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Voorwoord.

De bereidheid tot hulp van de medewerkers van het biofysisch

laboratorium en de intensieve samenwerking binnen de groep hebben

deze afstudeerperiode voor mij tot een bijzonder leerzame en

prettige tijd gemaakt.

Mijn dank aan allen die daartoe hebben bijgedragen, in het

bijzonder Dr.lr.J.M.Thijssen die mij gastvrijhied verleende en

Ir.R.Kruizinga die mij begeleidde gedurende het afatudeeronderzoek.
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Samenvatting

In dit verslag wordt de inschakeling van de computer als hulpmiddel

bij de ultrageluidsdiagnostiek beschreven.

Er is een studie gemaakt van de fysische eigenschappen van het

ultrageluid en de betekenis ervan voor de diagnostiek.

De diagnostische kriteria welke gehanteerd worden bij het A-mode

onderzoek met het ultrasoonapparaat Kretz 7200MA zijn gelnventariseerd

en worden toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden.

Het analoge signaal, verkregen bij het ultrageluidsonderzoek, wordt

laagdoorlaat gefilterd (afenijfrekwentie 5 MHZ) en wordt vervolgens

met behulp van een, door de computer bestuurde, transient-recorder

met 10 MHz bemonsterd waarna de verkregen data worden opgeslagen op

schijfgeheugen.

Programmatuur is ontwikkeld om een aantal kwantitatieve aspekten van

het ultrageluidsonderzoek te kunnen bepalen en om de resultaten

grafisch weer te geven. Er is een mathematische beechrijving van de

S-vormige versterkingskarakteristiek van het ultrasoonapparaat

bepaald waardoor het relatieve amplitudeverschil in dB tussen twee

echo's kan worden berekend. Van een geselekteerd gebied van het

echopatroon worden de gemiddelde echohoogte en de verzwakking als funktie

van de die pte bepaald alsmede het amplitudehistogram. Deze worden

samen met enkele beelden van het echopatroon weergegeven op de display

van de computerterminal.
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Summary

This report describes the use of the computer as an aid in

echo-opthalmology.

A study has been made of the physical properties of ultrasonics and

their significance for diagnostics.

An inventory has been made of the diagnostic criteria which are used

in A-mode examination with the ultrasonic apparatus Kretz 7200 MA,

they are illustrated with examples. The analog signal, obtained from

the ultrasonic apparatus, is low-pass filterd (cutt-off frequency 5

MHz) and digitized with a 10 MHz sampling rate by a computer controlled

transient recorder. The received data is stored on disk.

Programs has been developed to compute a number of quantitative aspects

of the echopattern and to display the results in graphics.

A mathematical description of the S-shaped gain characteristic of the

ultrasonic apparatus has been found wich makes it possible to compute

the relative difference in amplitude between two echoes in dB.

Both the mean amplitude and the attenuation and the amplitude histogram

of a selected part of the echopattern are computed. Together with

some pictures of the pattern they are displayed on the computerterminal.
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1. Inleiding

De diagnostiak met ultrageluid berust op het principe van uitzenden

van een mechaniache drukgolf in het lichaam en het ontvangen van

reflekties vanuit het lichaam. De frekwentie van het geluid is zeer

hoog, in de oogheelkunde in het bereik van 8-20 MHz. De energie

omzetter is kwarts of een keramisch materiaal (loodmetaniobaat, of

loodzirconaattitanaat), dat volgens het piezoelektrisch effekt elek

trisch wordt aangestoten en geluid produceert en omgekeer' het

ontvangen geluid weer omzet in een elektrisch aignaal. De echo's in

het weefsel ontstaan door inhomogeniteiten, zowel in soortelijke massa,

als in de elastische eigenschappen (adiabatische compressibiliteit),

welke bij de afgrenzingen van organen en strukturen optreden. Ook

inhomogeniteiten binnen strukturen zijn van belang, deze kunnen zelfs

een belangrijk kriterium gaan vormen voor weefsel differentiatie.

