 60 51 42

57 47 49 53 55 55 48 43 57 55 45 46 59 54 41 49 60
56 40 57 57 53 47 49 54 56 51 43 5\ 57 ~3 48 45 58

58 52 41 52 60 59 58 49 46 58 53 49 43 54 58
4\ 58 51 40 57 59 55 44 41 57 57 46 41

58 52 49 49 58 53 43 50 51 51 44
53 41 49 56 48 47 58

Type voor ault.ar! een 1 anders 01
6etf aantal iteraties: 20
&elf de .aarde voor alpha: .5
leastsquare = 6.382881000E-Ol, Iteratieslag = 0
Ieastsquare = 6. 260oo0000E-01 , Iteratiesiag = 1
Ieastsquare = 6.1918070ooE-Ol, Iteratieslag = 2
leastsquare = 6. 142290000E-Ol, Iteratieslag = 3
Ieastsquare = 6.097455000E-Ol, Iteratieslag = 4
Ieast square = 6.060975OO0E-Ol, Iteratieslag = 5
leastsquare = 6.035322000E-Ol, Iteratieslag = 6
leastsquare = 6.016528000E-Ol, Iteratieslag = 7
leastsquare = 6.002717000E-Ql, Iteratieslag = 8
leastsquare = 5.9900970ooE-Ol, Iteratieslag = 9
leastsquare = 5. 978696000E-Ol , Iteratieslag = 10
leastsquare = 5. 970583000E-Ol, Iteratieslag = 11
leastsquare = 5. 966412000E-Ol , Iteratieslag = 12
leastsquare = 5.961514000E-Ol, Iteratieslag = 13
Ieastsquare = 5. 956041000E-Ol , Iteratieslag = 14
Ieastsquare = 5. 950343000E-Ol , Iteratieslag = 15
leastsquare = 5. 9455870ooE-01 , Iteratieslag = l6
Ieastsquare = 5.942113000E-Ol, Iteratieslag = 17
Ieastsquare = 5. 939808000E-Ol , Iteratieslag = 18
Ieastsquare = 5.93860~000E-Ol, Iteratieslag =19
Ieastsquare = 5.9385190ooE-Ol, Iteratieslag =20

fig.5.2.4.
Multiplikatieve ART met leng-
tecorrectie.
Aantal projekties: 20
Waarde van alpha: 0.5

42 51 38 55 62 49 45
51 57 52 45 53 61 54 42 48 50 48

57 50 45 50 54 53 52 46 54 59 50 46 42
52 44 43 56 51 42 57 59 56 45 41 58 50 50 43

~7 50 51 54 57 49 48 55 51 44 44 58 59 47 47 56 59
55 51 43 60 53 49 42 5~ 59 53 47 41 56 43 49 52 55

45 59 55 41 53 60 51 44 49 58 54 41 46 60 53 48 47 58 60
48 49 49 46 52 53 42 45 56 59 43 45 59 50 40 56 58 5~ 42
50 46 50 59 54 41 47 59 54 43 45 58 54 42 40 57 56 49 43
51 61 53 42 43 59 55 46 43 60 53 49 43 54 58 53 42 55 60
52 44 49 56 60 54 40 56 58 54 42 41 57 56 50 42 60 52 43
~5 53 56 47 42 60 53 45 46 58 54 41 49 57 53 47 47 57 60
65 44 42 58 55 47 46 58 53 40 50 58 53 47 47 59 60 49 42

49 45 48 52 55 55 48 43 56 56 46 46 59 55 41 48 57
56 41 55 55 51 47 49 53 55 53 45 50 55 5~ 48 43 55

54 51 41 50 61 60 55 47 49 61 50 46 45 56 51
47 51 48 45 56 51 52 50 45 52 52 49 41

42 55 50 43 59 55 46 44 52 44 54
50 46 40 47 63 51 60
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Type yoor lult.art een 1 anders 01
See; aantal iteraties: 20
See; de laarde yoor alpha: .9
leastsquare = 6. 382881000E-Ol , Iteratieslag = 0
leastsquare = 4. 939026000E-Ol, Iteratieslag = 1
leastsquare = 4. 276829000E-Ol, Iteratieslag = 2
leastsquare = 3. 9679S4000E-Ol, Iteratieslag = 3
leastsquare = 3. 776S40000E-Ol, Iteratieslag = 4
leastsquare = 3. 660798000E-Ol , Iteratieslag = 5
leastsquare = 3.S76306000E-Ol, lteratieslag = 6
leastsquare = 3.S1USI2000E-Ol, Iteratieslag = 7 .
leastsquare = 3. 454S79000E-Ol , Iteratieslag = 8
leastsquare = 3. 413921000E-Ol , Iteratieslag = 9
leastsquare = 3. 3809S2000E-Ol, Iteratieslag = 10
leastsquare = 3.3S3516000E-Ol, IteratiesIag = 11
leastsquare = 3. 328694000E-Ol, Iteratieslag =12
leastsquare = 3.310476000E-Ol, Iteratieslag = 13
leastsquare = 3. 293723000E-Ol , Iteratieslag = 14
leastsquare = 3.279082000E-Ol, Iteratieslag = 15
leastsquare = 3. 266561 OOOE-O1, Iteratieslag = 16
leastsquare = 3. 254234000E-Ol , Iteratieslag = 17
leastsquare = 3.241843000E-Ol, Iteratieslag = 18
leastsquare = 3.230111000E-Ol, Iteratieslag = 19
leastsquare = 3.218837000E-01, Iteratieslag = 20

