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SAMENVATTING.

In de medische diagnostiek maakt men met behulp van ultra
geluid afbeeldingen van organen. Dit verslag behandelt de
puIs-echo methode waarmee B-mode echogrammen worden gemaakt.
In B-mode echogrammen van zacht biologisch weefsel, zoals
lever, is een korrelige struktuur waar te nemen. Deze
struktuur wordt speckle genoemd en bevat naast informatie
over het weefsel ook informatie over de transducereigen
schappen. De statistische eigenschappen van speckle kunnen
worden gekwantificeerd met de kansdichtheidsfunktie en de
autocovariantiefunktie (eerste en tweede orde statistiek).

De nauwkeurigheid waarmee de karakteristieke weefseleigen
schappen kunnen worden gekwantificeerd is onderzocht met
drie-dimensionale simulaties, waarbij de eigenschappen van
weefselmodellen systematisch werden gevarieerd. Een dis
creet model bestaande uit puntverstrooiers werd in het
simulatie programma gelmplementeerd. Dit weefselmodel be
staat uit een random verstrooier model met een gesuperpo
neerd roostermodel. De relatieve reflektiesterkte, de ro
tatie t.o.v. de geluidsbundel, het percentage positionele
ruis en de roosterkonstante van het rooster worden sys
tematisch gevarieerd.

Van de echogrammen zijn de eerste en tweede orde statisti
sche parameters bepaald. Door een schatting te maken van de
posities van de spektrale pieken in het vermogens spektrum
werd de gemiddelde roosterkonstante berekend.

De correlaties tussen de verschillende statistische textuur
parameters werden onderzocht. Deze studie werd gedaan om de
bruikbaarheid van de verschillende geschatte parameters te
onderzoeken voor de karakterisering van een weefsel dat
gemodelleerd kan worden als een verstrooiend volume met een
veelvoud aan rooster orientaties over begrensde delen van
het gehele volume.

De roosterkonstante kan redelijk nauwkeurig geschat worden
bij een hoge relatieve reflektie sterkte van het rooster.
De parameters zijn afhankelijk van de rooster eigenschappen.
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SUMMARY.

In medical diagnosis ultrasound is used for the imaging of
internal organs. This report deals with the puIs-echo
method and the analysis of B-mode echograms. In B-mode
echograms of 'soft' tissue, like liver, we can see a
granular structure. This structure is called speckle. The
speckle statistics depend on the tissue characteristics and
on the transducer properties. The statistical properties of
speckle can be quantified by the probability density
function and the autocovariance function. (first and second
order statistics).

To draw conclusions about the tissue characteristics from
the speckle properties it is necessary to perform simulation
studies in which the properties of tissue models are
systematically varied. In this report a 3-dimensional
simulation program has been used to simulate B-mode
echograms. A discrete random point scatterer model was
implemented in this simulation program. This tissue model
consists of a random scatterer model with a superimposed
lattice model. The relative reflectivity, the percentage
positional noise, the rotation of the lattice and the
lattice size constant are changed systematically.

The first and second order textural parameters of the
echograms are estimated. By an estimation of the positions
of spectral peaks in the noise power spectrum, the mean
lattice distance can be calculated.

The correlations between the various statistical texture
parameters were investigated. This study was undertaken to
investigate the usefulness of the various estimated
parameters to characterize a tissue which is modelled by a
scattering volume containing a multitude of lattice
orientations over limited parts of the whole volume.

The lattice size can be estimated quite accurate. The
parameters depend on the lattice properties.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING.

Op het biofysisch laboratorium van de afdeling oogheelkunde

op het Sint Radboudziekenhuis in Nijmegen wordt onderzoek

gedaan naar afbeeldingstechnieken met ultrageluid ten

behoeve van de diagnostiek. In de diagnostiek worden tal

van afbeeldingstechnieken gebruikt met verschillende toepas

singsgebieden. Dit onderzoek beperkt zich tot de puls-echo

techniek waarvan de B-mode echogrammen worden geanalyseerd.

In B-mode echogrammen zijn duidelijk de vormen en afmetingen

van organen te zien die met het blote oog kunnen worden

beoordeeld. In de lever en een aantal andere organen is

echter sprake van een vrij homogene structuur en bestaat het

echogram hoofdzakelijk uit een vlekken patroon dat met

"speckle" wordt aangeduid. Speckle ontstaat door interfe

rentie van de geluidsgolven en bevat informatie over

enerzijds het weefsel en anderzijds de transducer. Het is

ondoenlijk de weefselinformatie uit de speckle te inter

preteren met het blote oog. Door middel van statistische

analyse methoden worden de speckle eigenschappen bepaald en

aangeboden aan de gebruiker ter beoordeling.

Om inzicht te krijgen in de samenhang van de eigenschappen

van de speckle met weefsel- en transducereigenschappen wor

den in dit onderzoek door middel van 3-D computersimulaties

de parameters van het weefselmodel en van de transducer op

een systematische wijze gevarieerd. Daar dit onderzoek nauw

samenhangt met het leveronderzoek is het noodzakelijk de

opbouw en structuur van leverweefsel te bestuderen voor de

- 5 -



ontwikkeling van adequate weefsel modellen.

De lever is opgebouwd uit leverlobjes met een afmeting

varierend tussen 1.0 en 2.0 mm. De lobjes hebben een hexa

gonale structuur (zie fig. 1.1), de hoeken van deze lobjes

(de driehoekjes van Kiernan) bestaan uit bloedvaten omringd

door bindweefsel dat een verstrooiing van het ultrageluid

veroorzaakt. We duiden dit met structurele verstrooiing

aan. Daarnaast is er sprake van een diffuse verstrooiing

ten gevolge van het tussenliggend weefsel en de

microvasculatuur. Door een spektraal analyse van het B-mode

echogram is het mogelijk de gemiddelde afmeting van de

leverlobjes in het echogram te schatten. Aan de hand van

deze schatting kunnen we met een bepaalde waarschijnlijkheid

gezond en pathologisch leverweefsel differentieren.

1. leveninus hinusoidl

2. VI"" portl j driehoekje
3. galgang \ vln

4.•rtMi. httplltica tlkle \ Kiern,n
5. Ver\l centr.lis

6. 1II1<:apillliren

7 bi~...1 tu....n de kWlbjl.
A tim G: Ilvlrl<wobjes

A

5 ----4------'opIl.........~
7_--jI,"'~

E

B

c

....

Figuur 1.1. De opbouw van een leverlobje [1].

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste moeten

nieuwe weefselmodellen worden ontwikkeld met die beter dan
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het tot nu toe gehanteerde model voldoen aan de beschreven

leverstructuur. Ten tweede moet inzicht worden verkregen in

de nauwkeurigheid waarmee de weefselparameters kunnen worden

geschat uit het echogram.

Tenslotte wil iedereen bedanken die

afstudeerwerk heeft geholpen. Met name

Han Thijssen en Bernard Oosterveld noemen.
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HOOFDSTUK 2
ECHOGRAFIE.

In dit hoofdstuk zullen verschillende echografische tech

nieken aan de orde komen. Ook zal aandacht besteed worden

aan echo afbeeldingstechnieken. Verder komt de opbouw,

werking en het geluidsveld van een gefocuseerde transducer

ter sprake.

2.1 ECHOGRAFISCHE TECHNIEKEN

Er zijn verschillende echografische technieken te onder

scheiden:

1. Doppler technieken.

Deze technieken maken gebruik van het Doppler-effect. De

terugkerende ultrageluidsgolven zijn verschoven in fre

quentie ten opzichte van de uitgezonden golven mits het

reflecterende object beweegt met een bepaa1de snelheid in

de voortplantingsrichting van het geluid. Een toepassing

is onder andere de bepaling van de bloedsnelheid. We

onderscheiden twee Doppler-technieken: 'gepulste'

Doppler en 'continuous wave' (CW) Doppler.

2. Afbeeldingstechnieken.

In de afbeeldingstechnieken wordt vaak gebruik gemaakt

van gepulste geluidsgo1ven. Bij de puIs-echo techniek

worden met een transducer geluidsgolven gezonden in een

orgaan. De echo's worden door dezelfde transducer

ontvangen, omgezet in een elektrisch signaal waarna de

radio-frequente signalen (RF-signalen) uit een bepaald
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'region of interest' (R.O.I.) kunnen worden geanalyseerd.

Een aantal pulse-echo technieken is ontwikkeld, waarbij

iedere techniek z'n eigen toepassingsgebieden kent. We

onderscheiden o.a. de:

A-scan (A van Amplitude)

In deze afbeeldingstechniek worden de echo's die terug

keren uit een weefsel direct na AM-demodulatie op een

scherm geprojecteerd. De sterkte van de echo is ge

relateerd aan de bijbehorende piek op het scherm. De po

sitie van de piek op het scherm geeft informatie over de

positie van het reflekterende object in het lichaam (mits

men een goede schatting heeft van de geluidssnelheid).

Een toepassing vindt men in de oogheelkunde waar met

behulp van de A-scan nauwkeurig informatie over de

geometrie van het oog verkregen kan worden. Daarmee kan

de sterkte van de te implanteren ooglens worden berekend.

Voor de echo's met een tussenliggend tijdverschil van 6t

is de afstand 6z gelijk aan ~c6t waarbij c de geluids

snelheid in het oog is.

B-scan (B van Brightness)

Het amplitude gedemoduleerd signaal wordt weergegeven als

een helderheids signaal. Door een transducer te ver

plaatsen in een bepaald vlak (scannen) kan een doorsnede

van een orgaan gemaakt worden. Het afbeeldingsvlak valt

samen met het scanvlak. In dit verslag zal de B-mode

uitvoerig aan de orde komen.

C-scan (C van Constant depth)

Bij deze techniek worden aan aantal vlak naast elkaar

gelegen B-scans gemaakt. Van de informatie op een enkele

diepte maakt men een afbeelding op het scherm. Dit

betekent dat het afbeeldingsvlak loodrecht staat op de

voortplantingsrichting van het geluid.
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2.2 OPBOUW EN WERKING VAN EEN TRANSDUCER.

De akoestische puls wordt opgewekt

Transducers verschillen onderling

afmeting en focusering.

door een transducer.

in opbouw, frequentie,

Een transducer bestaat uit een materiaal met

piezo-elektrische eigenschappen. Materiaal met deze

eigenschappen zet een elektrisch signaal om in een mecha

nische trilling die een akoestische drukgolf opwekt. Dit

proces is reversibel: een mechanische trilling wordt

omgezet in een elektrische spanning. Aan de voorzijde van

het kristal is een A/4 laag aangebracht. Deze laag zorgt

voor een impedantie aanpassing tussen het kristal en de

menselijke huid. Geluidsgolven die gereflecteerd worden

door de overgang A/4 laag en menselijke huid worden een

halve golflengte in fase verschoven, zodat demping van de

puls wordt voorkomen (de impedantie van de huid < impedantie

A/4 laag). De A/4 laag vergroot de gevoeligheid van de

transducer maar dient ook als bescherming van het kristal.

Op de achterzijde van het kristal is een backinglaag

aangebracht welke dient voor de mechanische demping van het

kristal en daarmee ook ter vergroting van de axiale reso

lutie [1] (de geluidspuls wordt korter door de demping). De

centrale frequenties van transucers die in de medische diag

nostiek worden gebruikt liggen tussen de 1 en 20 MHz. De

puls kan men modelleren door een sinus te vermenigvuldigen

met een Gaussisch omhullende. In fig. 2.1 is een

gesimuleerde puls van 5.0 MHz afgebeeld met het bijbehorende

amplitude spektrum. De lengte van de geluidspuls bedraagt

zo'n drie tot vier perioden. Het spektrum is een Gaussische

curve met een standaard deviatie af' De diameter van de

geluidsbundel is een functie van de afstand
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Figuur 2.1 Een gesimuleerde geluidspuls (5.0 MHz)
met het bijhorende amplitude spektrum.

tot het transducer oppervlak. Het geluidsveld kan worden

onderverdeeld in twee delen: het nabije en het verre veld.

In het verre veld neemt de bundelbreedte evenredig toe met

de transducerafstand terwijl voor een vlakke transducer de

bundeldiameter in het nabije veld niet verandert. De

afstand waarop het nabije veld overgaat in het verre veld

kan worden berekend. Voor een transducer met een rond

oppervlak geldt:

a=D2/(4)"). ( 2 .1 )

Hierbij is a de afstand van de transducer waarop het nabije

veld overgaat in het verre veld, D de diameter van de

transducer en ).. de centrale golflengte van de geluidspuls.

Voor de hoek a waaronder de bundel breder wordt in het verre

veld kunnen we schrijven:

sin(a)-1.22·)../D. ( 2 .2)

Door focusering van de geluidsbundel wordt de bundel in het

focale vlak smaller, waardoor het oplossend vermogen van de

transducer hier in laterale richting toeneemt. Er zijn

verschillende technieken om een transducer te focuseren. zo

worden verschillende typen acoustische voorzetlenzen

gebruikt. Ook op elektronische wijze kan men focusseren

(denk aan array transducers). In figuur 2.2 staat een

transducer afgebeeld bij 3 verschillende focusafstanden met

de daarbij behorende bundels [1].
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Figuur 2.2 De invIoed van de focussering op
de vorm en afmetingen van de bundel.