Gezien het golflengtegebied van 0.1 - 0.2 mm, overeenkomend met voor

noemd frekwentiegebied, moet rekening worden gehouden met fenomenen als

Rayleigh veratrooiing en Bragg-scattering (richtingaafhankelijkheid).

De akoestische 'straling' onderscheidt zich van Rontgenstraling in het

gebruik I nl. reflektie in plaats van transmissie ; in de aantoon

baarheid van inhomogeniteiten I nl. bij de echo's zijn soortelijke

Massa en elasticiteit van belang, bij Ro vooral het atoomgewicht en

tens~otte is de energieabaorbtie van ultrageluid in hoofdzaak een

omzetting in warmte, hetgeen een niet gevaarlijk (bij diagnostische

doses ) en niet accumulerend effekt oplevert, terwijl de belasting

met Ro-straling gevaarlijk is, met name ook door de accumulatie

effekten. De lokalisatie in de diepte is bij de ultrageluidsmethode

direkt, dus zonder speciale technisohe voorzieningen, uitvoerbaar

en van een grote nauwkeurigheid.

Sinds 1975 is er een werkgroep ingesteld voor het projekt "weefsel

differentiatie in de ultrageluidsdiagnostiek". Het doel van het

projekt is de klinische kennis omtrent de relatie van echopatroon

met diverse soorten normaal en pathologisch weefsel te objektiveren

en te verdiepen. Hiervoor worden de echo's in het geheugen van een
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digitale computer opgeslagen. De hiervoor benodigde apparatuur, een

'transient recorder' met maximale analoog near digi taal conversie

van 100 MHz en tevens de interface van recorder naar computer (PDP 11/10

- PDP 11/45 systeem), is aanwezig.

Teneinde binnen de projektduur tot een praktische en zinvolle in

schakeling van de computer in de diagnostiek te komen, zal ook de nu

gebruikte diagnostische methode gelncorporeerd moeten worden.

Hiertoe is de opdracht voor dit afstudeeronderzoek gegeven.

Dit afstudeerwerk omvat :

a. orientatie op het gebied van de diagnostische toepassing van

ultrageluid in de oogheelkunde; analyse van de kriteria welke de

arts-onderzoeker hanteert bij de kwantitatieve en de kinetische

echografie

b. data - verwerving van de signalen; aanpassing van de software voor

de recorder en het maken van data-files

c. ontwikkeling van software om een aantal zich daartoe lenende

bewerkingen van de arts-onderzoeker te simuleren.

d. het implementeren van een eenvoudig beslissingsschema, zoals dat

ook door de arts-onderzoeker wordt gehanteerd.



9

2. Fysische eigenschappen van ultrageluid.

2.1 Inleiding

De naam ultrageluid geeft aan dat de frekwenties boven de gehoorgrens

liggen, dus boven 20 kHz. De fysische eigenachappen van het ultra

geluid zijn in wezen dezelfde als van het hoorbare geluid, waarbij

aommige eigenschappen van relatief groter belang zijn.

Ultrageluid is een golfverschijnsel waarbij mechanische energie

vanuit de bron door het medium wordt gezonden. Deze bron trilt rond

een evenwichtspositie waardoor de moleculen van het medium in

trilling worden gebracht. Door de coheeiekrachten van de moleculen

en door botsingen wordt d.eze trilling overgebracht naar naburige

moleculen. In vloeatoffen en gaseen zijn de bindingskrachten erg

klein waardoor de trilling zich voornamelijk door botsingen voortplant.

Om de resultaten van een onderzoek met ultrageluid te kunnen inter

preteren dient inzicht te bestaan in de wijze waarop deze resultaten

tot stand zijn gekomen. Daarom worden eerst de fyaische eigenschappen

van het ultrageluid bekeken, met name die welke zich manifesteren

tengevolge van de akoeatische eigenschappen van het te onderzoeken

object.
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2.2 Golfbewegingen in elastische media.