Type yoor lult.art een 1 anders 0: 0
Type yoor LENSTECORR. een 1 anders 0: 0
See; aantal iteraties: 20
See; de laarde yoor alpha: .85
leastsquare = 6.382881000E-Ol, Iteratieslag = 0
leastsquare = 8.015687000E-Ol, lteratieslag = 1
leastsquare = 9. 691670000E-Ol , Iteratieslag = 2

fig. 5.2.4.
Rekonstruktie als in fig.
5.2.~.

echter met alpha = 0.9

46 55 46 51 51 52 47
46 55 48 51 51 55 48 49 48 51 49

55 47 49 50 51 47 48 46 55 56 46 54 51
47 49 54 52 51 48 52 52 52 50 43 S3 50 52 47

49 56 48 46 47 51 49 50 50 49 49 55 50 47 49 53 52
50 46 52 62 50 48 51 49 49 49 54 46 56 45 55 49 47

52 55 52 48 43 50 53 48 49 51 52 50 46 53 50 50 45 56 54
4b 51 49 52 54 47 53 49 48 56 48 49 52 51 45 52 54 49 48
52 43 50 51 53 51 48 51 55 47 47 51 52 49 49 52 51 50 47
52 62 54 45 44 48 53 50 45 51 54 52 46 49 52 51 45 51 55
50 42 47 59 59 52 46 53 54 49 46 47 54 53 50 46 60 49 43
49 59 53 45 44 52 52 49 49 49 56 46 49 49 54 48 44 52 58
52 45 47 53 55 51 47 51 50 47 48 57 51 46 51 55 55 44 48

51 55 47 48 48 49 47 53 52 56 44 52 50 53 44 51 52
51 48 47 52 51 54 54 48 48 49 52 48 49 54 51 48 50

48 54 54 48 47 47 57 45 53 53 50 50 46 50 52
50 45 50 51 57 44 54 48 48 53 49 55 47

52 51 52 46 57 47 50 49 54 47 49
51 47 49 50 54 47 56

fig.5.2.5.
Additieve ART,geen lengtecorr.
Aantal projekties: 20
Waarde van alpha: 0.85

145 56 41 41 44 49172
86 37 38 44 59 48 51 46 37 34130

38 40 54 61 58 50 45 50 60 64 53 44 36
40 47 52 52 53 52 55 43 58 53 49 58 49 55 35

97 41 55 50 48 52 42 52 54 44 47 49 49 49 49 42139
36 51 54 61 43 49 62 52 59 53 64 45 48 49 56 58 34

148 37 63 53 44 49 63 42 41 39 41 46 61 49 48 48 57 41245
51 41 58 54 45 60 48 37 55 65 53 38 48 62 44 59 65 42 49
47 43 52 54 55 48 39 61 65 58 49 58 41 52 48 49 49 56 38
42 58 52 37 47 59 42 56 55 52 72 62 38 55 54 43 46 46 44
40 46 46 57 57 50 36 61 59 59 53 54 41 55 53 46 62 48 44
46 54 63 51 41 68 52 37 51 60 64 35 49 56 45 55 51 41 5S

251 34 54 56 47 49 57 49 41 36 41 49 59 48 47 57 62 34132
37 62 50 50 45 47 60 54 63 57 59 48 44 57 48 55 37

127 38 52 54 53 45 49 46 55 51 42 50 48 57 56 38100
37 56 47 54 55 57 55 39 50 58 52 52 46 52 42

36 40 58 55 64 47 54 53 51 62 58 42 36
127 34 41 45 55 45 50 48 38 36 91

174 49 43 46 41 52182
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Stef aantal rrOjecties: 20
Type voor IU t.art een landers 0: 0
Type voor LEH6TECORR. een landers 0: 0
Sel!f aantal iteraties: 10
6eef de Maarde voor alpha: .25
leastsquare = 6.3B2881000E-01, Iteratieslag = 0
leastsquare = 5.762789000E-Ol, Iteratieslag = I
leastsquare = 6.193702000E-OI, Iteratieslag = 2

fig.5.2.6.
Rekonstruktie a 1 s
fig.5.2.5.
echter met alpha= 0.25

i n

69 55 43 44 53 52 85
79 46 44 44 55 49 48 43 44 45 72

48 49 47 51 55 52 46 46 58 61 50 46 39
45 42 45 53 53 44 55 53 55 47 45 56 48 48 41

70 46 52 56 51 50 46 51 51 44 45 57 53 50 48 50 84
44 50 46 58 45 49 46 55 56 55 52 43 50 44 51 52 44

72 47 57 47 50 56 60 43 44 48 48 42 53 56 53 50 48 49 90
55 45 53 47 49 54 43 43 56 63 47 44 53 53 42 56 59 45 45
50 42 51 56 53 46 45 60 57 49 47 60 48 48 43 52 51 50 44
45 57 51 42 44 57 49 51 48 59 64 56 40 51 54 51 43 49 52
51 45 47 56 57 54 39 59 58 57 46 45 49 59 50 43 60 49 44
43 54 60 48 41 59 51 42 47 60 59 39 46 54 50 49 48 47 56
92 39 45 60 52 48 50 52 47 39 45 52 58 48 48 60 57 41 71

48 51 48 50 47 51 51 48 57 58 47 47 48 54 42 50 48
80 40 53 59 51 48 48 48 53 49 43 50 51 60 50 43 79

47 50 43 50 57 55 52 45 46 56 55 49 44 51 48
38 48 52 44 59 52 54 49 45 57 56 47 39

80 45 46 44 54 48 44 47 45 44 71
83 44 49 51 45 48 95

fig.5.2.7.
Als fig.5.2.5 alpha=O.l.