De geluidsintensiteit in de bundel is niet homogeen verdeeld

over de doorsnede en is bovendien een functie van de afstand

tot het transducer oppervlak. Dit heeft tot gevolg dat

echo's van verstrooiers of reflektoren op de bundelas met

een hogere gevoeligheid worden afgebeeId, dan die aan de

randen van de bundel. We kunnen dit als voIgt inzien:

Voor de geluidsdruk in een punt op afstand t (zie fig. 2.3)

en op tijdstip t geldt [2]

-+
p(r,t) - p

-+a+(r,t)

at
( 2 . 3 )

JOCM (co,,~'
I I

me~Uw,~' e c.

Figuur 2.3 Het coordinaten stelsel van transducer
met een puntverstrooier.
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waarbij ~(t,t) de sne1heidspotentiaa1 is. Deze kan ge

schreven worden a1s een convo1utie van een positie onaf

hanke1ijke tijdfunctie en de impu1sreponsie van de

transducer [3] h(t,t):

-+ -+
~(r,t) - v(t) * h(r,t). ( 2 • 4 )

De impu1sresponsie wordt berekend door de integraa1 over het

transduceropperv1ak te nemen van een ~-pu1s vermenigvu1digd

met een tijdsonafhanke1ijke sne1heidsverde1ing f(t') over

het transduceropperv1ak:

h(t,t) - II
s 2nr

( 2.5 )

Voor een

Voor de

in vg1.

aanduidt.
-+f(r')-l.

vgl. 2.5

waarin S het transducer opperv1ak

uniforme sne1heidsverde1ing bedraagt

ge1uidsdruk vinden we na substitutie van

2.4:

-+p(r,t) = p

av(t)

at
* h(t,t), ( 2 • 6 )

of, in het frequentie domein:

P(w) • pjwoV(w)oH(w) . ( 2 .7)

H(w) kan in het foca1e v1ak van een gefocuseerde transducer

met een straa1 aT en focus afstand R beschreven worden met:

-+H(r,w) -
a 2

T

2nr
e- jkr D(k,e) . ( 2 .8)

D(k,e) is de directiviteits functie [2] waarvoor ge1dt:

D(k,e) ...
2J1 (kaT sine)

kaT sine
( 2 .9)
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In de formule 2.9 is J l is een eerste orde Bessel functie

waarin k het golfgetal corresponderend met de centrale

frequentie van de puIs is en e gedefinieerd wordt in fig.

2.3.

Vuor de intensiteit in een homogeen en verliesvrij medium

met een geluidssnelheid c en dichtheid p schrijven we:

I =
2pc

(2.10)

Uiteindelijk vinden we voor de intensiteit de volgende uit

drukking:

4J1 2(kaT sine)

(kaT sine)2
(2.11)

met 1 0 als de intensiteit in een punt op de as van de trans

ducer, liggend op een afstand d van het transducer

oppervlak. Als maat voor de breedte van de bundel in het

focus wordt vaak de diameter van de hoofdlob van de direc

tiviteitsfunctie gebruikt. Er geldt:

AR
W - 2.44

met A de centrale golflengte van

2.12 voIgt dat bij een

bundelbreedte afneemt.

(2.12)

de geluidspuls. Uit vgl.

toenemende frequentie de

2.3 INTERACTIE VAN ULTRAGELUID MET WEEFSEL.

Een weefsel waar ultrageluid zich door voortplant, is niet

homogeen, bovendien is dit medium niet verliesvrij. De

inhomogeniteiten veroorzaken terugverstrooiingen, die als

het radiofrequente (RF) echo-signaal geregistreerd worden.
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Een voorbeeld van een RF-signaal met de berekende omhullende

is afgebeeld in fig. 2.4. Dit is een gesimuleerd

RF-signaal van een weefselmodel besproken in §5.1.

Figuur 2.4. Een RF-signaal met de berekende omhullende.

In de literatuur [4] wordt het totale systeem van een

weefsel met transducer apparatuur beschreven als een

lineair, tijdinvariant systeem. De overdrachtsfunctie van

dit systeem Hsys(f,z) is frequentie- en diepte afhankelijk

en kan worden beschreven met vgl. 2.13.

(2.13)

De geluidspuls plant zich voort in het weefsel waarbij de

energie op een bepaalde manier wordt verdeeld. Deze

verdeling varieert als functie van de diepte en is van

invloed op het echo-signaal. We noemen dit de bundel

diffractie. In vgl. 2.13 wordt de diffractie term

aangeduid met Hd(f,z).

De verzwakking van de geluidspuls door het weefsel ontstaat

door verstrooiingen, absorptie en bundeleffecten. De eerste

twee worden in vgl. 2.13 beschreven met Ht(f,z). Een

gedeelte van de verstrooide geluidsgolven verdwijnt in rich

tingen buiten het geluidsveld van de transducer. Het totale

terugverstrooide vermogen neemt dus af waardoor de

verstrooiing een bijdrage vormt in de verzwakking. Ab

sorptie is een proces waarbij de energie in een geluidspuls

wordt omgezet in interne energie van het weefsel (warmte).

De absorptie is een belangrijke bijdrage in de verzwakking.
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verstrooiings- en absorptie processen zijn

afhanke1ijk. Voor de overdrachtsfunctie van

verzwakking [4] ge1dt:

frequentie

de tota1e

(2.14)

Hierin is p(f) de frequentie afhanke1ijke verzwakkings

coefficient en z de afstand van weefse1 tot het transducer

opperv1ak. De verzwakkingscoefficient uit vg1. 2.14 heeft

een verstrooiings- en absorptie afhanke1ijk dee1:

(2.15)

Voor 1everweefse1 ge1dt:

A f2.0
sc

(2.16)

(2.17)

diepte van een afbeeldend

lichaam liggen en een hoge

lage frequentie gescand

oplossend vermogen van de

waarbij Aa resp. Asc de absorptie- en verstrooiings

coefficienten zijn bij 1 MHz. De macht 2.0 in vg1. 2.17 is

geschat in een frequentie gebied van 5.0MHz en hoger. Bij

1agere frequenties wordt een macht 1.2 in de 1iteratuur [4]
verme1d.

Verzwakking beperkt de penetratie

systeem. Organen die diep in het

verzwakking hebben moeten met een

worden. Dit beperkt echter het

opname.

De Hsc(f) uit vgl. 2.13 is de zgn. backscatter functie.

Deze overdrachtsfunctie beschrijft het frequentie

afhankelijk gedrag van de verstrooiing (zie §3.4 ) en hangt

af van de vorm, afmetingen en het materiaal van de

verstrooiers. Als de afmetingen van de structuren gemiddeld

groter of ongeveer gelijk zlJn aan de go1flengte is er

sprake van reflectie van de ultrageluidsgolf. Een inval

lende geluidsgolf zal worden gereflekteerd in een enkele
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richting volgens de wet van Snellius. Reflekties treden

vaak op door de vrij gladde wandoppervlakken van organen.

Verstrooiing treedt op bij relatief kleine afmetingen van de

verstrooiers en wordt besproken in hoofdstuk 3.
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HOOFDSTUK 3
THEORIE VAN DE VERSTROOIING.

verstrooiing kan worden gedefinieerd als een verandering van

amplitude, frequentie, fase en de voortplantingsrichting van

de invallende golf. Verstrooiing wordt veroorzaakt door een

spatiele of temporele niet-uniformiteit van het medium

waarin de golf zich voortplant. Bij de voortplanting zijn

twee energieprocessen van belang. Een proces waarbij de

energie van de golf op een bepaalde manier wordt herverdeeld

(verstrooiing) en een proces waarbij de golfenergie wordt

omgezet in interne energie (absorptie). De modellen die

deze processen beschrijven gaan uit van inhomogeniteiten die

discreet dan wel continu kunnen zijn. In discrete modellen

zijn de fysische parameters uniform over kleine gebieden,

maar aangrenzende gebieden hebben andere waarden voor een

aantal van die parameters. In dit hoofdstuk wordt een

oplossing afgeleid voor de algemene golfvergelijking in een

inhomogeen medium, twee discrete modellen met

puntverstrooiers worden behandeld en in S3.4 wordt ingegaan

op het frequentie afhankelijke gedrag van verstrooiers met

een eindige afmeting.

3.1 DE ALGEMENE GOLFVERGELIJKING.

De voortplanting van een harmonische golf in een homogeen

medium wordt beschreven door de golfvergelijking [5,6]:

~

V2 p(r,t) -
1

... 0 ( 3.1 )

waarin Co de geluidssnelheid in het medium is en p de

akoestische geluidsdruk is in een punt t op tijdstip t (Zie
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fig. 3.1). In vgl. 3.1 is geen rekening gehouden met

verstrooiing van de invallende golf. Voor een verliesvrij

niet homogeen medium met een volume V en een

compressibiliteit K(i) = 1/pc 2 en dichtheid p(i) dat door

een homogeen medium met een compressibiliteit KO en

dichtheid Po wordt omgeven [5,6] kunnen we schrijven:

-+'V 2 p(r,t) -
1 -+.. - f(r,t)

met:

-+ 1 a 2 p
-+-+f(r,t) .. - y( r) - 'V(p(r)'Vp)

Co 2 at 2

waarin:

-+ (K-K O)y( r) .. / KO
-+

( p- PO)p(r) .. / Po

Figuur 3.1. De vectoren i en i,

( 3 .2)

( 3. 3 )

( 3.4 )

Het rechterlid van vgl. 3.2 bechrijft de interactie mecha

nismen van de akoestische drukgolf en akoestische

inhomogeniteiten. De geluidssnelheid wordt berekend door

c=(l/pK)~. De druk in een punt i (zie fig. 3.1) op

tijdstip t kan geschreven worden als een sommatie van de

druk t.g.v. de invallende golf en de druk van de

verstrooide golf.

( 3. 5 )
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De echo's die door weefsel worden veroorzaakt zijn echter zo

zwak dat in het rechterlid van vgl. 3.2 de totale druk in

een punt benaderd kan worden met de druk t.g.v van de

invallende golf. In de literatuur [6] wordt dit de Born

benadering genoemd. Dit houdt in dat 'multiple scattering'

wordt verwaarloosd. Voor een harmonische vlakke golf heeft
-+Pi(r,t) de vorm:

.(rr -+ t)
Pi(1,t) - A e J ~·r - w (3.6)

waarbij R de golfvector is met IRI
richting die gedefinieerd is in fig.

- w/c O'
3.2.

en met een

Figuur 3.2 De golfvectoren: Rva~ de invallende golf R'
van de verstrooide golf en K- R-K'.

Een oplossing van p kan gevonden worden door gebruik tesc
maken van het Green theorema [5,6] In deze oplossing wordt

een volume integraal berekend over een volume V waarin zich

de verstrooiers bevinden op posities i, volgens fig. 3.1.:

met
-+ -+g(r,tjr',t')

( 3. 7 )

( 3.8 )

functie genoemd.

van een bolvormige

een tijdstip t,

De functie g(1,t 11',t,) wordt de Green

Deze functie beschrijft de bijdrage
-+verstrooide golf in een punt r op

- 20 -



veroorzaakt door een puntverstrooier in een punt i, die door

een invallende golf op een tijdstip t' wordt geexciteerd.

Een oplossing van vgl. 3.7 in het verre veld is gegeven in

3.9:

-+4nr

( 3.9 )

ties in compressibiliteit.

verwaarlozen we dan ook t.o.v

metit. it - it',
en e de hoek tussen de invallende en verstrooide golf.

Hierbij zijn een aantal aannames gedaan. Formule 3.9 geldt

aIleen voor posities i buiten volume V. Beschouwen we

aIleen de terugverstrooide golf dan geldt e - 180 0 en it =
-2it. In het algemeen geldt voor een biologisch weefsel dat

de variaties in dichtheid veel geringer zijn dan de varia-
-+De term p(r) in vgl. 3.9

-+van y(r).

3.2 MODEL VAN PUNTVERSTROOIERS MET EEN RANDOM VERDELING.

Een random 'cloud' model is het meest eenvoudige model voor

een weefsel en wordt o.a. gebruikt voor het bestuderen van

verstrooiings verschijnselen in bloed. Puntverstrooiers

hebben de eigenschap dat ze een invallende golf in aIle

richtingen even sterk verstrooien. De frequentie

afhankelijkheid wordt in eerste instantie niet in het model

opgenomen. Mits we 'multiple scattering' verwaarlozen

kunnen we het totale echosignaal berekenen als een sommatie

van de afzonderlijke echo's veroorzaakt door individuele

verstrooiers. Een schatting van het powerspektrum kan

verkregen worden door een middeling over een aantal

onafhankelijke spektra. De 'scalloping' op het spektrum die

ontstaat ten gevolge van de interferenties in het RF-signaal

wordt door het middelingsproces verminderd. Het gemiddelde

powerspektrum heeft een coherent en een incoherent deel.
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Mits de wolk puntverstooiers een voldoende dikte (een aantal

keer de golflengte) heeft wordt de verdeling van de fases

van de verstrooide golven uniform en middelt het coherente

deel van het spektrum uit. Slechts aan de randen van de

golf blijft er sprake van enige coherentie maar deze

randeffecten zijn te verwaarlozen bij een voldoende groot

volume. In S4.3 wordt dieper ingegaan op de verwachte vorm

van het spektrum van een wolk random verdeelde verstrooiers.