Beschouw een vlak: golffront dat zich voortplant in een homogeen

isotroop volkomen elastisch medium

Noem ~ 0 I dichtheid van het medium in rust

Pm I momentane plaatselijke druk

Po I druk van het medium in rust

fm I momentane plaatselijke dichtheid

u deeltjessnelheid

J stroomdichtheid

c voortplantingssnelheid

~ = ~m - ~0 I dichtheidsverandering

p = Pm - Po I drukverandering

't konstante

Er kunnen drie betrekkingen worden afgeleid :

1. kontinuiteitsvergelijking

2. wet. van Newton (F = m.a)

3. materiaalvergelijking

voor vloeistoffen en gassen

voor een adiabatisch proces

Indien p -p klein is kan (2.3) benaderd worden met een lineairem 0

betrekking,

waarbij

in rust.

de helling is van de funktie p = p (0 ) voor het mediumm m 1m



definieer 2
o =
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De materiaalvergelijking wordt met (2.4)

waarbij

kombinatie van (2.1), (2.2) en (2.5) levert

2
_1 d U

V ('if .li ) = en
0

2 <3 t
2

2
V P = (2.6)

( -) 2-"'l '\l.u = V u

wordt verkregen

+ '\JxVx u zodat nu de golfvergelijking

2 -V u =

met als nevenvoorwaarde V x li = 0

Bij harmonisohe tijdafhankelijkheid u = n e
jwt

wordt (2.7)

waarbij k = ~ = ~ het golfgetaL

De oplossing hiervan wordt gegeven door

n -u -jk.r n jk.r
u = 1 e + u2 e

evenzo wordt voor de druk gevonden, indian p = P e jwt

(2.10)



P P1
-jlt.r

+ P jlt.r= e 2 e

hierin is iC.r = k .x + k .y + k .zx y z

k - k e + k e + k e de golfvektor
x x yy z z

k =jk~ + k
2

+ k
2

= Ikly z

(2.11)
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kombinatie van (2.2), (2.10) en (2.11) levert

-jiC.re =

di t moet gelden voor alle r zodat U1 • It P1f..oro en U2 = -K P2!w ~ 0

en (2.10) wordt nu

n =

Uit (2.12) voIgt dat Uen k dezelfde richting hebben, de akoestische

golf in vloeistoffen en gassen is dus een longitudinale golf.

Met behulp van (2.12) voIgt eveneens dat voor longitudinale golven

voldaan is aan (2.8).

De akoestische impedantie van het medium is gegeven door het quotient

van de plaatselijke druk en de plaatselijke deeltjessnelheid.

z = ~ = v,) 90 (

u k P -jK.r
1 e

P jK.r
2 e

)

Indien de golf zich in "n richting voortplant is Z = ~oc

en is p = ~oc.u = Z.u

De energiedichtheid E is de som van de kinetische en potentiele

energie per eenheid van volume



2
u

t
+

~ ,
Voor een vlakke golf welke zioh in een richting voortplant wordt dit

met (2.15)

E =
~p (2.16)

-twaarbij p het tijdgemiddelde van p

De intenaiteit I is de hoeveelheid energie die per sekonde een

eenheidsoppervlak loodreoht passeert.

I = E.c =
~

p
=

2
P
z

t

(2.11)



2.3 Reflektie en Refraktie

Ala een vlakke golf de grena tuaaen twee homogene, iaotrope, volkom~n

elaatiache media, welke akoestisch verschillen, overschrijdt zal

reflektie en refraktie optreden.

'wt
De invallende vlakke golf wordt beschreven door a = A eJ meto

A = A e-j ( kx·x + ky•y ). De gereflekteerde golf b en de gerefrak
o

teerde golf 0 evenzo.

fig. 1 reflektie en refraktie aan een

akoeatische grenslaag

14

De druk P1 in medium 1 wordt dan gegeven door jwt
P1 = P1 e met

P A -j( k1 .x + k1 .y) B -j( k1' .x - k1' .y )
1= e x y + e x y

evenzo voor medium 2

Op het grenavlak y=O gelden twee voorwaarden I

1. De druk is kontinu voor alle x

2. De deeltjeaanelheid in de Y-richting ia kontinu



1. P1" P2 voor alle x 0P het vlak y .. 0 dus er geldt I

hieraan is voldaan voor alle x indien geldt

A + B .. C

15

k'1x
k 1x

dus

dUB

(2.20)