\Type voor lult.art een landers 0: 0
IType voor lEH6TECORR. een landers 0: 0
,Seef aantal iteraties: 10
&eef de Maarde voor alpha: .1
1eastsquare = 6. 392981000E-Ol, Iteratieslag = 0
:\eastsquare = 5.907041000E-01, Iteratieslag:: 1
leastsquare = 5. 745180000E-01, Iteratiesl ag = 2
lustsquare = 5. 773771000E-OI, Iteratieslag = 3

57 55 43 44 55 52 70
72 49 46 44 55 50 48 44 46 49 60

51 51 46 50 55 54 48 45 56 60 51 46 41
47 42 44 54 52 43 56 55 55 46 43 57 49 49 43

62 48 52 56 53 49 47 52 50 43 44 57 55 49 48 53 75
47 50 45 59 47 49 44 55 57 54 50 42 52 43 50 52 48

58 50 56 45 51 57 57 43 46 51 50 42 50 59 53 49 47 52 76
57 48 51 46 50 53 42 44 56 62 46 45 55 52 41 56 59 47 44
50 43 50 57 53 44 45 60 55 47 47 59 50 46 42 53 53 49 44
45 58 51 42 43 57 51 49 46 60 60 53 41 52 55 52 42 50 54
53 45 47 55 58 54 39 59 58 56 44 43 52 59 50 43 59 50 43
43 55 59 47 41 59 51 44 46 59 57 40 47 54 51 48 49 50 56
75 40 43 59 53 47 48 54 49 39 47 53 56 49 47 60 59 44 59

52 49 48 51 49 52 49 46 57 57 46 46 51 54 41 49 51
70 40 54 58 51 47 47 50 53 49 43 50 53 58 49 44 73

51 51 42 50 57 55 53 46 46 56 55 49 43 51 51
39 51 52 43 58 54 54 47 44 57 57 47 40

71 48 47 45 55 50 43 48 47 47 61
69 43 51 53 46 48 78
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fig.5.2.8.
Beginschatting voor de volgen
de Rekonstrukties van cylinder
met straal R=13. Grootte van
de ruis is nu gelijk aan 15.

35 63 35 51 50 41 62'46 46
65 56 39 61 35 65 57 39 59 59 40 58 60

53 54 36 65 62 36 65 54 44 64 50 45 58 47 64
61 35 63 40 53 63 37 54 58 35 64 45 40 51 40 62 40

55 35 62 44 43 61 37 64 56 36 60 46 47 62 49 57 50 36 65
56 35 64 49 47 61 48 36 50 43 55 45 62 52 37 64 56 36 61 50 41

54 53 39 59 65 40 58 61 35 63 38 53 53 35 64 52 49 65 53 40 62 44 45
49 65 52 43 64 44 44 65 44 63 61 50 40 51 40 62 42 55 55 45 61 65 45
62 39 61 52 f2 64 42 42 57 35 62 44 45 57 36 65 62 36 65 61 35 64 53

41 52 45 41 56 35 64 42 43 62 39 61 52 42 64 42 43 62 39 61 52 42 64 42 43
62 48 60 57 38 50 37 58 52 39 61 53 41 62 46 48 61 41 52 52 44 64 47 42 57
63 36 60 56 49 55 59 49 55 60 35 59 63 37 64, 55 37 61 47 45 56 35 64 44 43
57 58 43 55 64 38 64 59 48 64 62 41 61 63 36 60 56 49 55 59 48 64 62 41 61
39 62 60 43 50 60 41 52 43 48 62 43 53 56 35 64 42 43 62 40 58 61 35 63 39
48 49 58 45 56 62 48 56 55 48 60 57 39 61 50 36 61 48 39 64 39 61 54 39 61
40 52 35 62 45 37 54 43 64 43 50 50 36 65 54 43 64 43 49 50 36 65 55 41 63

42 59 60 44 63 64 49 47 62 39 58 51 37 64 55 37 60 46 50 57 41 53 47
35 61 50 40 52 37 61 47 40 52 42 63 40 52 62 44 63 61 50 40 51 40 62
61 47 40 52 43 64 44 43 61 45 52 51 47 65 62 36 65 61 35 64 48 40 51

60 35 62 44 43 64 44 52 52 44 64 49 49 63 49 48 55 45 50 58 36
52 35 63 50 42 56 39 61 52 42 63 39 57 58 45 60 56 36 57

36 50 45 59 49 47 61 44 53 55 37 61 46 47 61 43 62
64 47 42 56 40 58 60 35 63 47 40 52 38 61 48