3.3 ROOSTERMODEL VAN PUNTVERSTROOIERS.

Een roostermodel wordt gekenmerkt door een aantal

equidistante vlakken met verstrooiers, die onderling binnen

ieder vlak op gelijke afstand van elkaar gelegen zijn. De

discrete verstrooiers veroorzaken echo-pulsen die kunnen

interfereren. Deze interferenties kunnen bestudeerd worden

door een spektraal analyse. Hiervoor is het noodzakelijk

enkele basis-principes van de Fourier transformatie te

behandelen. Deze is gedefinieerd als:

F(w) - ( 3.10)

Hierbij wordt F(w) de Fourier getransformeerde van f(t)

genoemd. Een verschuiving van het tijdssignaal over een

tijd to is equivalent met een vermenigvuldiging van de

Fourier-getransformeerde met exp(-jwtO) in het frequentie

domein:

-jwtF[f(t-tO)] - e 0 x F(w) (3.11)

Een rij van N identieke pulsen f(t) die onderling op een

tijdafstand van to liggen kunnen we in het frequentie domein

beschrijven [5] met FN(W):

sin(NwtO)

sin(wtO)
x IF(w) I ( 3.12)
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F(w) is de Fourier getransformeerde van de puIs en N is het

aantal pulsen.

IFN(W) 1=12cos(~wtO) I· IF(w) I voor N=2 (3.13a)

IFN(W) 1=ll+2cos(wtO) I· IF(w) I voor N-3 (3.13b)

IFN(W) 1=I[2cos3/2wtO+2cos(~wtO)l I· IF(w) I voor N=4(3.13c)

(zie fig.

Indien

kunnen

de

we

pulsen worden

de amplitude

3. 3 )

voorgesteld als delta-functies

spektra berekenen voor N=2,3 en 4

Figuur 3.3. De amplitude spektra
voor een rij met N delta pulsen.
a) N=2, b) N=3, c) N=4

l(~tr----------,

"

a f
....-' '-----L. I....-__--'---__~_--J

..... w
I~C~)\---'----'L--------------,

uit de figuren 3.3a tim c voIgt dat de amplitude spektra

bestaan uit hoo:d- en submaxima. Het aantal submaxima is

N-2 en de amplitude van de submaxima bedraagt =1/N keer die

van de hoofdmaxima. De verhouding van de amplitude van de

hoofdmaxima en submaxima wordt de modulatiediepte genoemd en

is hier bij benadering gelijk aan N. Als het aantal pulsen

N binnen het window naar oneindig gaat worden de hoofdmaxima

S-pulsen. De spektra in de figuren 3.1a tim c moeten voor

een afbeeldend systeem worden vermenigvuldigd met een Gaus

sische omhullende met een centrale frequentie f c en een

standaard deviatie ~f waarna het signaal gedemoduleerd moet
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door vgl. 3.14 en kan

schatten. Uit het

tussen de hoofdmaxima

worden. De afstand tussen de hoofdmaxima wordt gegegeven

gebruikt worden om de pulsafstand te

frequentie spektrum kan 6w, de afstand

bepaald worden. Hiervoor geldt:

6w K: 2n/6t (3.14)

met 6t het tijdsverschil tussen de echo-pulsen. Nicholas

[7] heeft geexperimenteerd met I-dimensionale modellen

bestaande uit nylon draden die in het geluidsveld van een

transducer werden opgesteld. Aan de hand van de hoofdmaxima

in het amplitude spektrum werd een schatting gemaakt van de

afstand tussen de objecten. De transducer moet een

voldoende grote bandbreedte hebben, omdat minstens 2

hoofdmaxima in het gemeten spektrum aanwezig moeten zijn.

Voor de invloed van positionele ruis op de amplitude spektra

kunnen we het volgende afleiden als voor een functie f(t)

bestaande uit een rij S-pulsen geldt:

~(N-l)

f(t) K: E S(t - to(n+p(t))
nK:-~(N-l)

(3.15)

waarbij de functie p(t) een

getallen met een Gaussische

deviatie a en het gemiddelde

F(w) van f(t) geldt:

random reeks onafhankelijke

verdeling is met een standaard

p-O. Voor de Fourier transform

~(N-l) -J'wt (n+p(t))
F( w) - E e 0

n--~(N-l)

(3.16)

Indien PI en P2 onafhankelijke realisaties zijn van p(t)

voIgt na uitwerking van 3.15 voor N-2:

(3.17)

De frequenties waarop de amplitude spektra maximaal zijn

worden gegeven door:
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voor m • 1,2, ... (3.18)

Als voor m • mmax' met mmax gedefinieerd door vgl. 3.19, is
de modulatiediepte in het spektrum gelijk aan 1.0.

(3.19)

Hierbij is a t
2 de totale variantie van de afstanden tussen

de pulsen, die gedefinieerd wordt als de sommatie van de af

zonderlijke varianties. Hieruit voIgt dat bij een toenemend

aantal delta-pulsen (N) bij een gelijkblijvende variantie de

frequentie waarbij de modulatiediepte 1.0 is zal afnemen.

Bij frequenties die lager zlJn dan de berekende grens

frequentie is de modulatiediepte groter dan 1.0. Dit wordt
gelllustreerd aan de hand van de spektra in fig. 3.4a en
3.4b.

i IF(f)1

AJ
10 IF (1)1 B.10j

I
6

6

~~2

2 f [MHz]

CI
I
I

2o

4

8

16r=:-:;-------
IF(f~

12

Figuur 3.4: a) De amplitude
spektra voor 10 ~-pulsen met een
t o.1.6 ps en a-0.1 ps [5) b) ( ••. )
a*plitude spektra uit a) na
convolutie met Gaussische puIs,
(----) het amplitude spektrum van
de omhullende. c) Gemiddelde
spektra uit a) na middeling over
32 onafhanklijke realisaties.

Middeling over een ensemble realisaties van f(t) zal de

maxima en minima uit het spektrum doen wegmiddelen voor de

frequenties waar de modulatiediepte kleiner is dan 1.0.

Voor die frequenties kunnen we geen betrouwbare schatting
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meer geven van de karakteristieke afstand volgens vgl.

3.14. Een duidelijk voorbeeld hiervan is fig. 3.4c waar we

met een transducer met een centrale frequentie van 3.0 MHz

en bandbreedte tussen 0.7 MHz aIleen het incoherente deel

van het spektrum meten.

Een rotatie van het door Nicholas gebruikte een dimensionale

model in het geluidsveld zal invloed hebben op de vorm van

het spektrum. Nicholas [7] berekende het amplitude spektrum

F(w) bij een enkele frequentie wo als functie van de rotatie

hoek e. De functie f(t) heeft de vorm van formule 3.16 met

p(t)-O voor aIle t.

sin(Nwotocose)

sin(wotocose)
·A (3.20)

A is de amplitude bij de frequentie wo van de FT van een

S-puls (het spektrum van een S-puls is uniform, dus A is

hier onafhankelijk van de frequentie).

o
Q~

~o 9

frequentie

gevarieerd

hoofdmaxima

Figuur 3.5. Het berekende spektrum als functie van de
rotatie bij een frequentie van 5.0 MHZ, to is
0.66 JJS.

In fig. 3.5 wordt het spektrum afgebeeld bij een

f O van 5.0 MHz en een t o-O.66 JJs. De hoek e werd

van -90° tot 90°. Voor de afstand tussen de

geldt:

sin(wotocose) - kn met k-O,1,2, .... (3.21)

De bundelintensiteit vertoont een frequentie afhankelijk ge-
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drag (zie vgl. 2.11) en zal een gemeten amplitude spektrum

belnvloeden. Bij een toenemende frequentie wordt de bundel

diameter kleiner. Dit betekent dat bij rotatie de modu

latiediepte afhankelijk wordt van de frequentie. De hogere

harmonischen in het spektrum worden door de bundeleffecten

onderdrukt [7] waardoor een schatting van de karakteristieke

aistand bemoeilijkt wordt.

De echo's van verstrooiers die onderling op kleinere

afstanden liggen dan de golflengte zullen interfereren,

waardoor na omhullende detektie van het RF-signaal de echo's

niet meer afzonderlijke zijn waar te nemen. Duidelijk is

dat deze interferentie samenhangt met het axiaal oplossend

vermogen van de puIs. Voor de minimale afstand waarop we de

afzonderlijke echo's van verschillende verstrooiers nog

kunnen onderscheiden geldt in het tijds- resp. in het

frequentiedomein:

(3.22)

(3.23)

Hierin is t~ de halve tijdsduur van de puIs en wordt BF als

de -3dB bandbreedte gedefinieerd.

Bragg bestudeerde verstrooide Rontgen straling afkomstig van

een kristalrooster. De verstrooide golf zal periodiek in

intensiteit veranderen als functie van de hoek van inval, de

gebruikte frequentie en de roosterconstante. Ook bij

ultrageluid is de intensiteit van de terugverstrooide golf

een functie van de rotatie bij weefselstructuren met een

isotroop en periodiek karakter. In een weefselstructuur met

een spatiele periodiciteit heeft de terugverstrooide golf

een maximale intensiteit voor de hoeken:

e = arcsin(~n/(2d)) voor n=O,1,2 ... ( 3 . 24 )

Hier is e de hoek tussen de invallende golf en de

normaalvector van het vlak waarin de structuur ligt. Uit
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vgl. 3.24 voIgt, dat onder rotatie van een hoek y in het

spektrum pieken worden verwacht met frequenties:

f n = nc O/(2dsiny) voor n=0,1,2 ... (3.25)

Deze frequenties komen overeen met de berekende frequenties

uit vgl. 3.21.

3.4 VERSTROOIERS MET EINDIGE AFMETINGEN.

Een meer realistisch model van een weefsel is een model

waarin de verstrooiers een eindige afmeting hebben. De

verstrooiing is dan frequentie- en richtingshankelijk. De

frequentie afhankelijkheid van een afzonderlijke verstrooier

wordt beschreven door de vormfactor, de richtings afhan

kelijkheid door een hoekverdelingsfactor.

Figuur 3.6. De ruimtelijke verdeling van de intensiteit
bij een bolverstrooier met straal a O bij drie
golflengten.

De hoekverdelingsfactor hangt samen met het verstrooierma

teriaal, de vorm van de verstrooier en de verhouding tussen

golflengte en afmetingen. De verstrooide energie als

functie van de hoek en de golflengte is schematische

weergegeven in fig. 3.6 met a O als de straal van een

bolverstrooier.

Op de hoekverdelingsfactor zal in dit verslag niet verder

worden ingegaan.

De vormfactor is gedefinieerd als een FT van de compres-
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sibiliteit binnen een verstrooier. In fig. 3.7a staan de

genormeerde vormfactoren van verstrooiende deeltjes

afgebeeld als functie van de frequentie bij vier verschil

lende diameters. Mits kaO<l, waarin a O de straal is van een

verstrooiend deeltje, geldt voor de amplitude van de

verstrooide golf, bij een eenheids amplitude van de

invallende golf, bij benadering [5]:

cos ( '" ) ] (3.26)

Het

k4

fig.

A 1.0

0.8

0.8

f 0.7

j 0.8

.s 0.5

I 0.4-til'Ii 0.3
~

0.2

0.1

ys - gemiddelde compressibiliteit
van een verstrooier.

y = gemiddelde compressibiliteit van het
voortplantingsmedium

ps = gemiddelde dichtheid van een verstrooier
p = gemiddelde dichtheid van het medium
~ - de hoek tussen de invallende verstrooiende golf

(-180 graden bij backscattering)

intensiteits spektrum vertoont een afhankelijkheid van

[8]. We spreken hier van Rayleigh verstrooiing (zie

3.7 a,b).

8
-80 500/-Lm

-lD
'a->--en
c
a» -130-.s
I;:
ea
'is
~

-200
2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequency (MHz) Frequency (MHz)

Figuur 3.7. De relatieve terugverstrooide intensiteit
als functie van de frequentie bij verschillende ver
strooierafmetingen [8]; a) (---) De b!rekende
gekwadrateerde vormfactoren, ( .... ) f curve,
(----) het spektrum van een 3.0MHz transducerpuls;
b) Product van de curves uit (a) met een theoretische
verzwakking van O.5dB/cm.MHz berekend voor een focus
afstand van 8.0 cm.
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De verstrooiing is dan onafhankelijk van de vorm van het

verstrooiend deeltje. Als ka
O

=l dan is de verstrooiing

evenredig met k. In het geval dat ka O>l, krijgt de

verstrooiing een meer spiegelend karakter, de frequentie af

hankelijkheid wordt vooral bepaald door de geometrie van de

verstrooier. In een model met N bolverstrooiers met een

eindige afmeting hangen de gemiddelde compressibiliteit en

dichtheid van het medium af van de verstrooier

eigenschappen. De gemiddelde compressibiliteit moet worden

berekend met vgl. 3.27 [5].

N 4
Ys = YO + t - na 3 (Yn-Yo)

n-1 3 n
(3.27)

met:

N • totaal aantal verstrooiers in het R.O.I.

an = de straal van de n-de verstrooier
Yn = de compressibiliteit van de n-de verstrooier
YO = de gemiddelde compressibiliteit van het medium

Voor de gemiddelde dichtheid van dergelijke weefsels of

modellen berekenen we Ps met vgl. 3.28 [ 5].

[ 1 N
4 [ 1 1 ]r1

Ps - - + t -na 3 (3.28)
Po n-1 3 n Pn Po

Hierbij geldt voor:
N - totaal aantal verstrooiers in het R.O.I.
an - de straal van de n-de verstrooier
Pn = de dichtheid van de n-de verstrooier
Po - de gemiddelde dichtheid van het

voortplantingsmedium

De amplitude van de terugverstrooiende golf wordt berekend

door substitutie van vgl. 3.27 en 3.28 in vgl. 3.26 met

11I=180 0
•

De gemiddelde coherente verstrooiings intensiteit is

evenredig met het totaal aantal verstrooiers N. Het

incoherente deel hangt sterk af van de verdeling over het
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volume V en over de afmetingen. De incoherentie wordt

vooral veroorzaakt door kleine variaties in dichtheid en

compressibiliteit. De coherente verstrooiing ontstaat

vooral in gebieden waar de dichtheid, en compressibiliteit

van de verstrooiers plotseling verandert (zoals aan de

randen van de wolk).
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HOOFDSTUK 4
STATISTISCHE ANALYSE METHODEN VOOR DE SPECKLE.