(2.21)

-jk2 .x C -jk2 .ye x e y

~ k x • k sino<

k .. k cos-.
Y

fig. 2 golfvektor k

2. U1 ey = U2 ey voor alle x op y.o

met (2.12), (2.18) en (2.19) wordt gevonden dat :

k1

II.,) ~1

k2

w ~2

zodat met (2.21) en voor yaO wordt gevonden

Definieer Ro= _B_
A reflektiecoefficient

T .. transmissiecoefficient



Met (2.20) voIgt dat , + R 2 T

Met (2.20), (2.2') en (2.22) kunnen de volgende betrekkingen worden

atgeleid I

'6

R III
Z2 coso(. - Z, oos ~

Z, cos 0<. + Z, COS?

T =
2Z2 coso<.

Z2 cos~ + Z, cos~

), 2
O2 2

cos == -2 sin 0<.

c,

Als de inkomende golf loodrecht op het grensvlak val t is 0< == ~ == 0

(2.24) en (2.25) gaan dan over in respektievelijk

De intensiteit van een vlakke golf wordt gegeven door (2.'7)
~ 2

I = P indien p == p ej~t dan is I... ~
Z

Voor de intensiteit wordt gedefinieerd I ott ... I /1o a

Indien er sprake is van een loodreoht invallende golf worden deze

gegeven door t
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2.4 Reflektie aan dunne lagen

Uitgangspunt is de reflektie aan een parallele laag van een medium

met akoestische impedantie Z2 tusjen twee media met impedanties Z1 en Z3.

Beschouw de invallende golf A e- j ( k 1x·x + k1y•Y )

1 2 3

t
X

---~, y
t x

) y'

fig. 3 reflektie aan een dunne laag

De druk in elk der media wordt gegeven door

-jk1 •x -jk1 .y jk1y·y
)P1 ... e x: (A e y + B e

-jk2 .x -jk2 .y
e jk2y· yP2 = e x: ( C e y + D ) en evenzo

-jk2 •x: -jk2 .y' jk2 .y'
P2 = e x ( C'e y + D'e y )

-jk2 .x: -jk3y•y '
P

3
= e x ( E'e )

Voor beide grensvlakken geldt dat de druk kontinu moet zijn voor

alle x: zodat de volgende vergelijkingen gelden

B = R12A + T21 D

C = T12A + R21 D

D'= R
23

CI

E'= T23C'

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)
,

waarbij R12 de reflektiecoefficient is bij de overgang van medium 1 naar

medium 2 en evenzo T12 de transmissiecoefficient.

Tevens geldt dat de emplitude van een golf beschreven ten opzich1e van

de y-koordinaat identiek moet zijn aan de amplitude beschreven .en

opzichte van de y'-koordinaat, zodat



-jk2y.Y -jk2 (y'+d) -jk2y•y '
Celli C e y = C' e

waarui t voIgt

18

en

-jk2 .d
C' III C e y

-jk2 .d
D = D'e y

kombinatie van de vergelijkingen (2.~O) tot en met (2.~5) geeft voor

de tranamisaiecoefficient van het gehele systeem I

E'
A =

E' =

Beschouw een vlakke golf die loodrecht invalt op de grensvlakken.

Voor de tranamissiecoefficient en de reflektiecoefficient kunnen dan

de vergelijkingen (2.26) en (2.27) gebruikt worden.

De x-komponent van de golfvektor ie nul zodat due ky = Iiel = k

Vergelijking (2.~6) wordt nu I

-jk2·d
4 z3Z2 e

-jk2·d
Uitwerken van (2.~7) waarbij voor e geechreven wordt

cosk2 od - jsink2.d geeft I

2Z,

E' IA is komplex, er treedt due faaeverechuiving op tU8sen E' en A.

De transmissiecoeffioient voor de intensiteit wordt met (2.28)
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=

Indien k2d = n.n/2, due ale d • ~/4, en z~ = Z1Z3 dan is de tranemissie

van de akoestische inteneiteit maximaal.