57 52 35 63 37 55 60 37 55 52 35 53 35
50 44 56 38 51 40 52 61 43

6tIf ge.enste straal van het ohject ( <20 I: 13
&ftf geMenst snelheidsverschil in lis: 50
deviation in lis? 15

Seef aantal proiecties: 20
Type yoor lult.art een 1 anders 0: 0
Type voor LENSTECORR. een 1 anders 0: 0
Seef aantal iteraties: 15
Beef de Maarde yoar alpha: .25
leastsquare = 1.725203000E+00, Iteratieslag = 0
leastsquare = 1.636553000E+00, Iteratieslag = 1
leastsquare = 1.674359000E+00, Iteratieslag = 2

fig. 5.2.9.
Additieve ART zonder lengte-
correctie. Alpha=O.25.

94 53 38 45 45 40 53 40132
83 48 38 59 40 60 52 41 55 53 39 43 7b

38 51 38 69 60 41 77 55 48 76 52 51 54 42 45
45 36 79 43 58 73 41 67 66 40 73 49 49 57 43 57 34

44 37 76 53 47 68 43 72 59 37 68 49 54 65 52 55 55 39 45
41 37 72 52 53 63 47 42 52 45 60 45 55 51 38 63 57 41 78 49 37

73 48 44 61 65 44 59 56 40 52 35 53 50 36 54 50 48 72 56 46 60 40 71
37 57 55 48 69 45 42 63 47 60 63 52 45 58 43 61 38 54 54 51 60 54 38
51 42 66 60 44 58 42 42 59 39 66 45 52 63 43 66 56 38 59 65 40 61 42

33 50 47 47 66 37 62 44 54 68 39 55 51 43 56 48 48 60 41 56 56 52 69 42 37
49 54 60 62 41 50 36 58 61 38 58 54 41 59 43 45 68 42 47 51 48 67 52 50 48
49 37 66 58 50 54 54 49 54 53 38 66 64 39 69 47 42 64 43 45 60 40 69 46 40
49 45 48 55 60 39 57 63 46 55 58 40 60 62 38 56 59 51 53 57 49 71 66 41 51
40 53 66 52 49 59 40 54 49 41 60 46 54 60 39 58 43 47 57 39 60 62 38 69 37
44 56 64 49 55 57 46 48 61 46 55 54 39 59 47 38 64 49 38 59 45 62 61 42 49
35 53 38 72 50 39 52 43 66 48 47 48 38 59 52 48 70 46 48 49 43 73 65 42 42

40 55 68 51 64 55 49 45 62 44 62 53 40 69 52 38 56 42 50 67 48 54 41
33 56 50 46 61 37 55 48 43 59 45 69 47 51 54 46 49 56 55 43 57 44 46
91 44 44 56 49 69 48 43 60 40 45 45 44 47 56 37 58 68 39 68 54 42 76

46 35 78 55 46 74 45 51 53 44 58 53 42 57 52 47 61 50 53 55 34
43 43 73 52 49 63 41 69 50 40 76 42 62 65 48 58 67 38 42

33 48 50 61 56 56 61 53 55 62 43 66 56 51 59 45 46
44 43 43 57 43 65 66 41 72 59 44 57 41 58 40

78 45 34 60 42 55 58 38 57 54 35 49 59
144 40 55 37 51 41 46 50119
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fig.5.2.10.
Rekonstruktie als in fig.
5.2.9.
echter met lengtecorrectie.

Type voor lult.art een 1 anders 0: 0
Type voor LEN6TECORR. een 1 anders 0:
Beef aantal iteraties: 20
6eef de _aarde voor alQha: .25
leastsquare = 1. 725203000E+00, Iteratieslag = 0
leastsquare = 1.543986000E+00, Iteratieslag = 1
leastsquare = 1.414308000£+00, Iteratieslag: 2
leastsquare = 1.327084000E+00, lteratieslag: 3
leastsquare = 1.266601000£+00, Iteratieslag: 4
leastsquare = 1. 222664000E+00, Iteratieslag = 5
leastsquare = 1. 191483000E+00, Iteratieslag = 6
leastsquare = 1.169646000E+OO, !teratieslag = 7
leastsquare = 1.153246000£+00, Iteratieslag: B
leastsquare = 1. 140784000E+00, Iteratieslag: 9
leastsquare = 1.131362000£+00, Iteratieslag : 10
ieastsquare = 1. 124060000E+00, Iteratieslag = 11
leastsquare = 1.117951000E+00, Iteratiesiag : 12
leastsquare = 1. 112562000E+00, lteratieslag : 13
leastsquare = 1.108287000E+00, Iteratieslag = 14
leastsquare = 1.104451000E+00, Iteratieslag = 15
leastsquare = 1.101038000E+00, Iteratieslag = 16
leastsquare = 1.097935000E+00, Iteratieslag = 17
leastsquare = 1.095076000E+00, lteratieslag = lB
leastsquare = 1. 092349000E+OO , lteratieslag = 19
leastsquare = 1.089706000E+00, lteratieslag = 20

48 57 50 46 58 44 60 45 50
52 49 44 60 46 54 50 50 49 50 49 52 51

46 58 40 65 49 39 72 49 42 57 48 53 52 47 53
54 39 78 41 49 55 40 58 60 40 66 46 49 55 47 55 44