Speckle is een verschijnsel dat te zien is in een B-mode

echogram als een vlekkenpatroon met een hoog kontrast. Het

speckle-patroon is duidelijk zichtbaar in het echobeeld.

Een afbeelding van een speckle patroon is weergegeven in

fig. 4.1.

Figuur 4.1 Speckle patronen in B-mode echogrammen met
varierende verstrooier dichtheid.

De afmetingen van de speckles hangen samen met enerzijds de

transducer eigenschappen en anderzijds de weefselei

genschappen. Het is bijzonder moeilijk om met het blote oog

de verschillen in vorm en afmetingen van de speckles waar te

nemen, daarom is het noodzakelijk de speckle informatie te

presenteren aan de gebruiker via een statistische analyse

methode. Als inleiding wordt in S4.1 ingegaan op het

onstaan van het fenomeen speckle. In §4.2 wordt het random

walk principe behandeld. In de overige paragrafen wordt een
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beschrijving van de eerste en tweede orde statistiek

afgeleid voor amplitude, intensiteit en fase. Ook wordt

ingegaan op de berekening van de gemiddelde roosterkonstante

uit het spektrum.

4.1 RET ONTSTAAN VAN ULTRAGELUIDSSPECKLE.

Ret resolutievolume is dat volume van het weefsel van

waaruit op een bepaald tijdstip de echo's worden ontvangen

op het transduceroppervlak (zie fig. 4.2). De

afzonderlijke echo's afkomstig uit dit volume zijn niet te

onderscheiden. De vorm en afmetingen van het resolutie

volume zijn afhankelijk van de bundelvorm, de lengte van de

geluidspuls en veranderen als functie van de tijd (fig.

4.2) .

Figuur 4.2 Resolutievolume's als functie van de tijd.

De echo's uit een bepaald resolutievolume zullen inter

fereren op het transduceroppervlak. Deze in tijd veran

derende interferentieverschijnselen worden teruggevonden in

de RF-signalen. In een A-scan is de speckle 1-dimensionaal,

in een B-scan waar de transducer ook in laterale richting

wordt verplaatst, veranderen de resolutievolume's ook in die
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richting van positie. ZO ontstaat ook een speckle patroon

in de laterale richting en hebben we in dit laatste geval te

maken met een 2-dimensionaal speckle patroon. De speckles

kunnen met statistische methoden worden beschreven. De

beschrijving van de speckle in een punt wordt met Ie orde

statistiek aangeduid en de speckle statistiek beschreven op

een oppervlakte element is de 2e orde statistiek.

Indien het aantal verstrooiers in een resolutievolume zeer

groot is en de verstrooiingen volledig interfereren ontstaat

een speckle patroon dat statistisch aIleen afhangt van de

transducereigenschappen en onafhankelijk is van weefsel

eigenschappen. In dit geval spreken we van een volledig

ontwikkelde speckle. Als de structuren in het R.O.I. zo

klein zijn dat de verstrooiingen worden opgelost door het

afbeeldend systeem ontstaan geen speckle patronen en hangt

de echo informatie alleen af van de weefselstructuren.

Juist de

opgelost

voorkomt

zijn we

berekenen.

situatie waarin structuren gedeeltelijk worden

is van belang omdat deze situatie veelvuldig

in organen. Voor een volledig ontwikkelde speckle

in staat de speckle afmetingen analytisch te

4.2 HET RANDOM WALK PRINCIPE.

De interferentieverschijnselen op het transduceroppervlak

kunnen we wiskundig beschrijven als random walk proces [9],

dit is een lineaire sommatie van complexe fasoren (fig.

4.3). Een transducer wordt voorgesteld als een fase

gevoelige sommator.

Veronderstel dat zich N puntverstrooiers in een resolutie

cel of volume, op een bepaalde positie Xl in het geluidsveld

bevinden. De resultante van de sommatie wordt beschreven

met vgl. 4.1. Er wordt gesommeerd over N random verdeelde,
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onafhankelijke variabelen.

Figuur 4.3 Random walk van complexe onafhankelijke
fasoren.

waar la.1 de amplitude en
. de tJ .
1 vers rooler.

4.3 DE EERSTE ORDE STATISTIEK.

fase is

( 4.1 )

van de

Als het aantal verstrooiers per resolutie volume zeer groot

is, dan is de resultante een sommatie van een groot aantal

onafhankelijk random verdeelde variabelen, die een

gemiddelde nul hebben. uit de centrale limiet stelling

voIgt dat het imaginaire, Im(A) en het reele deel, Re(A),

van de resultante asymptotisch Gaussisch verdeeld zijn. De

simultane kansdichtheidsverdeling [9] van Re(A) en Im(A) kan

dan worden beschreven d.m.v. een cirkulaire Gaussische

verdeling:

P ( Re (A) , I m(A) )
1. -- exp - {

Re 2 (A) + Im 2 (A)
} (4.21

Hieruit kunnen we de kansdichtheidsverdelingen van de

amplitude (A), intensiteit (I - A2 • Re 2(A) + Im 2(A)) en

fase (+) berekenen. Er geldt:

P(A) ... :, exp - { } , A>O, CA> - ("'/2)~ (4.31
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1
exp - {

I }P( I ) = , 1>0, <I> = 2a 2

2 a 2 2a 2

1
P( +) = , -n < + < n, <+> = 0

2n

( 4.4 )

( 4. 5 )

De amplitude heeft een Rayleigh-verdeling, de intensiteit

een exponentieele en de fase een uniforme verdeling over 2n.

Bovendien zijn fase en intensiteit onafhankelijk. In fig.

4.4 is een histogram afgebeeld van de verdeling van de

amplitude na demodulatie van een simulatie met 5000 random

verdeelde verstrooiers per volume eenheid. Het histogram

benadert een Rayleigh-verdeling.

Figuur 4.4 Een histogram van de amplitude verdeling
met 5000/cc random verdeelde puntverstrooiers.

De gemiddelde waarde van de amplitude <A> of P a (vgl. 4.3)

is evenredig met de wortel uit het aantal verstrooiers [2]

(zie fig. 4.5a). De SNR (signal-to-noise ratio) van de

speckle wordt gedefinieerd als:

( 4.6 )

met aa als de standaarddeviatie van de amplitude. Bij een

volledig ontwikkelde speckle heeft de SNR de limietwaarde

1.91 en is onafhankelijk van de gemiddelde waarde of

standaarddeviatie van de amplitude. Bij een niet volledig

ontwikkelde speckle neemt de SNR toe als funktie van de

verstrooierdichtheid (zie fig. 4.5b) en nadert de

limietwaarde 1.91. In fig. 4.5a en 4.5b staan P a en de SNR
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afgebeeld als functie van de verstrooierdichtheid van zowel

metingen als simulaties bij een geluidspuls van 5.0 MHz met

een af van 1.0 MHz [9].

100 l
!

2 J 8

'" ,0
Z
J

. ; 10'" ,~~
5cdtte'-er de'lSlty <cm- 3)

Figuur 4.5a, b de p resp. de SNR als functie
van de verstrooierdfchtheid.

4.4 DE TWEEDE ORDE STATISTIEK VAN DE SPECKLE.

In de tweede orde statistiek worden de correlaties van de

amplitude of intensiteit berekend over een bepaalde afstand.

De speckle wordt beschreven door een 2-dimensionale auto

covariantiefunctie (ACVF) op een bepaalde transducer

afstand. De autocorrelatiefunctie (ACF) heeft als Fourier

getransformeerde het powerspektrum en verschilt niet veel in

betekenis van de ACVF.

Een maat voor de afmetingen van de speckle is de halfwaarde

breedte in zowel axiale en laterale richting (FWHMax en

FWHMlat ). De FWHM wordt gedefinieerd als de breedte op de

helft bij doorsnijding van de 2-dimensionale ACVF (fig.
4.6). Bij vo1ledige ontwikkelde speckle, kunnen bij een

puIs met een Gaussische omhullende in het focale vlak voor

de halfwaarde breedten vgl. 4.7 en 4.8 worden afgeleid [10].
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FWHM - 0.26 / af in mmax
( 4 .7)

in mm ( 4 .8)

D'- effectieve diameter van de transducer (D'-D/1.08,
D is de diameter van een ronde transducer)

F = de geometrische fokusafstand
ai- standaard-deviatie van de puIs in MHz.

MA x+----~-----------,,-----------t

B

>
u

"

J

Figuur 4.6 De laterale halfwaarde breedte.

Als de speckle niet volledig ontwikkeld is, zijn de laterale

en de axiale halfwaarde breedten afhankelijk van

verstrooierdichtheid (fig. 4.7a en b) [10].

4.5 DE TWEEDE ORDE STATISTIEK

-+ -+Als de amplitude op de posities, xl en x2 wordt beschreven

met:

geldt voor de autocorrelatie functie vgl.

voor een homogeen medium.

( 4 .9)

(4.10)

(4.11)

Na berekening voIgt voor de ACF vgl. 4.12. bij een random

model [8,11]. Hierbij is verondersteld dat fases van de
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verstrooiende deeltjes onderling onafhankelijk zijn.

(4.12)

I d is de totale diffuse intensiteit die N keer de gemiddelde

intensiteit per verstrooiend deeltje bedraagt.

-. <:,.1 --- --------

'0 10) lOotl 'I()':J

scatterer def1::,1ty (cm- 3)

-~

'02 10) 104
'O~

scatterer aenslty (cm- 1 )

Figuur 4.7a,b. De laterale resp. axiale halfwaarde
breedten als functie van de verstrooierdichtheid bij
een random verstrooier model.

Een puIs-echo systeem met een puntspreidfunctie h(6x) geeft

als resultaat:

•ACFa (6x) - I d [h(-6x) • h (6x)] (4.13)

Bet powerspektrum van de echoamplitude voIgt na een Fourier

Transformatie uit vgl. 4.13.

Vergelijking 4.14 kunnen we interpreteren als het produkt

van een grootheid die een maat is voor het incoherente deel

van het spektrum en het kwadraat van de modulus van de

overdrachtsfunctie. In het verre veld van een transducer
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kunnen we de puntspreidfunctie (PSF) h(6x) in axiale en

laterale riching onafhankelijk van elkaar beschouwen. De

PSF beschrijft in laterale richting de bundeleffecten

(diffractie) en in axiale richting de effectieve lengte van

de puIs. Ais de diffractie effecten buiten beschouwing

worden gelaten kunnen we H(f) benaderen door een Gaussische

omhullende met een centrale frequentie f O (denk aan de echo

puIs). Uit vgl. 4.14 voIgt dat na demodulatie het

gemiddelde amplitude power spektrum Gaussisch wordt.

4.5.1 De statistiek van de amplitude.

In de literatuur worden de correlaties van de amplitude of

intensiteiten vaak beschreven in termen van de complexe

coherentie factor p(6x). De complexe coherentie factor

wordt gedefinieerd als de genorma1iseerde ACVF van de

amplitude. Er geldt:

p(6x) - ACVF (6x)/ACVF (0)a a

met:
p(6x) - 1 voor 6x • 0
p(6x) - 0 6x-'CD

(4.15)

Beschrijven we de ACF van de amplitude in termen van p(6x)

dan zijn de resultaten niet te doorziene hypergeometrische

functies. Bij de intensiteits beschouwing van de ACF kunnen

eenvoudigere wiskundige uitdrukkingen worden afgeleid.

uiteindelijk blijkt de ACF i een goede benadering te zijn

voor de ACFa .

4.5.2 De statistiek van de intensiteit.

Voor de intensiteit op een positie xl resp.

we:

x2 schrijven

2 
11 • Re (A1 )

2 
12 • Re (A2 )

2 
+ 1m (A1 )

+ Im2 (A2 )
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Na een omrekening [8] voIgt voor de autocorrelatie functie

vgl. 4.18.

(4.18)

De gemiddelde intensiteit bedraagt Id2 en de variantie is

gp.lijk aan 2I d 2 (ox ~ 0).

4.6 DE TWEEDE ORDE STATISTIEK BIJ EEN CONSTANTE COHERENTE

ACHTERGROND.

Een coherente term in een speckle patroon kan worden voor

gesteld als een konstante fasor in het complexe vlak. Deze

konstante term kan worden veroorzaakt door een spiegelende

komponent in de verstrooiing, een dc-term of een niet

volledig opgeloste gemiddelde komponent van het RF-signaal.

Deze fasor heeft een gemiddelde intensiteit Is en eenvoudig

heidshalve nemen we aan dat fase 0 is. Bovendien beschouwen

we de coherente komponent onafhanke1ijk van de incoherente

komponent. Onder deze aannames is het mogelijk een

simultane kansdichtheidsfunctie voor het reeele en imagi

naire deel van de resultante op te stellen [8,9,11] (vgl.

4.19) .