Met (2.39) wordt gevonden dat dan~t.1

Hiervan wordt gebruik gemaakt bij de vervaardiging van de kristallen

voar de ultraeone transducer. Aangezien de akoeetische impedantie

van weefeel bekend is en de akoestieohe impedantie van het kristal ook

kan een optimale aanpassing verkregen worden door het kristal te

voorzien van een A/4 laagje dat voldoet san Z~ = Z1Z3.

Opmerking :

Indien geldt dat k
2
d ( 1 mag de einusterm in (2.39) verwaarloosd

worden en nadert de cosinueterm tot 1. Uitdrukking (2.39) gaat dan
I

over in de vorm zoale gevonden bij (2.28). Het tussenliggende medium heeft

geen invloed meer op de overdracht van het geluid.

2.5 Scattering en absorptie van geluid

2.5.1 Scattering

Scattering kan worden gedefinieerd ale de verandering van amplitude,

frekwentie, faeesnelheid of voortplantingsrichting ten gevolge van

ruimtelijke of tijdelijke niet-uniformiteit van het medium waarin

de golf zich voortplant.

De niet-uniformiteit of inhomogeniteit kan binnen in een medium

voarkomen ,maar kan ook bestaan ui t onregelmatigheden aan het grensvlak

van het medium.
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In biologische weafsele kunnen we veronderetellen dat het scatter

proces stationair ie. Bij beetudering van de gevolgen van scattering

op het gebruikte signaal kunnen de frekwentie- en fasesnelheidever

anderingen verwaarlooed worden.

De scattering die optreedt is afhankelijk van de grootte van de in

homogeniteit ten opzichte van de golflengte van het geluid.

Drie gevallen zijn te onderscheiden I

a. inhomogeniteit groot ten opzichte van de golflengte

b. inhomogeniteit in dezelfde o~de van grootte als de golflengte

c. inhomogeniteit klein ten opzichte van de golflengte

a. inhomogenitei t » ).
Er treedt reflektie op aan de grensvlakken zoals beschreven in par. 2.3

De intensiteit van de gereflekteerde bundel is afhankelijk van de

vorm en van de eigenschappen van de inhomogeniteit.

inhomogeniteit >> )..

het gereflekteerde geluid

is een vlakke golf

inhomogeniteit ~ ~

het gereflekteerde geluid

is een sferische golf

fig. 4 scattering san een inhomogeniteit

b. inhomogeni te i t ~ >.
Het gescatterde veld heeft een sferische vorm. Uitgaande van een

invallend vlak golffront in de positieve x-richting wordt de druk



op afstand r, tengevolge van scattering, gegeven door (lit. 4) :
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2 0 2 >"k- )..kO -jkr
It p ..I + k ( )p ) _e_ d"t.

o ox )..,k 0 r

waarbij ~i

~m
'>-ko
"'t

P
o

dichtheid van de inhomogeniteit

: dichtheid van het medium

bulkmodulus >"k == D c
2

o 7m 0

volume van de inhomogeniteit

invallende drukgolf

De druk P is eE'ln funktie van de vorm en het volume van de inhomosc
geniteit. Integratie van de e-macht levert de faktor 11k waardoor

P evenredig is met k.sc
De intensiteit I van deverstrooide straling kan worden gegeven

2 ~c
door I = Air .}\ waarbij A een funktie is van volume, vorm ensc
eigenschappan van de inhomogeniteit.

c. inhomogeni teit t...<),..

De integraal van (2.40) kan over de inhomogeniteit als konstant

worden beschouwd. Daze integraal is hierdoor te schrijven als :

P =sc
k 2 e-jkr

4rrr
cose )

-waarbij e de koek tusaen r en de x-as.

De druk tengevolge van de scattering is dUB onafhankelijk van de

vorm van de inhomogeniteit. WeI is P evenredig met het volume

en met k 2 • Dit betekent dat I = A~/A4 waarbij A een funktieac
is van de eigenachappen van de inhomogeniteit. Deze scattering wordt

Rayleigh-scattering genoemd.