53 42 65 49 45 5S 45 67 52 35 64 46 51 60 49 45 57 44 51
48 45 69 40 55 58 44 51 54 45 59 46 49 52 41 57 46 42 71 48 55

49 57 48 52 52 45 54 49 49 52 40 61 58 48 47 51 46 65 52 45 53 42 51
47 54 49 42 61 43 47 6B 46 52 53 47 43 62 46 56 42 54 49 50 54 50 51
62 42 59 53 49 53 49 50 48 38 59 45 48 52 54 63 52 47 47 56 42 54 46

42 53 44 46 69 39 58 48 53 60 40 56 59 53 45 46 47 54 51 50 48 55 57 45 54
57 66 46 55 43 50 41 56 53 38 64 59 45 49 49 45 52 42 50 57 47 54 43 63 50
51 42 59 47 51 56 64 45 45 64 42 63 56 39 72 50 45 58 46 46 57 40 54 50 42
55 40 51 45 51 43 53 59 41 59 54 38 50 59 38 59 60 47 56 52 47 60 62 43 63
52 47 57 59 44 58 46 53 54 43 58 47 49 55 46 70 39 50 63 41 56 45 39 b6 44
47 61 53 47 48 57 53 39 56 49 62 49 43 59 50 42 48 50 43 65 48 49 50 43 56
47 51 40 60 49 42 51 44 56 47 45 56 49 59 47 48 58 50 50 49 46 58 63 47 52

53 47 59 48 57 48 56 48 53 43 56 52 38 62 50 46 60 42 46 61 45 48 49
46 56 45 43 67 37 69 53 45 57 41 64 49 50 46 55 52 49 56 43 52 49 53
49 52 48 51 49 56 49 43 61 45 50 49 51 48 60 41 50 65 43 53 51 52 51

56 40 69 52 44 75 41 49 55 44 54 59 41 57 51 42 58 46 47 57 46
53 49 53 45 46 59 40 71 45 37 87 41 52 55 52 46 62 46 46

44 48 54 47 54 SI 51 52 49 51 49 52 52 51 48 48 54
54 46 52 52 44 55 51 43 62 52 41 59 45 51 51

50 58 41 54 46 56 55 43 53 54 44 52 50
49 50 60 40 64 48 46 53 49
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Type voor lult.art een 1 anders 0: 1
Type voor LEH6TECORR. een landers 0: 0
Beef aantal iteraties: 5
Beef de waarde voor alpha: .25
leastsquare = 1.725203000£+00, Iteratieslag = 0
leastsquare = 1.721720000£+00, Iteratieslag = 1
teastsquare = 1.718429000E+00, Iteratieslag = 2
IeastsQuare = 1.718197000£+00, Iteratieslag = 3
least square = 1.719990000£+00, Iteratieslag = 4

fig.5.LII.
Multiplikatieve ART.zonder
lengtecorrectie. Alpha=0.25

37 64 37 49 52 41 63 48 47
65 57 39 6t 36 65 57 39 59 59 40 58 61

53 54 36 65 62 36 65 54 44 64 50 45 58 47 64
6t 35 63 40 53 63 37 54 58 35 64 45 40 51 40 62 40

55 35 62 44 43 61 37 64 56 36 60 46 47 62 49 57 50 36 65
56 35 64 49 47 61 48 36 50 43 55 45 62 52 37 64 56 36 61 50 41

56 53 39 59 65 40 58 61 35 63 38 53 53 35 64 52 49 65 53 40 62 44 45
49 65 52 43 64 44 44 65 44 63 61 50 40 51 40 62 42 55 55 45 61 65 45
62 39 61 52 42 64 42 42 57 35 62 44 45 57 36 65 62 36 65 61 35 64 53

44 53 45 41 56 35 64 42 43 62 39 61 52 42 64 42 43 62 39 61 52 42 64 42 43
64 49 60 57 38 50 37 58 52 39 61 53 41 62 46 48 61 41 52 52 44 64 47 42 57
63 36 60 56 49 55 59 49 55 60 35 59 63 37 64 55 37 61 47 45 56 35 64 44 43
57 57 43 55 64 38 64 59 48 64 62 41 61 63 36 60 56 49 55 59 48 64 62 41 61
40 63 bO 43 50 60 41 52 43 48 62 43 53 56 35 64 42 43 62 40 58 61 35 63 39
49 50 58 45 56 62 48 56 55 48 60 57 39 61 50 36 61 48 39 64 39 61 54 39 61
43 52 35 62 45 37 54 43 64 43 50 50 36 65 54 43 64 43 49 50 36 65 55 41 63

42 58 60 44 63 64 49 47 62 39 58 51 37 64 55 37 60 46 50 57 41 53 47
36 61 50 40 52 37 61 47 40 52 4263 40 52 62 44 63 61 50 40 51 40 62
62 48 40 52 43 64 44 43 61 45 52 51 47 65 62 36 65 61 35 64 48 40 51

60 35 62 44 43 64 44 52 52 44 64 49 49 63 49 48 55 45 50 58 36
52 35 63 50 42 56 39 61 52 42 63 39 57 58 45 60 56 36 57

36 50 45 59 49 47 61 44 53 55 37 60 47 47 61 43 62
64 48 42 57 40 58 60 35 63 48 40 52 38 62 48

59 53 36 65 39 56 61 37 55 53 37 54 36
64 54 68 38 61 47 49 64 55

fig.5.LI2.
Rekonstruktie als fig.5.LII.
echter met lengtecorrectie.