P(Re(A) ,Im(A) )__1_ exp { _
2 Jta 2

(Re(A)-R)2 + Im 2(A)
} (4.19)

met R - I'(I )s
Na omrekening voIgt dat de amplitude een Rice verdeling

heeft en de fase • bij benadering normaal verdeeld is rondom

0, waarbij de standaarddeviatie bepaald wordt door de

sterkte van de structurele komponent. Als de totale diffuse

intensiteit van het speckle patroon wordt voorgesteld met I d
geldt:

P(A) =
A

exp - {
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P ( I) II:

1
exp - { (4.21)

(4.22)

waarbij 10 een nulde orde bessel functie voorstelt. Voor de

autocorrelatie functie van de intensiteit, de gemiddelde

totale intensiteit en de variantie van de totale intensiteit

geldt:

(4.23)

p. II:

1
(4.24 )

a II:

R
(4.25)

de

van

een(p./a.) is
1 1

de verhouding

komponent van

De Rician variantie (aR) uit vgl. 4.25 bestaat uit een

Rayleigh variantie (Is~O) en een term die de diffuse en

spiegelende verstrooiing koppelt. De SNR.
1

monotoon stijgende functie van r waarbij r

de structurele (Is) en de diffuse (I d )

totale intensiteit is.

4.7 SCHATTING VAN DE DIFFUSE EN STRUCTURELE INTENSITEIT.

Een weefsel kan lokaal homogeen zijn, maar globaal gezien

kunnen de structuur eigenschappen plaatsafhankelijk zijn.

Deze structuur eigenschappen zijn de karakteristieke

verstrooier afstand en de orientatie van de

(rooster)structuur t.o.v. de geluidsbundel. Hierdoor zal

de structurele komponent een gemiddelde intensiteit, Is met

een variantie Es hebben. De diffuse verstrooiing levert een

Gaussische curve in het spektrale domein, mits het afbeel

dend systeem een geluidspuls met een Gaussische omhullende

heeft. De structurele komponent is gesuperponeerd op dit

diffuse deel van het spektrum. Door een Gaussische curve te

fitten door de lokale minima (zie fig. 4.9) van het spek-
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truro kan een schatting van de beide komponenten worden ge

maakt. Het oppervlak tussen de gefitte curve en het

spektrum is een maat voor de variantie van de structurele

intensiteit.

I .!I

...
w
""
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I~-(f)
z
W
I
Z
- 'J...

T~ x CMM)

If "1""1'" ! "'1""1""1'

"
" I' i I '! '

''!l

Figuur 4.8 De autocorrelatie functie van de
intensiteit .
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Figuur 4.9 Het berekende power spektrum van
autocorrelatie functie in figuur 4.8. (---) de
Gaussfit door de minima van het power spektrum,
( ... ) de gefitte curve plus de geschatte
standaarddeviatie van het spektrum.

Bij een regelmatige structuur in het weefsel(model) zal de

staart van de ACF (intensiteit) een periodiciteit vertonen

die overeenkomt met de karakteristieke afstanden van de

structuur (fig. 4.8). Uit de gemiddelde autocorrelatie

functie wordt d.m.v. een Fourier transformatie het 'noise

powerspektrum' (NPS) berekend na vermenigvuldiging met een

Hamming window. De spatiele frequenties behorende bij de

aanwezige pieken komen overeen met de gemiddelde afmetin-
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g(en) van de structuur en kunnen worden geschat met een

drempeltechniek. Hiervoor moet een maat voor de

nauwkeurigheid van het spektrum worden gegeven (de

gestippelde curve in fig. 4.9). De standaarddeviatie van

het gemiddelde spektrum wordt berekend volgens vgl. 4.26.

en wordt gebruikt om significante pieken te detekteren.

51 = f(nacf/nsampl) (4.26)

met:
nacf - het aantal punten van de autocorrelatie

functie gebruikt voor de schatting van het
spektrum.

nsamp - het totaal aantal samples per lijn.

Het gewogen gemiddelde van aIle gedetekteerde pieken wordt

berekend en hieruit wordt de gemiddelde geschatte rooster

konstante berekend. Er is afgeleid [8] dat voor de

variantie van de totale intensiteit (de top (t) van de

autocorrelatie) geldt:

(4.27)

Op (equidistante) 6x waar de autocorrelatie maximaal is in

de staart van de autocorrelatie geldt de intensiteit

beschreven met de vgl. 4.28.

(4.28)

Voor de gemiddelde totale intensiteit schrijven we:

( 4 .29 )

Dit is een stelsel van 3 kwadratische vergelijkingen waaruit

een drietal parameters te berekenen is (Is' I d en t s ) De

oplossingen staan gegeven in vgl. 4.30 t/m 4.32.

I d - b~ - I(b-(t-p))

Is = I(b-(t-p))
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1: = I"p-bs (4.32)

De parameter p wordt uit het spektrum geschat en is gelijk

aan het oppervlak tussen fit en curve van het spektrum. De

parameters t en b zijn eerste orde parameters! Voor aIle

simulaties wordt een schatting gemaakt van de intensiteit

parameters met de in dit hoofdstuk beschreven methode.
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HOOFDSTUK 5
SIMULATIES.

5.1 HET PROGRAMMA SIMULA.

De B-mode scans worden gesimuleerd met behulp van het simu

latiepakket Simula [3,10,12]. Er is gesimuleerd met 2

computers, in eerste instantie op de VAX 780/785 centrale

rekenmachine van het ziekenhuis en later op een lokaal Micro

VAXstation 3200. Deze laatste computer heeft een vier keer

zo hoge rekensnelheid in vergelijking met de eerste.

Bovendien is de centrale VAX voor algemeen gebruik, hetgeen

vaak erg lange wachttijden inhoudt. Een simulatie zal

daarom een factor 12 tot 15 keer sneller klaar zijn op het

lokale station. verder kan data op de microVAX worden

opgeslagen op een TK-50 tape met een opslagkapaciteit van

zo'n 95 Mb.

Simula berekent de echo van een enkele verstrooier door

middel van de impulsresponsie methode die behandeld is §2.2.

Het berekenen van een impulsresponsie omvat een integratie

van de snelheidsverdeling (of weegfunctie) van het

transduceroppervlak, waarbij de integratie grenzen bepaald

worden door de positie van de verstrooier in het

geluidsveld. Het uitrekenen van een integraal is echter

vrij kostbaar. Om de benodigde rekentijd te minima1iseren

werd een door Norbert Vasen [12] gelmplementeerde snelle in

tegratiemethode gebruikt. Bij deze methode is inte

gratiestap variabel en afhankelijk van de afgeleide van de

te integreren functie. Dit betekent echter dat door

interpolatie een schatting van de equidistante samples moet

worden gemaakt. De optredende intregratiefout wordt
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gelijkmatig verdeeld over het totale integratie interval.

In Simula zijn een aantal verschillende verstrooiermodellen

tot ontwikkeling gekomen. Voor dit verslag zijn aIleen

rooster en random modellen van belang en deze komen in dit

hoofdstuk ter sprake. In een B-mode simulatie (zie

fig. 5.1) worden voor iedere lijn de posities van aIle

verstrooiers binnen het tota1e scan volume V gegenereerd.

Dit is noodzakelijk daar de door de randomgenerator

geproduceerde rlJ getallen telkens moet samenvallen met de

overeenkomstige verstrooierposities voor aIle lijnen. Er is

overwogen om de posities van de verstrooiers een keer uit te

rekenen en op te slaan in een file waarna deze file voor

iedere lijn zou moeten worden ingelezen. Vanwege de

beperkte hoeveelheid beschikbaar geheugen en de drastische

toename van dure lees- en schrijf operaties is hier niet

voor gekozen.

Y.. 6

11_ sc""",·
~"lJi".s

Figuur 5.1. Een B-mode simulatie met Simula van een
model met volume v.
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Voor aIle verstrooiers die vallen binnen het volume overeen

komend met een A-scan lijn worden binnen het opgegeven

tijdsinterval de impulsresponsies berekend. Het volume

wordt benaderd door een cylinder met straal ASCANRADIUS (fig

5.1 ) .

De volgende stappen moeten worden doorlopen:

o Bereken de positie van een verstrooier.

o Bepaal de positionering van de verstrooier t.o.v. het

transduceroppervlak.

o Kontroleer of de verstrooier zich binnen het tijdsinter

val en op een afstand kleiner dan de A-scan radius van

de transduceras bevindt.

o Door integratie over het transducer oppervlak, daarbij

rekening houdend met de snelheidsweegfunctie, wordt de

impulsresponsie berekend.

o Bereken de autoconvolutie van de impulsresponsie voor

een puIs-echo situatie. We veronderstellen dat de

overdracht van puIs op verstrooier identiek is aan de

overdracht van echo op transducer.

totale

is volgens

afzonder-

o Sommeer de impulsresponsie bij de

impulsresponsie. De totale impulsresponsie

het superpositiebeginsel de sommatie van de

lijke impulsresponsies.

Het bovenstaande rekenproces herhaalt zich voor aIle trans

ducer posities.

5.2 SIMULATIE MODELLEN.

In deze paragraaf komen twee simulatie modellen aan de orde

die in Simula zijn gelmplementeerd. Het random verstrooier

model was al aanwezig, het roostermodel is aangepast.
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Random verstrooier modellen.

De puntverstrooiers in dit model zijn homogeen en random

verdeeld over een gegeven volume V. Hierbij kan de dicht

heid zowel als het totaal aantal verstrooiers als input

parameter worden opgegeven. Drie onafhankelijke random

generatoren genereren de uniform verdeelde x,y,z

coordinaten. In Simula worden twee verschillende typen

random generatoren gebruikt. Een systeem random generator

functie, en een zelf gelmplementeerde random generator. De

systeem random generator wordt als default gebruikt, de

tweede generator is als optie aanwezig. In appendix A.l

zijn de beide generatoren getest. Voor de gesimuleerde

random verstrooier modellen werd de systeem functie

gebruikt.

Rooster modellen

Dit type model bestaat uit puntverstrooiers die zich op

onderlinge equidistante afstanden bevinden in x,y,z

richting. Op de posities van dit kubisch rooster kan een

percentage positionele ruis worden gesuperponeerd. De af

zonderlijke coordinaten zijn uniform of Gaussisch verdeeld

met de niet verstoorde roosterpositie als gemiddelde waarde.

Het maximale percentage postionele ruis wordt uitgedrukt in

procenten van de roosterkonstante. Bij roosters met een

uniform gesuperponeerde positionele ruis zijn de punten

uniform verdeeld over een bol met straal MDEV. Bij een

normaal verdeelde ruis is MDEV de standaarddeviatie van de

verdeling. In appendix A.2 staat beschreven hoe de normale

verdeling is berekend uit een uniforme verdeling.

Een rooster kan onder verschillende hoeken worden geroteerd

in het geluidsveld. De rotatie wordt beschreven door de

onafhankelijke (1) hoeken e en • volgens het in fig. 5.1

getekende coordinatenstelsel. De hoek. is een rotatie om
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de z-as van het model, e is een rotatie om de y-as. Als de

vector ~ (x,y,z) een punt voorstelt van het oorspronkelijke,
. -+, dnlet geroteerde model, beschrijven we met de vector x at

punt na rotatie onder , en e. De vector t, is een vermenig

vuldiging van een matrix R met de vector ~ (zie vgl. 5.1).

De matrix R is een orthonormale afbeelding.

cose·cos, -cose·sin,
sin, cos,

-sin,·cos' sine· sin,

sin,
o
cose

( 5.1 )

Er wordt geroteerd om het zwaartepunt van het roostermodel

dat samenvalt met de oorsprong van het coordinatenstelsel.

Het totaal aantal verstrooiers in het scan volume V moet

onder elke rotatie konstant blijven. Dit betekent dat de

posities van aIle verstrooiers binnen de omschreven bol van

het scan volume V moeten worden berekend. Een eenvoudige

rekensom laat inzien dat bij een scanvolume V met de afme

tingen 2.0 cm, 0.6 cm en 1.0 cm en een dichtheid van 1000

deeltjes per cm 3 (roosterkonstante 1.0 rom) het totale

aantal verstrooiers = 47500 bedraagt, dit is ongeveer 40x

het oorspronkelijke aantal in het niet geroteerde model!

Voor iedere verstrooier zijn bovendien 8 extra vermenig

vuldigingen nodig. Willen we een model met een positionele

ruis roteren en dat model bestuderen na rotatie dan moet

voor aIle verstrooiers binnen de omschreven bol een postio-

nele ruis worden gegenereerd en via vgl. 5.1 worden

geroteerd. Als de gesuperponeerde ruis niet wordt

meegeroteerd kan men aanzienlijk besparen op de rekentijd.

Door gebruik te maken van de geometrische eigenschappen van

een kubisch roostermodel is het mogelijk het totaal aantal

floating point vermenigvuldigingen aanzienlijk te reduceren.

Een vector ~O met de coordinaten (xo,yo,zO) is een hoekpunt

(fig. 5.1) van het te roteren roostermodel. Het geroteerde

hoekpunt voIgt uit vgl. 5.1 en heeft de coordinaten

(x O' 'YO',zO'). Voor een verstrooier positie ~, schrijven we

nu (vgl. 5.2):
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-+,x = -+ -+ -+ -+
x6 + xl'dx~ + yl.dxy + zl·dx~ ( 5.2 )

De vectoren d~' d~' en d~' zlJn dex' y Z

rotatie in de x,y,z richting (vgl.

rooster konstanten die varieeren van

roosterpunten in x,y,z richting.

d~' .. R · d-+ d~ = (1,0,0)x Xx x

d~' .. R · d~ d~ .. (0,1,0)
Y Y Y

d~' .. R · d~ d~ - (0,0,1)z z z

eenheidsvectoren na

5.3), xl, yl, zl zijn

nul tot een aantal

( 5. 3a)

( 5. 3b)

(5.3c)

Bij de berekening van punten langs een enkele as in de

geroteerde x-richting zlJn de rooster konstanten yl en zl
-+(v') konstant. Voor de roosterposities op die as geldt vg1.