Ter illustratie het veld dat ontataat tengevolge van scattering

van een vlakke golf aan,een bolvormige inhomogeniteit. In fig. 5

is de reflektiefaktor P Ip gegeven voor verachillende waardensc 0
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van kR, waarbij R de straal van de bol is •

.Ill"

U"

;?7iJ" J,f liJ

fig. 5 scattering aan een bolvormig lichaam.

De intensiteitaafname in de voortplantingsrichting wordt bepaald

door de aard, het aantal, de vorm, het volume en de rangschikking

van de inhomogeniteiten welke in het medium voorkomen.

De intensiteitsafname bij het passeren van een laagje met dikte

dx wordt gegeven door (lit. 6) :

....!!L =
I

- ex. .dxs

waarbij CXs evenredigheidskonstante, een funktie van de aard, de vorm,

het aantal en net volume van de inhomogeniteit per

eenheid van lengte

De intensiteit in de voortplantingsrichting na het passeren van een

laag met dikte d is dus gegeven door :

I : oorspronkelijke intensiteito

Als de inhomogenitei ten gelijk formaat en vorm hebben en in een
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vast patroon gerangachikt zijn ontstaat door interferentie een

geluidsveld dat specifiek is voor dit patroon. Dit fenomeen wordt

Bragg-scattering genoemd.

2.5.2 Absorptie

-OldaeI = I o

Absorptie treedt op doorda~ de mechanische energie van de geluids-

golf omgezet wordt in warmte. Hierdoor neemt de intensiteit van deze

golf af. Op een wijze analoog ale bij scattering wordt de relatie tusaen

10 en I gegevefl door

De ontvangen echo'a hebben tweemaal het medium waarin de absorbtie

plaatsvindt doorlopen. De totale intensiteitsafname wordt gegeven
-2cx. d

door I = I e ao

De oorzaken van absorptie zijn (lit. 3) :

- warmtegeleiding ex evenredig met 2wa 2
- viscositeit 0< evenredig met wa
- relaxatie O'a evenredig met w

- hysteresis ()(. evenredig met tVa

In de beschouwde biologische weefaels en bij frkwenties tussen 1 en 15

MHz blijken de twee laatstgenoemde effekten te overheersen. Het

verband tuasen oc: en de frekwentie is daardoor bijna lineair.
a

In logaritmische vorm is de intensiteitsafname tengevolge van de

absorbtie

B = 1010g(IjIo) = -200<:x log(e) = *- 8.7c:x.x = - 0<. X

*waarin ~ in decibels per meter.

*Omdat oc evenredig is met de frekwentie wordt de karakteristieke
*absorptiecoefficient ex! gegeven door ~'= ex!f in dB per meter

per MHz.

Enkele voor de diagnostiek in de oogheelkunde relevante waarden

staan in de volgende tabel. Het is duidelijk dat vanwege de relatief
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hoge absorptie in de lens het bij voorkeur vermeden moet worden

met de geluidsbundel door de lens te gaan.

absorptiecoefficient ( dB/cm/MHz )

oogkamerwater

lens (normaal)

lens (cataract)

glasvocht

retina, sclera

orbi taal vet

0.3
2

6

0.3
0.8

1.0 (lit. 5)

2.6 Het veld opgewekt door een cirkelvormige transducent

Omdat de transducent cirkelsymetrisch is wordt de golfvergelijking

(2.6) uitgedrukt in bolkoordinaten, waardoor een vereenvoudiging ontstaat.

z

x

x = r.sine.cos ~

y = r.Sine.Bin~

z = r.cosCSj

fig. 6 bolkoordinaten

vergelijking (2.6) wordt

.....2
CJ P

Indien uitgegaan wordt van een puntbron welke een cirkelsymetrisch

sferisch golffront veroorzaakt is p = p(r,t).