3& 64 37 49 52 42 62 47 46
65 57 39 61 36 65 57 39 59 59 40 58 61

53 54 36 65 62 36 65 54 44 64 50 45 58 47 64
61 35 63 40 53 63 37 54 5B 35 64 45 40 51 40 62 40

55 35 62 44 43 61 37 64 56 36 60 46 47 62 49 57 50 36 65
56 35 64 49 47 61 48 36 50 43 55 45 62 52 37 64 56 36 61 50 41

55 53 39 59 65 40 58 61 35 63 38 53 53 35 64 52 49 65 53 40 62 44 45
49 65 52 43 64 44 44 65 44 63 61 50 40 51 40 62 42 55 55 45 61 65 45
63 39 61 52 42 64 42 42 57 35 62 44 45 57 36 65 62 36 65 61 35 64 53

44 53 45 4t 56 35 64 42 43 62 39 6t 52 42 64 42 43 62 39 61 52 42 64 42 43
63 48 60 57 38 50 37 58 52 39 61 53 41 62 46 48 61 41 52 52 44 64 47 42 57
64 37 60 56 49 55 59 49 55 60 35 59 63 37 64 55 37 61 47 45 56 35 64 44 43
57 57 43 55 64 38 64 59 48 64 62 41 61 63 36 60 56 49 55 59 48 64 62 41 61
40 63 60 43 50 60 41 52 43 48 62 43 53 56 ~5 64 42 43 62 40 58 61 35 63 39
49 50 58 45 56 62 48 56 55 48 60 57 39 61 50 36 61 48 39 64 39 61 54 39 61
43 52 35 62 45 37 54 43 64 ~3 50 50 36 65 54 43 64 43 49 50 36 65 55 41 63

42 S9 60 44 63 64 49 47 62 39 58 51 37 64 55 37 60 46 50 57 41 53 47
36 61 50 40 52 37 61 47 40 52 42 63 40 52 62 44 63 61 50 40 51 40 62
61 48 40 52 43 64 44 43 61 45 52 51 47 65 62 36 65 61 35 64 48 40 51

60 35 62 44 43 64 44 52 52 44 64 49 49 63 49 48 55 45 50 58 36
52 35 63 50 42 56 39 6i 52 42 63 39 57 58 45 60 56 36 57

36 50 45 59 49 47 61 44 53 55 37 60 46 47 61 43 62
64 48 42 57 40 58 60 35 63 47 40 52 38 61 48