5. 4 .

-+ -+ -+
x' .. x'O + v'

-+
+ xl·dx' x

( 5.4 )

Slechts voor de geroteerde posities die vallen binnen het

scan volume V wordt een postionele ruis d~' opgeteld bij

vgl. 5.4. Iedere rotatie onder een andere hoek is dan een

andere realisatie van het model. In de simulaties is een

gewogen transducer gebruikt met een 4e graads weegfunctie

(vgl. 5.3) en een straa1 aT van 0.65 cm.

( 5. 5 )

De transducer is gefocuseerd op 8.0 cm. Er wordt

gesimuleerd in het focus. De modellen zijn centraal rondom

het focus gepositioneerd.

In de simulaties valt het focus samen met de oorsprong van

het coordinatenstelsel. Het volume V (zie fig. 5.1)

bedraagt 4.0·2.0·1.2 cm 3 • De windowlengte in axiale

richting is 1.0 cm (0.5 cm voor en 0.5 cm na het focus) bij

een geluidssnelheid van 1500m/s. In laterale richting is de
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transducerverplaatsing tussen de lijnen 0.05 cm. In totaal

zijn 41 lijnen gesimuleerd per realisatie, wat neer komt op

een totale laterale verplaatsing van 2.0 cm. Elke A-scan

lijn heeft een radius van 0.6 cm. De samplefrequentie

bedraagt 50 MHz.

De random verstrooier modellen hebben een homogene dichtheid

van 5000 verstrooiers/cc waarin aIle verstrooiers even sterk

reflekteren. De roostermodellen 3 zlJn gesimuleerd voor

drie roosterkonstanten. Deze bedragen 0.75, 1.0 en 1.25 mm

wat overeenkomt met een dichtheid van respektievelijk =
2400, 1000 en 500 verstrooiers/cc. De positionele ruis

heeft een uniforme verdeling over een bol met een straal s

die 0, 10 en 20% van de roosterkonstante bedraagt. De hoek

e waarover geroteerd is bedraagt 0, 10, 20, 30 en 40 graden,

bij een hoek • van 0 graden. Daarnaast is voor de

roosterkonstante 1.0 mm bij een percentage van 10% posi

tionele ruis gesimuleerd voor een groot aantal combinaties

van hoeken • en e.

Om een schatting te kunnen maken van de spreiding van de

textuurparameters zijn meerdere realisaties noodzakelijk.

Iedere realisatie heeft een ander seedgetal voor de ran

domgenerator. In appendix B is een tabel opgenomen met een

voorbeeld van een invoerparameter file voor Simula.

De impulsresponsies van een random verstrooier model en

rooster model worden gesommeerd voor iedere A-scan volgens

vgl. 5.6.

( 5.6 )

Met de factor RS wordt met de relatieve roostersterkte aan

geduidt. De relatieve roostersterkte is afhankelijk van de

verstrooier dichtheid van de roostermodellen en de reflek

tiesterkte van de verstrooiers in het rooster model. Na

optelling van de impulsresponsies

een puIs van 3.5 of een 5.0 MHz.

lende van het RF-signaal berekend

latie.
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HOOFDSTUK 6
RESULTATEN.

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de

beschreven simulaties uit §5.2. Dit hoofdstuk is ingedeeld

in drie paragrafen. In §6.1 worden de resultaten besproken

van de niet geroteerde roostermodellen, in S6.2 worden de

simulaties behandeld met een hoek ~ van 0 graden waarbij de

hoek e systematisch gevarieerd is tussen 0 en 45 graden.

Tenslotte komen in S6.3 de resultaten van de simulaties bij

gelijktijdig varierende hoeken ~ en e ter sprake. We bestu

deren de 1e en 2e orde parameters bij 3 rooster reflektie

sterktes, verschillende percentages positionele ruis van het

rooster, drie roosterkonstanten en twee pulsen met een

Gaussische omhullende en met verschillende centrale

frequenties.

6.1 RESULTATEN VAN EEN NIET GEROTEERD MODEL.

We berekenen het gemiddelde amplitude spektrum van een

echo-signaal van een rooster zonder een achtergrond met ran

dom verstrooiers. De roosterkonstante bedraagt 1.0 mm en

heeft een positionele ruis van 0%. Het amplitude spektrum

wordt berekend door middeling over de afzonderlijke axiale

spektra van de lijnen in laterale richting. Het spektrum is

zowel voor als na convolutie met een Gaussische omhullende

puIs en na demodulatie bepaald. De bijbehorende spektra

staan afgebeeld in figuur 6.1a tim 6.1c. Het spektrum bevat

hogere harmonischen. De pieken in het spektrum zijn echter

niet uniform; bij hogere frequenties neemt de modulatie-
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diepte af (§5.2). Na demodulatie bevat het spektrum slechts

drie hogere harmonischen. Een positionele ruis zal een ver

laging van de modulatiediepte inhouden, vooral bij hogere

frequenties.

IF{~"l(" ,---------------~

!Fi,.Jlt rr--------------

_w

--.w
Figuur 6.1a) De berekende amplitude
spektra van het echosignaal van een
roostermodel met een roosterkonstante
van 1.0 rnrn: a) voor convolutie, b) na
convolutie met een Gaussische puls met
een centrale frequentie van 5.0 MHz,
0f-1.O MHz, c) na convolutie en
demodulatie.

Voor een rooster gecombineerd met een random verstrooier

model is in figuur 6.2 het B-mode echogram afgebeeld voor

drie relatieve rooster reflektie sterktes en 10% positionele

ruis.

Figuur 6.2. Het speckle patroon van een B-mode echogram bij
een toenemende rooster reflektie sterkte (van links naar rechts:
resp. 0.75, 1.50, 2.25) met een roosterkonstante van 0.75#rnrn en
10% positionele ruis.
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Bij een hoge reflektie sterkte en een lage positionele ruis

van het rooster vloeien de speckles in laterale richting in

elkaar over. Er ontstaat een soort tralie werk.

In fig. 6.3a en b is de gemiddelde amplitude Pa van het ge

demoduleerde echo-signaal uitgezet als functie van de rela

tieve rooster reflektie sterkte bij 3 percentages

positionele ruis (0,10,20%) met een roosterkonstante van 1.0

rom. Er is gemiddeld over 5 realisaties van achtergrond en

rooster. De gemiddelde amplitude neemt evenredig toe met de

reflektie sterkte. De relatieve toename van de gemiddelde

amplitude is afhankelijk van het percentage positionele

ruis, de roosterkonstante en de puIs.

SiTUalie op 8 em, 3.S t.f'1Z ptJs, L-tlX) IT1TI

- - - - I

Q' o 6 o e 1 0 , 2 I.' 1.6

0-; POS RUIS
20-; POS RUIS

10--: POS RUIS '

Figuur 6.3a) De gemiddelde amplitude (p ) als funktie
van de relatieve rooster sterkte (RS) bfj 3 percentages
positionele ruis en een roosterkonstante van 1.0 rom,
met een 3.5 MHz puIs.
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smJalie op 8 em. 5.0 M-tz pUs, L-tOO mm

1 ,

1 1

2 1

: 0

~ · 9

l- • B

~ , c

-< • 5

~
·.
• J

Z
-< • 2 ~--

~ I ,
, 0

o • o 6 J 8

- -!

I • , 6

- O~ pos RutS
20~ P~S RUIS

10-: POS PutS

Figuur 6.3b) zoals bij a maar met een 5.0 MHz puIs.

In tabel 6.1 zijn de richtingscoefficienten van de curves

zoals in fig. 6.3 opgenomen ( 3 roosterkonstanten, 3 per

centages positionele ruis en 2 pulsen).

Tabel 6.1. De richtings coefficient van de gemiddelde
amplitude pals funktie van de relatieve rooster
reflektie s~erkte (RS) bij 3 roosterkonstanten, 2 pulsen en
3 percentages positionele ruis.

positionele ruis
- --

10' 20'0'

o . 75 mm 4.67 1. 23 0.74
3.5MHZ 1. 00 mm 2.66 1.13 0.34

1. 25 mm 1. 45 0.42 -0.04

0.75 mm 1. 55 o.37 o . 39
5.0MHz 1. 00 mm 0.91 0.22 0.19

1. 25 II" 0.46 0.13 0.13

Het verschil in de richtingscoefficient uit tabel 6.1 voor

10 en 20% positionele ruis is niet significant voor een puIs

van 5.0 MHz.

Tuthill T.A. et ale [13] beschrijven de SNR als funktie

van de karakteristieke afstand van een struktuur en van de
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reflektiviteit, voor zowel oplosbare als niet oplosbare pe

riodieke strukturen. De verstrooiers van roosters met een

roosterkonstante die =2A bedraagt, worden net niet opgelost.

Als de roosterkonstante groter is dan 2A (dus groter dan de

pulslengte) dan daalt de SNR als funktie van de reflektivi

teit van het rooster. Dit betekent dat bij een toename van

d~ relatieve reflektie sterkte de coherente golven afkomstig

van het roostermodel gaan

houding meer toe dan de P a .

afname van de SNR bij een

overheersen; aa neemt naar ver

In fig. 6.4a en b zien we een

toenemende roostersterkte, deze

resultaten komen overeen met die van Tuthill.

SiTlJali8 op 8 an, 5.0 t.+1z Pl'S. L-tCX) mm

t· .-. ~. '..'..' .' ,,-,--, ,~ --,,--.--,,-,-I

2.0

1.9

1.8

17

1 6

1.5

i 1 •

, J

I 2

11

. 0

O. o 6 08 . 0 I 2 1 • • f

20

• 9

~. ---- -- -- -- .. -.~

. .

, . . ,
,-- o"t POS _VIS
i . .. 20't POS .VIS

to-,. PQS RUIS

Figuur 6.4a,b) De SNR als funktie van de reflektie
sterkte bij 3.5 MHz en 5.0 MHz met een roosterkonstante
(L) van 1.00 mm.

uit fig. 6.4b blijkt de relatieve afname van de SNR bij 5.0

MHz en een positionele ruis van 0% groter is dan bij 3.5

MHz. Een rooster model met een positionele ruis van 50%

kunnen we praktisch beschouwen als een random verstrooier

model. De speckle is dan volledig ontwikkeld als de ver

strooier dichtheid hoog genoeg is, d.w.z. de roosterkon

stante klein genoeg is. De SNR neemt dan ook toe bij een

toenemende positionele ruis van het roostermodel. Dit is in

overeenstemming met de curves in de fig. 6.4a,b.
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De verdeling van de omhullende van de echosignalen van

roosters met een roosterkonstante groter dan ~2A voldoet aan

een pre-Rayleigh verdeling (fig. 6.5).

6 1
I

I
5 j

!
<.

J

r --
2 -- "

,l/ ~
~ 10 15 20 25 30.. 35

Figuur 6.5. Het histogram van de omhullende verkregen met een
rooster waarvan de roosterkonstante groter is dan de puls
lengte. De gestippelde curve is een Rayleigh-verdeling [13].

De axiale en laterale halfwaarde breedten (FWHM) worden be

paald uit de autocovariantie funktie van de amplitude. Voor

een volledig ontwikkelde speckle bedragen de axiale en

laterale halfwaarde breedten voor de 3.5 MHz en 5.0 MHz puIs

(vgl. 4.7 en 4.8) resp. 0.34 mm, 0.26 rom en 2.11 rom, 1.50

mm. De axiale halfwaarde breedte staat afgebeeld in fig.

6.6 als funktie van de reflektie sterkte bij twee rooster

konstanten. De axiale FWHM neemt toe bij een stijgend

percentage positionele ruis van het rooster. Het verband

tussen axiale FWHM en de rooster reflektie sterkte is niet

eenduidig en is afhankelijk van de roosterkonstante.
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A SiTUalle OP 8 em, 3.5~ pUs, L-o.75 rrrn

--------~---- I
J ------ _

o 36

o 35

o 3.

o 33

~ 032

o 31

~ 0.30

~ o 29
II..
..J 026

< o 27X
< 026

02~

0 .•

,, -

06 06 1.0 1 • 1.6

6

C '6

C JS

~ , 34

~
! 3

~
II..
..J
<
X
<

c :,

C 6 C 8 \ G \ 4 1 6 1 8 20 2 2 2."

Relolie,e r005tersterkte

--- G-. pes RUle;
;:c;~ pes IWIS

10'""; POS RUIS

Figuur 6.6. a) De axiale halfwaarde breedte als funktie
van de reflektiesterkte van het rooster bij een
roosterkonstante van 0.75 mm, b) zoals onder a met een
roosterkonstante van 1.25 Mm.

De laterale FWHM neemt significant toe bij een stijgende re

flektie sterkte in een niet verstoord rooster. De ver

klaring voor dit resultaat is te zien in figuur 6.2: de

speckles worden in lijnen gerangschikt op onderlinge af

standen gelijk aan de roosterkonstante. Bij een kleine

roosterkonstante gaan de speckles in elkaar over waardoor de

laterale FWHM sterk toeneemt. Bij een positionele ruis van
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10% is deze toename veel k1einer (fig. 6.7) maar nog steeds

significant.