De golfvergelijking wordt dan I

=
1

2
c



De oploasing hiervan wordt BeBeven door

P
p = -..2..... e j (c.vt - k.r) = P ejlA)t

r

Aangezien Ken r dezelfde richting hebben is K.r = k.r

De harmonisch trillende cirkelvormige transducent kan worden

beschouwd ala een ronde zuiger waarvan het voorvlak een harmonische

beweging ui tvoerd met hoeksnelheid w.
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h = j r 2+ 0'2_ 2rO'" sinecos 'V
dS = (f dO" d't'

y

dS

fig. 1 ronde zuiBer

Q' projektie van Q op

het vlak x=O

Het totale veld in punt Q is de som van de bijdragen van alle

oppervlaktestukjes dS, waarbij dS zo klein is Bekozen dat dit kan

worden oPBevat als een puntbron.

Het veld dat ontstaat tenBevolge van een puntbron Po wordt BeBeven

door (2.45)
P

P = _.=.0_
h

-jkhe met h de afstand tot de bron.

Het veld in Q wordt Bevonden door te sommeren over alle puntbronnetjes

dus over het oppervlak S

21T r-:..

f fO P
-jkh

PQ
e

0' dO' d '¥ (2.46)= 0

0 0 h

h = j r 2 + (12 _ 2rO'sine cos 'I'

Deze integraal is slechts numeriek oplosbaar. Door benaderingen toe

te passen is het mogelijk in speciale gevallen een analytische

oplossing te vinden.
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Dit wordt gedaan voor :

a.

b.

r »r , het verre veld ofwel het Fraunhofer gebiedo
veld op de as van de zuiger

a. Fraunhofergebied

is h~r -o'sine cos'Y en tevens is r)Cfsin8 cos't'r »r • Dano
Er geldt :

1--h 'V

1 =~ 1 + 0' sine cos IjI +
r - 0' sine cos't' r r

1)""'-....... ..."

r

invullen van deze benaderingen in (2.46) geeft voor de exponentiele

term een grote relatieve fout. Hiervoor is de tweede benadering dus

niet toegestaan.
r 21T"

e- jkr fOf ejkCfSinecos'l'O'dO"d'¥
o 0

2
2 J 1( krosin8 )P IT r -jkro 0 ( ) (2.47)= e k r sinSr

0

v y

brontenn richtingstenn

een besselfunktie van de eerste orde van x is.

2lT
Jo(x) = !1Tf ejxcos~ d'l'

o

waarin J 1(x)

Er geldt :

De funktie 2 J 1(x)/x is uitgezet in figuur 8. Deze funktie

beschrijft hoe de op 1 genormeerde druk verloopt op een konstante

afstand r van de zuiger als funktie van de hoek e

r-------~---r--?'-~===:::::::~

-0.5 '-----'---'2--'-'--'-4-"----6"-----'---'8--'---'10

%---

fig. 8 richtingsterm
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Indien het produkt k.r een zodanige waarde heeft dat de richtings-
o

term nulpunten heeft zal het stralingspatroon bestaan ui teen

hoofdlob omgeven door zijlobben.

Figuur 9 geeft het stralingspatroon van een transducent bij verschillende

waarden van k.r •
o

---- ---'"-------o<t-----''"''"''----- 0"

l~'
o'

15' <t\,..

o~' os'

60'

7~'

00' 00'

'7~= 0'25 \=05

15·
o· u· o·

fig. 9 atralingsdiagram van een circulaire

transducent

Uit figuur 8 blijkt dat het eerate nulpunt van de richtingsterm

optreedt voor x = 3.83, dUB indien sine = 3.83/k.r
o

De hoek die de hoofdbundel maakt met de as van de zuiger is dan

Q = arcsin( 0.61 A/r )
o

b. Het veld op de as van de zuiger

Nu geldt dat e = 0 en r = x, zodat vergelijking (2.46) wordt

p(x) = po

f--:e::..-_j _k _"_X_2_+_d_
2
_

o J x2 + cl



zodat
21TP -jk ~X2

p(x) = __---..;:o~ ( a
jk

2
+ r

o -jkx )- e
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p(x) =
41TPo

k
jk1 ( jx2+ r 2

)
-"2"x e 0

+ x)

p(x) + x) (2.50)