58 54 35 64 39 55 61 38 54 53 37 54 36
51 52 66 39 65 47 48 67 54
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jj~~ j8or~~ult.art 22n 1 anders 0:
~~~f ~~~tatEr~:;~~r:~: 215 1 a~ders 0:
~2~f 08 waafde year alcha: .25
le2stsq~are: 1.72520~000E+00, Iteratieslag :
:easts:uare = 1.720135000E+OO, Iteratieslag =
leastsquare = 1.715605000£+00, Iteratieslag :
leastsauare = \.712198000£+00. lteratieslag =
leastscuare = i.7099S1000E+OO; iteratieslag =
leastsciuare = t.708019000E+Ou, !teratieslag =
leastsquare = t.707083000£+00, Iteratieslag :
teastsQuare = 1.706537000E+00, Iteratieslag :
~eastsquare = 1.70&441000E+OO, iteratieslag =
i~astsauare = l.706398000E t OO, Iteratieslag =
least;Guare = 1.706i3900DE+OO, Iteratieslag = 1
leastsquare = 1.705699000E+OO, Iteratieslaa = \
leastsGuare: 1.7051iOOOOE+OO, Iteratieslag ~ 1
leastsquare = 1.704429000E+00. Iteratieslag = 1
1~ast5au~r~ = i1703976000E+OO~ Iteratieslag : 1
leastsquare = 1. 703802000E+00! Iteratieslag = 1

f1g.5.2.13.
Rekonstruktie als f1g.5.2.12.
echter met 30 projekties.

37 73 41 50 53 42 65 51 47
65 58 39 62 37 64 58 40 60 59 41 58 60

53 54 36 65 62 36 65 54 44 64 50 45 58 47 64
61 35 63 40 53 63 37 54 58 35 64 45 40 51 40 62 40

55 35 62 44 43 61 37 64 56 36 60 46 47 62 49 57 50 36 65
57 35 64 49 47 61 48 36 50 43 55 45 62 52 37 64 56 36 61 50 41

56 53 39 59 65 40 S8 61 35 63 38 53 53 35 64 52 49 65 53 40 62 44 45
50 65 52 43 64 44 44 65 44 63 61 50 40 51 40 62 42 55 55 45 61 65 45
64 39 61 52 42 64 42 42 57 35 62 44 45 57 36 65 62 36 65 61 35 64 53

47 54 45 42 56 35 64 42 43 62 39 61 52 42 64 42 43 62 39 61 52 42 64 42 43
63 49 60 57 33 50 37 58 52 39 61 53 41 62 46 48 61 41 52 52 44 64 47 42 57
68 37 60 56 49 55 59 49 55 60 35 59 63 37 64 55 37 61 47 45 56 35 64 44 43
53 57 43 55 64 38 64 59 48 64 62 41 61 63 36 60 56 49 55 59 48 64 62 41 61
~~ 63 60 43 50 60 41 52 43 48 62 43 53 56 35 64 42 43 62 40 58 61 35 63 39
48 50 58 45 56 62 43 56 55 4B 60 57 39 61 50 36 61 43 39 64 39 61 54 39 61
51 53 35 62 45 37 54 43 64 43 50 50 36 65 54 43 64 43 49 50 36 65 55 41 63

42 S9 60 44 b3 64 49 47 62 39 58 51 37 64 55 37 60 46 50 57 41 53 4i
38 62 50 40 52 37 &1 47 40 52 ~: 63 40 52 62 44 63 61 50 40 51 40 62
63 48 40 52 43 64 44 43 6t 45 52 51 47 65 62 36 65 61 35 64 48 40 51

60 35 62 44 43 64 44 52 52 44 64 49 49 63 49 43 55 45 50 58 36
52 35 63 50 42 56 39 61 52 42 63 39 57 58 45 60 56 36 57

36 50 45 59 49 47 61 44 54 55 37 60 47 47 61 43 62
63 41 43 58 41 53 61 36 62 48 40 53 38 61 50

66 53 39 bb 38 57 65 37 59 5t 41 55 42
61 69 58 57 58 57 61 57 55
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Hoofdstuk 6 : Konklusies en aanbevelingen.

Bij de implementatie van de nieuw ontworpen filters zijn de vol
gende punten naar voren gekomen:

- de langer~ filters geven een duidelijke verbetering ten aanzien
van het laagdoorlaatkarakter.

- De randen aan de rekonstruktie worden veroorzaakt door het ver
schijnsel van Gibbs, dat op discontinu!teiten in de projekties
uitslingerverschijnselen geeft. Oit valt te onderdrukken door
het introduceren van overgangssamples. Ret nadeel is echter,
dat in de projekties dan laagdoorlaatfiltering optreedt, waar
door verlies van detail kan optreden. De detektie van derge
lijke discontinu!teiten is ook nog een probleem.

- Ret verband tussen de te gebruiken filterlengte, en de grootte
van het te rekonstrueren objekt is voor objekten met een afge
bakend gebied wel aan te geven. Voor een objekt waarvan geen
eenduidig afgebakend geheel is aan te geven is het raadzaam,
als zg. "altijd goed methode" die filters te gebruiken,
waarvan de laagste goed doorgelaten frequentie gelijk is aan
l/aantal samples per projektie (=lower band edge). Oit is in
het algemeen niet gelijk aan l/filterlengte.
In Qngunstige gevallen zal de lengte van dit filter langer zijn
dan nodig is voor een goede rekonstruktie. Ret enige nadeel
is dat de rekentijd van een rekonstruktie langer wordt.

- Ret K~antitieve verband tussen de rekonstruktiedata en de wer
kelijKe geluidssnelheid is nog niet aan te geven. Oit komt door
het feit dat de overdracht van de rekonstruktiefilters bij de
frequentie R=O gelijk aan' 0 moet zijn. Ooordat met een eindig
aantal projekties gerekonstrueerd wordt, is de integraal over
de tot~le rekonstruktie gelijk aan nul, en is de absolute
grootte van de rekonstruktie niet makkelijk te achterhalen.
We 11 i c h tis he t m0 gel i j k 0 m v oor de f i 1 t e r i n gee n 0 fan d e r
criterium af te leiden, en dit naderhand weer in de rekonstruk
tie in te bouwen.

De metingen aan een fantoom met behulp van nieuwe rekonstruktie
filters leiden tot de conclusies:

Met de meetmethode blijkt het mogelijk te Z1Jn om gebiedjes
met een diameter van 2mm. en een afwijking van de geluidssnel
heid van ca. SOmis kwalitatief te onderscheiden ten opzichte
van zijn omgeving.

- Voor de kwantitatieve bepaling van de geluidssnelheid kan even
als bij bovenstaande Rekonstrukties geen eenduidig aantoonba~r

verband aangegeven worden.
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Voor de rekonstruktie met behulp van gesimuleerde projektiedata
met het alternatieve rekonstruktieprogramma kan gekonkludeerd
worden:

Ret algoritme is erg gevoelig voor ruis. Deze ruis wordt in het
simulatieprogramma veroorzaakt door het feit dat het rekon
struktierooster bij de vorming van pseudoprojekties fouten
introduceerd, t.o.v. de werkelijke waarde van de projektie. De
begrenzing van het objekt kan in het rekonstruktierooster moei
lijk worden aangegeven, en is beperkt tot de oplossing van het
rooster.

- Indien in de simulatie rekening gehouden wordt met dit rooster,
zijn de resultaten veel beter. De kwaliteit wordt ook me de ver
beterd door een goed compromis in de keuze van alpha.
Een lage alpha geeft een goede rekonstruktie, maar dit gaat
gepaard met een lage convergentiesnelheid. Een hoge alpha geeft
pre c i e she tom g e ke e r dee f f e k t

- Ret ART algoritme, uitgevoerd voor ~ projektie (voor 9=0) kan
het quantitatieve verband aangeven tussen de getallen die uit
het convolutiealgoritme en de werkelijke geluidssnelheid,
indien we uitgaan van deze getallen als beginschatting voor de
rekonstruktie. De verdeling van de geluidssnelheid is in de
beginschatting bekend. De absolute waarde van de geluidssnel
heid echter niet. Ret ART-algoritme geeft dan in een
iteratieslag de relatie tot de projektie, waarna de relatie tot
de geluidssnelheid bekend is.

Als aanbevelingen voor verder onderzoek kan worden vermeld:

De detektie van het verschil tussen de discon~inu1teiten in de
projekties ten gevolge van het discrete karakter en storingen
ten gevolg van interferentie is nu nog moeilijk aan te geven.

- De onderdrukking van interferentie kan door andere detektie
methoden verbeterd worden.

Ret ART algoritme zal door aanpassing ongevoeliger gemaakt
moeten worden voor ruis. Dit kan mogelijkerwijze door in de
rekonstruktie van de gesimuleerde projekties van een cylinder
(ARTTEST) het beschouwde rekonstruktiegebied ook cylindervor
mig te maken, en de elementen gelijk aan 0 ook in de correc
tie en pseudoprojektievorming mee te beschouwen. Wellicht is
is dit een goede methode indien ook rekonstrukties gemaakt
worden van echte metingen.

- Om de gevoeligheid t.a.v. ruis te meten zal het simulatiepro
gramma getest moe ten worden met projekties van echte objekten,
voorzien van ruis met bekende amplitude. Tevens zal de ruis in
de projekties van de looptijdmetingen bepaald moe ten worden,
zodat duidelijk wordt of het algoritme in de bestaande vorm im
plementeerbaar is.
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Bijlage I : Handleiding van het softwarepakket ~~ vakgroep
ET.

Bij de vakgroep Theoretische Elektrotechniek (ET) is een soft
warepakket aanwezig waarmee lineaire fase FIR filters ontworpen
kunnen worden. van het type Multiband. Differentiator. Hilbert
transformer en Inverse. De computer waarop het softwarepakket
draait. is een HP98l6 microcomputer.
Indien het filter een lowpass karakter moet bezitten. met een
bandbreedte kleiner dan 0.5*samplefrequentie. kan voor oneven
filters. waarvan de overgang naar het spergebied volgens een
Hanning venster verloopt. gebruik worden gemaakt van de schijf
FIR. met volumenaam FIR:.
Hiervan moet men de tekstfile seOS.TEXT "streamen".
De files die op de schijf FIR staan zijn:

- LIBRARY
- CaNST TYPE
- PLOT 16.CODE
- EXCHANGE.CODE
- COS.CODE
- SCOS.TEXT

Indien men zg. inverse filters wil ontwerpen. waarvan de afsnij
frequentie gelijk is aan 0.5*samplefrequentie. wordt gebruik
gemaakt van de schijf FIRl. die als volumenaam FIR: heeft.
Men moet dan de tekstfile SFIR.TEXT "streamen".
De files die op deze schijf staan zijn:

- LIBRARY
- CONST TYPE
- PLOT 16.CODE.
- IN OUT.CODE
- EXCHANGE.CODE
- FIR.CODE
- SFIR.TEXT

Ais men weI wisselen tussen beide programma's moet men de machine
eerst uitzetten. opnieuw opbooten en van de andere schijf de
textfile "streamen".
Beide programma's vragen de parameters
lowerband edge: Bepaalt het laagste punt van de frequent ie-as
waar deze gelijk is aan de gewenste overdracht. en bepaalt hier
door het laagdoorlaatkarakter van het filter. Deze moet zo laag
mo gel i j k g e k 0 zen w0 r den. In die n de z e tel a a g w0 r d t g e k 0 zen.
convergeert het algoritme niet. wordt deze echter te hoog geko
zen. dan is het laagdoorlaatkarakter van het filter te slecht.
Als laagste uitgangswaarde kan dienen: l/(filterlengte)
upper band edge: Deze is gelijk aan de halve bemonsteringsfre
quentie en wordt dus gelijk aan 0.5 gekozen.
Het programma SFIR vraagt ook nog de parameters Cl en G2. Gl be
paalt de bandbreedte van het laagdoorlaatfilter. G2 bepaalt de
grootte van het spergebied. (zie ook fig.3.3.3.)

De contactpersoon bij de vakgroep ET is ire G. Verkroost. EH5.32.
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Bijlage ! ~ Enkele ontworpen digitale filters.

Op de volgende bladzijden zijn de impulsresponsie, en de amplitu
deoverdracht van de discrete filters gegeven. Deze zijn met
behulp van het softwarepakket van de vakgroep ET ontworpen. De
handleiding voor dit pakket is in bijlage 1 gegeven.
De ontworpen filters zijn op disk 6 opgeslagen, en zijn voorzien
van de standaardnaam FI.L xx B yy waarbij xx voor de lengte van
de impulsresponsie staat (L), en yy voor de bandbreedte van het
filter (B), in yy*samplefrequentie.
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