::imJIatie op 8 em, 3.5~ ptAs, L-l,OO I'Ml

, g

, 8

i7

1&

15

~
,.
1.1
12

~ "10
~ 9
U. 8
~ 7e(
a: &

w 5
l-
e(
~

o • o & 0.8 I 0 I 2 I • I &

--- O~ pos. RUIS
- 20- POS pu,s

Figuur 6.7. De 1atera1e FWHM a1s funktie van de
re1atieve rooster ref1ektie sterkte bij drie percentages
postione1e ruis.

Van de simu1aties met een roosterkonstante van 1.25 rom zijn

in figuren 6.8a tim t ter i1lustratie de berekende

autocorre1aties en de spektra weergegeven bij verschi11ende

percentages positione1e ruis en drie rooster ref1ektie

sterktes. In de spektra van de figuren 6.8a tim t zijn

duide1ijke hogere harmonischen aanwezig. Echter bij een de

percentage 10 en 20% ruis is dit minder duide1ijk het geva1.

Figuur 6.8 a tim r de berekende autocorre1atie funkties en
spektra getekend voor een 3.5 MHz pu1s en een rooster
konstante van 1.25 rom.

positione1e ruis, ref1ektie sterkte -= 0.75
eELH~ x CMM)

A

I

0%
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Van de simulatie zijn in tabel 6.2

roosterkonstanten opgenomen. De
de schattingen

nauwkeurigheid

van

van

de

de
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schatting neemt toe bij een dalende postionele ruis en/of

een stijgende relatieve rooster reflektie.

Tabel 6.2. De geschatte roosterkonstanten.

"\ positione1e ruis
rooster- rooster
onstante ref1. 0\ 10\ 20\

0.50 0.76±0.004 0.68±0.004 0.83±0.107
0.75 mm 1. 00 0.76±0.002 0.76±0.006 0.67±0.054

1. 50 0.75±0.002 0.76±0.004 0.72±0.053

0.50 0.99±0.004 0.66±0.101 0.93±0.072
1. 00 mm 1. 00 0.99±0.000 1.00±0.005 0.85±0.147

1. 50 0.99±0.000 1.00±0.004 1.02±0.052

0.75 1.25±0.000 0.73±0.130 0.86±0.089
1. 25 mm 1. 50 1.25±0.000 1.25±0.008 1.02±0.213

2.25 1.25±0.000 1.25±0.004 1.25±0.008

o .50 1.54±0.248 1.26±0.334 1.61±0.542
o. 75 mm 1. 00 0.75±0.000 1.00±0.245 1.27±0.325

1. 50 0.75±0.000 0.75±0.003 0.75±0.004

0.50 1.02±0.052 0.84±0.303 1.33±0.333
1. 00 mm 1. 00 1.01±0.000 0.94±0.115 0.92±0.130

1. 50 1.01±0.000 1.01±0.008 1.03±0.009

o .75 0.98±0.153 1.09±0.265 1.69±0.335
1. 25 mm 1. 50 1.25±0.000 0.96±0.198 1.27±0.010

2.25 1.25±0.000 1.27±0.006 1.26±0.010

De intensiteits parameters kunnen worden geschat uit de

spektra met behulp van de beschreven methode uit §4.5. We

verwachten dat de diffuse intensiteit I d onafhankelijk is

van de de rooster reflektie sterkte. De parameters Is en Es
moeten een duidelijke afhankelijkheid te zien geven als

funktie van de rooster reflektie sterkte, omdat deze para

meters samenhangen met de strukturele eigenschappen van het

totale model. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Is en I d
arbitraire maten zijn die in de praktijk afhangen van de

instelling van een echo-apparaat. De kwadratische fout in

de schatting van de intensiteits parameters wordt vooral

bepaald door de nauwkeurigheid van de fit. De fout in deze

fit is omgekeerd evenredig met het aantal gefitte punten,

dus het aantal lokale minima in het spektrum. Naarmate er

minder strukturele verstrooiing is zal deze fout toenemen.
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In de nu volgende figuren zlJn de parameters uitgezet als

funktie van de RS bij 0, 10 en 20% positie ruis; er wordt

daarbij gemiddeld over 5 onafhankelijke combinaties van

achtergrond en rooster voor iedere reflektie sterkte.

SrnJatie op 8 em, 5.0 MHz plis, L-1.25 rrrn

2.'-, ,
, 0

8

1 t

I 4

, ;

g 0

0 8

~ 6

0 4

0 ;

0 0

0 6 eel [>

- c- PCS PUIS
20- PC": RL,IS

'4 '6 18202.224

I o~ POS PUIS

--_._---_._--_. ---~

Figuur 6.9 I d a1s funktie van rooster reflektie sterkte
(5.0 MHz puIS).

De geschatte diffuse intensiteit neemt toe als functie van

de relatieve reflektie sterkte voor de percentages

positionele ruis 10 en 20% (fig. 6.9). Deze toename is

niet gering (=2) en kan worden verklaard door een

beschouwing van het geschatte power spektrum: het vermogen

in de spektrale pieken wordt bij een toenemende positionele

ruis 'uitgesmeerd' over meer frequenties waardoor de diffuse

intensiteit hoger wordt geschat (zie figuren 6.8a tim t).

In fig. 6.10 is de strukturele intensiteit is uitgezet als

funktie van de roosterreflektie sterkte. AIleen bij een

percentage van 0% positionele ruis is een duidelijke toename

van is te zien.
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Simulatie op 8 em, 5.0 MHz puis, L=1.25 mm

.,./' .

; 8 , , 1 • I 6 I 8 : D 2 •

0-; pas RUIS
10-: pas RUIS

----,
'0-; pos RU'S ',
-~

funktie

sterkte

Figuur 6.10 Is als funktie van rooster reflektie sterkte
(5.0 MHz puIs, rooster- konstante 1.25 mm)

In figuur 6.11 is de verhouding Is/Id uitgezet als

van de relatieve rooster sterkte. Bij een reflektie

1.0 is Is/Id :1.0. De verstrooiers in het rooster en de

random verdeelde verstrooiers van de achtergrond verstrooien

dan even sterk.

SiTUalJe op 8 em, 5.0 MHz pUs, L-t25 mm

(,608 10 l~ I.e 16 182.0222"

i - 0, pos RUIS 10-: POS. RUIS I
i - - - 20-: POS. _RU_'S ~.

Figuur 6.11 De verhouding I lId als funktie van rooster
reflektie sterkte (5.0 MHz ~ul~, rooster konstante 1.25
mm)

In figuur 6.12 wordt de verhouding van de standaard deviatie
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van de structurele intensiteit ( I(E ) ) en de diffuse in-s
tensiteit uitgezet als functie van de relatieve reflektie

sterkte van het rooster. We verwachten dat deze zal

toenemen als functie van de relatieve rooster sterkte. De

top van een piek in het spekrum zal bij een toenemende

reflektie sterkte van het rooster hoger worden.

Si!1'Uatie op 8 em, 5.0 MHz pus, L.1.25 mm

,8 I 0 I' .. . s I 8 .2 0 : .
1- D - S P )1',

:' - - p ~:. Q -'-,
1~"OCS"Ulsf

Figuur 6.12 De verhouding I(E )/Id als funk-tie
van de reflektie sterkte (5.0sMHZ puIs, rooster
konstante 1.25 mm)

De curves uit de figuren 6.11 en 6.12 hebben bij benadering

een zelfde verloop. De parameters Es en Is zijn dus sterk

gecorreleerd.

6.2 SIMULATIES ONDER ROTATIE VAN HOEK 8.

Het totaal aantal verstrooiers van het model verandert niet

door rotatie van het rooster t.o.v. de geluidsbundel. Van

de gemiddelde amplitude als funktie van hoek 8 (fig. 5.1)

zou je dan verwachten dat deze niet varieert. Door Bragg

diffractie effecten moeten variaties ontstaan in de

amplitude als funktie van de rotatie. De hoeken waaronder

de amplitude maximaal zijn kunnen worden berekend met vgl.

3.24. We moeten echter beseffen dat vgl. 3.24 geldt voor
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een enkele frequentie en roosterkonstante. Een puIs met een

Gaussische omhullende bestaat uit meerdere frequenties. In

fig. 6.13 is voor 5.0 MHz de gemiddelde amplitude uitgezet

als funktie van de rotatiehoek a.
SirnJlatie op 8 em, 5MHz L-1.25 mm
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Figuur 6.13. De pals funktie van de ro
tatie hoek a bij ~en hoek' - 0°, met 0%
ruis, bij een 5.0 MHz puIs, bij 3 reflektie sterktes van
het rooster.

uit de simulaties blijkt dat voor een niet verstoord rooster

de gemiddelde amplitude maximaal is voor een hoek a_0°. Een

positionele ruis middelt dit effect uit waardoor de variatie

in Pa niet significant is bij verschillende hoeken a (Pa is

niet afgebeeld als funktie van de rotatie hoek a bij 10 of

20% procent positionele ruis!). Voor ieder hoek neemt de Pa
evenredig toe als funktie van de rooster reflektie sterkte

(de toename is uiteraard afhankelijk van het percentage

positionele ruis).

De SNR is minimaal voor een hoek a-0° en neemt significant

af met een stijgende reflektie sterkte van het rooster (fig.

6.14). Bij de hoeken a waarvoor geldt 200~a~400 is het

verschil in de SNR niet significant tussen verschillende

percentages positionele ruis (niet afgebeeld) en verschil

lende reflektie sterkten van het rooster (fig. 6.14).

- 67 -



::iIlTlUiatlEl op 8 em, 5MHz L"'.25 mm
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Figuur 6.14. De SNR als funktie van de rotatiehoek
9 met +_0° bij drie reflektie sterktes en
een roosterkonstante van 1.25 mm. Het percentage
positionele ruis bedraagt 0%.

De laterale FWHM is maximaal in het niet geroteerde model en

vertoont een duidelijke afhankelijkheid van de positionele

ruis voor hoek 9_0°. In een model met een niet verstoord

rooster met een reflektie sterkte van 2.5 is de laterale

FWHM :16 mm bij een hoek a_0°. Bij een toenemende

positionele ruis neemt de laterale FWHM duidelijk af. Bij

rotatie over andere hoeken zijn de verschillen in de

laterale FWHM als funktie van het percentage ruis niet

significant. Voor de hoeken 00~a~400 bedraagt de gemiddelde

laterale FWHM: 2.05 mm (3.5 MHz), bovendien is de laterale

FWHM hier onafhankelijk van de rooster reflektie sterkte.

Bij de axiale FWHM is geen afhankelijkheid te zien als funk

tie van a, bij zowel diverse waarden voor de reflektie

sterkte als voor de positionele ruis op het rooster.

De geschatte roosterkonstante verandert als funktie van de

rotatie. In tabel 6.3 zijn de geschatte waarden uitgezet

als funktie van de rotatie hoek a. De schattingen varieren

duidelijk maar de spreiding is erg groote
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Tabel 6.3. De geschatte roosterkonstante als funktie
van de hoek e voor een roosterkonstante van 1.25 mm.

reflektie "'Positionele ruis
terkte

e 0% 10% 20%
0 0 0.96±0.19 1.28±0.30 1.36±0.44

10 0 1.07±0.49 1.38±0.44 0.90±0.48
0.75 20 0 1.89±0.13 1.96±0.09 1.50±0.40

30 0 1.20±0.38 1.70±0.32 1.45±0.38
40 0 0.97±0.29 1.50±0.48 0.99±0.30

u 1.27±0.00 1.U±0.24 1.30±0.06
10 0 1. 30±0. 01 1.31±0.36 0.82±0.28

1. so 20 0 0.75±0.23 1.70±0.29 1.49±0.41
30· 0.96±0.38 1.50±0.48 1.29±0.42
40· 0.9201-0.12 1. 09+0.29 0.76+0.19

De parameter I d heeft volgens verwachting geen significante

afhankelijkheid van de rotatie hoek e. De spreiding over de

schattingen van Is zowel als van I d en Es is erg groot

(=10%).

Van het roostermodel kunnen we ook de hoek + veranderen. De

resultaten van deze simulaties worden besproken in S6.3.

6.3 SIMULATIES ONDER ROTATIE VAN HOEKEN + EN e.

In deze paragraaf wordt een simulatie besproken met een

roosterkonstante van 1.0 rom met een positionele ruis van

10%. De hoeken + en e zlJn gevarieerd tussen 0.0 en 45.0

graden. wat overeenkomt met een totaal aantal van honderd

simulaties. Verschillende parameters worden weergegeven in

de figuren 6.15 tim 6.17 als funktie van de rotatie.
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De gemiddelde amplitude bij 3.5MHz, L=1.00 mm, 10Z AUIS
81) verschillende noe.er, phi en theta

REFL=0.75

45.00
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24.50

PHI

34.25

2.31

MEAN

2.42

1. 95
44.00

2.07

2.19

0.00
5.00

Figuur 6.15. Quasi-3D afbeelding van de gemiddelde
amplitude bij 3.5 MHz.

De SNA bij 3.5MHz, L-l.00 mm, lOX RulS
8iJ verschillende haeken phi en theta

REFL-1.5

SNR

2.30

2.05

1. 80

1. 55

1. 30
44.00

11.25

45.00

Figuur 6.16. Quasi-3D afbeelding van de SNR
bij 3.5 MHz.
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De LATERALE FWHM bij 3.5MHz, L=1.00 mm, 101: RUIS
a'l verschil1ende hoeke n ph, en It-,eto

REFL=0.75

FL

3. 10 ~~

2.94

2.78

2.62

2.45

2.29
44.00

34.25

24.50

PH! 14.75

45.00

Figuur 6.17. Quasi-3D afbeelding van de laterale FWHM
bij 3.5 MHz.

De laterale FWHM is maximaal bij hoek a_o o en bij deze hoek

onafhankelijk van hoek,. Dit effect is te verklaren als we

figuur 6.2 bestuderen. Bij hoek a_o o roteren we met •

aIleen om de z-as van het coordinaten stelsel (fig. 5.1).

De verstrooiers liggen onafhankelijk van hoek • in

equidistante vlakken evenwijdig aan het scanvlak van de

transducer. De gemiddelde amplitude en de SNR vertonen

soortgelijke afhankelijkheden als funktie van de hoek a (zie

fig. 6.15 en 6.16). uit studie blijkt dat de axiale FWHM

niet afhankelijk is van de rotatiehoek. In tabel 6.4 zijn

de schattingen van de gemiddelde berekende parameters over

aIle hoeken • en a opgenomen. We middelen hier de rotatie

effecten weg! De gemiddelde geschatte roosterkonstanten

zijn opgenomen in tabel 6.5.
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Tabel 6.4. De geschatte I , I d , SNR, Pa , Es gemiddeld
over aIle gesimuleerde Roeken e en +, bij S reflektie
sterktes en een roosterkonstante van 1.0 rom.

~
rooster reflektie sterkte

o. 75 1. 50 2.25

II_ 2.10±0.10 2.46±0.04 2.92±0.06
SNR 1.93±0.05 I.S9±0.01 1.S9±0.03

3.5MHz I O 3.S0±0.11 4.50±0.13 5.S4±0.24
IS 1. 96±0 .11 3.73±0.30 6.54±0.72
Is 2.09±0.OS 0.S3±0.07 7.07±0.03

II_ 2.13±0.OS 1.29±0.04 1.4S±0.OS
SNR 1.94±0.05 1.S9±0.01 1.S7±0.04

5.0MHz I O 0.93±0.12 1.3l±0.13 1.73±0.42
IS 0.S2±0.10 0.S3±0.30 1.07±0.62
Is 0.71±0.05 0.SI±0.07 1.16±0.20

Tabel 6.5. De geschatte roosterkonstante
gemiddeld over de hoeken + en e met een rooster
konstante van 1.0 rom.

Reflektie sterkte
0.75 1. 50 2.25

3.5 MHz 0.75±0.03 0.S9±0.06 0.97±0.06

5.0 MHz 1.13±0.01 1.13±0.06 0.9S±0.01

Tabel 6.5 geeft

nauwkeurigheid

worden.

een goede indikatie omtrent de gebrekkige

waarmee de roosterkonstante geschat kan

In een weefsel zijn de structuren geroteerd in willekeurige

richtingen. Om een schatting van de afhankelijkheid tussen

een aantal parameters te geven voor modellen met een

veelvoud aan orientaties zijn de correlaties berekend,

gemiddeld over de hoeken e en +. De resultaten zijn

opgenomen in tabel 6.6. uit deze tabel komt duidelijk naar

voren dat de gemiddelde structurele intensiteit sterk

gecorreleerd is met de variantie van deze parameter. De

correlatie coefficient bedraagt =0.9 bij een relatieve

reflektie sterkte van 1.50. Ook bij 5.0 MHz (niet in tabel

6.6 genoemd) is deze correlatie coefficient =0.9 voor deze

reflektie sterkte.
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Tabel 6.6. De correlatie coefficienten van de
parameters berekend over de hoeken • en a, bij
een puIs van 3.5 MHz met een roosterkonstante van 1.0 rom
en een percentage positionele ruis van 10%.

3.5MHz I d I I lie SNRS S
I d 1.000 -0.650 -0.299 0.359 -0.462
I - 1.000 0.783 0.476 0.096

0.75 IS - - 1.000 0.586 -0.345
Ref1. s

1.000 -0.361lie - - -
SNR - - - - 1. 000

I d 1.000 0.250 0.412 0.555 -0.510
I - 1.000 o. 930 o. 920 -0.647

1. 50 IS - - 1.000 o.644 -0.357
Refl. s

1.000 -0.751lie - - -
SNR - - - - 1. 000

Bij een toenemende reflektie sterkte van het rooster zijn de

parameters sterker gecorreleerd.
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HOOFDSTUK 7
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Positionele ruis op het rooster heeft invloed op de mate

waarin de textuur parameters afhangen van de rooster

reflectiesterkte. Bij een positionele ruis van 50% zijn de

verstrooiers van het roostermodel praktisch random verdeeld

over het scan volume V en benaderen de eerste orde

parameters de limietwaarde van een Rayleigh verdeling.

De SNR neemt significant af als funktie van de reflektie

sterkte bij een rooster model (zie fig. 6.4) met random

verdeelde verstrooiers als achtergrond (de gemiddelde

afstand tussen de verstrooiers van het rooster model moet

groter zijn dan de pulslengte). Daar de verstrooiers in een

ruisvrij roostermodel precies gepositioneerd zijn in

evenwijdige vlakken loodrecht op de geluidsbundel neemt de

laterale FWHM significant toe als funktie van de rooster

reflektie sterkte (fig. 6.7). Een percentage van 10% ruis

geeft al een zodanige verstoring op de posities van de

verstrooiers, dat de toename in de laterale FWHM met de

reflektie sterkte van het rooster beduidend lager is.

De axiale FWHM heeft geen duidelijke afhankelijkheid van de

rooster reflektie sterkte. De axiale FWHM vertoont echter

weI een verloop als funktie van het percentage positionele

ruis.

De geschatte structurele intensiteit, i neemt significants
toe als funktie van de reflektie sterkte bij een positionele

ruis van 0%, dit in tegenstelling tot de ruis percentages

van 10% en 20% (fig. 6.10). Een 10% positionele ruis geeft
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bij dit model een zodanige verstoring dat de parameter Is

geen goede maat meer is voor de structuur van dit model.

De diffuse intensiteit, I d , is vrijwel konstant als funktie

van de reflektie sterkte. AIleen in een model met 20%

positionele ruis konstateren we een

funktie van de reflektie sterkte

toename van I d als

(fig 6.9). Dit is te

verklaren uit het feit dat het roostermodel overgaat in een

random verstrooier model bij een toenemende positionele

ruis.

De variantie van de gemiddelde structurele intensiteit, L
S

is sterk gecorreleerd met de gemiddelde waarde Is (fig

6.12). De correlatie coefficient tussen deze twee

parameters is =0.9 bij een 3.5 MHz puIs (zie tabel 6.6).

Bij rotatie over de hoek ., waarbij theta-O O wordt

uitsluitend geroteerd om de z-as van de het coordinaten

stelsel (zie fig. 5.1). De verstrooiers van het rooster

liggen dan in equidistante vlakken loodrecht op de

geluidsbundel. In absolute zin zlJn dan de Pa en de

laterale FWHM maximaal en de SNR minimaal (fig. 6.15, 6.16,

6.17).

De gemiddelde roosterkonstante kan redelijk nauwkeurig

geschat worden, ook bij een positionele ruis van 20% (tabel

6.3). De nauwkeurigheid van de schatting wordt bepaald door

de verhouding tussen de positionele ruis en de reflektie

sterkte van het rooster.

Voor een weefselmodel dat meer representatief voor de lever

is, moeten we de structuur aanpassen, maar ook een

frequentie afhankelijkheid van de verstrooiers introduceren.

Dit laatste betekent dat de verstrooiers een eindige

afmeting met een bepaalde kansverdeling krijgen. De FT van

de gesimuleerde impulsresponsie van een verstrooier moet

worden vermenigvuldigd met een backscatter funktie die

- 75 -



bepaald wordt door de verstrooier afmetingen. Dit zal een

drastische toename van de rekentijd tot gevolg hebben.

Na bestudering van de leverstructuur bleek al heel snel dat

vorm, afmetingen en voorkomen van de leverlobjes sterk

varieren en bovendien diepte afhankelijk zijn. Een

leverziekte kan een invloed op de gemiddelde structuur van

de leverlobjes hebben, maar ook kan het voorkomen dat nieuwe

verstrooiers worden gelntroduceerd (bijv. bij vervetting).

De globale hexagonale structuur van de leverlobjes is dan

oak geen adequate beschrijving van de werkelijke 3-D lever

structuur op een schaal overeenkomend met het R.O.I. van

een opname. Gemiddeld over het R.O.I. Zl]n de hexagonale

lever lobjes willekeurig geroteerd in de geluidsbundel. De

rotatie van naburige lobjes is sterk gecorreleerd, terwijl

de rotatie gezien over een afstand van 5 tot 10 rom onafhan

kelijk is. Voor de nieuw te ontwikkelen 3-D lever mode1len

moeten we dit terdege beseffen.

Deze simulatie studie geeft vooral inzicht in de samenhang

van de geschatte model parameters enerzijds met de

systematisch gevarieerde rooster eigenschappen anderzijds.

De grenzen van de statistische analyse methode zijn in beeld

gebracht.
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APPENDIX A.1
DE RANDOMGENERATOR.

In deze appendix zlJn twee randomgenatoren getest. De

eerste is de systeem random generator van het VAX/VMS

operating systeem en de andere is een gelmplementeerde

versie in Simula. Van de beide random generatoren zijn de

histogrammen weergegeven in figuur A.1a en b. vergeIijken

we deze histogrammen met elkaar dan heeft de systeem random

generator een betere verdeling mits we de variatie van de

histogrammen met elkaar vergeIijken. uiteindeIijk is ge

kozen voor de systeem generator vanwege de betere uniforme

verdeling (dit ondanks de goedkopere zelf gelmplementeerde

generator) .

!n- .... "1/ r ... yo

- - -

Figuur A.1a en b. Het histogram van de systeem random
generator (a) en gelmplemteerde random generator (b).
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APPENDIX A.2
DE GAUSSISCHE VERDELING.

Een Gaussische verdeling kan worden afgeleid uit een uni

forme verdeling. De afleiding bestaat uit 2 stappen.

Als xl",xN,xN+l
onafhankelijke rij

waarvoor geldt:

een uniform

variabelen met

verdeelde onderling

de kansverdeling p(x)

p(x) - 1 voor O<x<l (A.l)

kunnen we aantonen dat de reeks Yl"'YN'YN+l beschreven met
vgl. A.2 een rij een onafhankelijke variabelen is met een

Rayleigh verdeling.

(A.2)

De variabelen wN en wN+l uit vgl. A.3 zijn statistisch

onafhankelijk en normaal verdeeld met een standaarddeviatie
a.

{
wN - YN sin(2nxN+l )

wN+l - YN cos(2nxN+l )
(A.3)

In fig. A.2 is het histogram van de verdeling weergegeven

bij 200.000 itteraties. De doorgetrokken lijn is de theore

tische normale verdeling. De uniforme verdeling van de

variabele xn is gerealiseerd met de aanwezige systeem random

generator. Hierbij moet worden opgemerkt dat fig. A.2 geen

informatie geeft over correlatie effecten!
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AANTAL ITERATIES 200 000

Figuur A.2. Bet histogram van een normale verdeling na
200.000 iteraties. De doorgetrokken lijn geeft de
theoretische normale verdeling.
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APPENDIX B
INVOERFILE VOOR SIMULA

TARG TISSUE MROT T

TARG TISSUE SEED 1234

TARG TISSUE AMPL 1.0, 1.0

TARG TISSUE LOIS 0.100

TARG TISSUE MDEV 0.010

TRAN FOCU 8.

TRAN RADI 0.65

TRAN WEEG 1. ,0. ,-1.

TARG TISSUE TYPE LATTICE

TARG TISSUE VOLUME -2.0, 2.0,

In deze appendix zijn invoer parameters van een simulatie

voor Simula weergegeven. Deze file simuleert een rooster.

Achter deze lijst staat een kort kommentaar van de inhoud en

funktie van de betreffende parameter.

* FOCUS 8.0 CM

* TRANSDUCER STRAAL

* WEEGFUNKTIE TRANSDUCER

* VERSTROOIER TYPE

-1., 1., -0.6, 0.6

* VOLUME V (fig. 5.1)

* SEED GETAL VOOR RANDOM

* GENERATOR

* AMPLITUDE VERDELING VAN

* DE VERSTROOIERS.

* ROOSTERKONSTANTE

* POSITIONELE RUIS UIT-

* GEDRUKT IN PERCENTAGE VAN

* DE ROOSTERKONSTANTE

* ROTATIE OPTIE

TARG TISSUE THET 10.

TARG TISSUE PHI O.

PARA SPEED 150000.

PARA FSAMP 50.E6

PARA PREC 1. OE-3

* ROTATIE HOEK THETA IN

* GRADEN

* ROTATIE HOEK PHI IN

* GRADEN

* GELUIDSSNELHEID IN

* CM/S

* SAMPLE FREQ

* PRECISIE PARAMETER
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PARA ASCA 0.6

SCAN B

MODE CONV F

MODE ENVE F

MODE CORR F

RANGE Z -8.

RANGE X -1., 1., 41

RANGE T *c 15., 17.

GO

TARG TISSUE THET 20.

GO

TARG TISSUE THET 30.

GO

TARG TISSUE THET 40.

GO

STOP
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* ASCAN RADIUS

* SCAN MODE

* POSITIE VAN TRANSDUCER

* T.O.V. HET MODEL

* AANTAL LIJNEN EN SCAN

* RANGE

* INTEGRATIE INTERVAL
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