De amplitude P' is een funktie van de afstand x. Er treden maxima

en de plaatselijke druk is nul indien

x) • nl1

met n = 0,1,2, ••.•••••••

2
r o >-

Hat laatste maximum treedt op voorn:aO, dus voor x = xg = T - T
aangezien A erg klein is geldt x ~g

P,
10

011

06
II~

02
(J

0;'

O~

/IIi

1)8

11)

I
10

I
15

I _

2.0

fig. 10 geluidBve~~ op de as van de

circulaire transdu~nt
"

Na het laatate maximum neem;t de amplitude van de druk af bij

toenemende-afatand. In dit ~bied kan de verre veld benadering worden

toegepast.
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Ui t (2.50) voIgt dat voor x <. x de geluidsgolf in h~t nabije veld opg
de as een vlakke golf is waarbij sterke amplitude-variaties optreden.

Uit metingen is gebleken dat dit geldt voor het gehele gebied,

begrensd door een cilinder met straal roo

Voor x> xg is het veld sferisch ( zie 2.47) waarbij de hoofdlob van

het veld divergeert met de onder a. gevonden hoek: e = acrsin(0.61 Air).
o

2
~x = r /~ )g 0

nabije veld
) (

verre veld

fig. 11 De vorm van het geluidsveld

De sterke fluktuaties van de amplitude in het nabije veld worden

veroorzaakt door interferentie. De maxima ontstaan door konstruktieve

interferentie tengevolge van weglengteverschillen van A.n en de

minima door destruktieve interferentie tengevolge van weglengteverschillen

van !A.n waarbij n=O,1,2, ••••••••



2.7 Gepulst ul trageluid

Indien gepulat ul trageluid wordt toegepast is het mogelijk om

dezelfde tranaducent ala zender en ala ontvanger te gebruiken.

De tijdaduur tussen twee zendpulsen wordt bepaald door de diepte

van het te onderzoeken gebied en de geluidaanelheid erin, immers

de reflekties van de achterzijde van het te onderzoeken gebied

moeten ontvangen zijn voordet de volgende zendpula gegeven wordt.

De zendpula dient zo kort mogelijk te zijn vanwege:

a. kortere puladuur geeft een homogenere drukverdeling in het

nabije veld

b. kortere pulsduur verbetert het axiaal oplossend vermogen

a. Het nabije 'Veld bij gepulat ul trageluid

Zoals beachreven in par. 1.6 ontstaan maxima en minima ten gevolge

van interferentie in het nabije veld. De grote fluktuaties welke

optreden zijn het gevolg van de aanname dat beide interfererende

signalen dezelfde amplitude hebben.

Bij gepulst ultrageluid heeft de zendpula een tijdbegrensde amplitude

met een vorm zoals ~geven -in figuur 12.

fig. 12 vorm van de ontvangen elektrische pula

Er zal bij deze signaalvorm slechta sterke interferentie optreden

indien de amplituden van de interfererende aignalen ongeveer gelijk

zijn, dus bij weglengteverschillen van n~ resp. n~/2 met een

zeer beperkt aantal waarden voor n.

30
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Hoe korter de zendpuls, hoe kleiner ook het aantal punten waarbij

sterke interferentie plaatsvindt. De drukverdeling in het nabije

veld krijgt hierdoor een gelijkmatiger verloop.

b. het axiaal oplossend vermogen

Het oplossend vermogen kan worden gedefinieerd als de kortste

afstand tussen twee reflekterende strukturen waarbij deze nog

afafzonderlijk kunnen worden waargenomen.

Het oplossend vermogen in de voortplantingsrichting van de geluidsgolf

is het axiaal oplossend vermogen, en loodrecht op de voortplantinga

richting is het lateraal oplossend vermogen.

Het lateraal oplossend vermogen wordt bepaald door de bundelbreedte

ter plaatse van het objekt.

I_~:-

•

axiaal oplossend vermogen

I_--=---_
lateraal oplossend vermogen

fig. 13 oplossend vermogen van de geluidsbundel

Ala maat voor het afzonderlijk waarnemen van reflektiea wordt aangehouden

dat de overlapping van het gedemoduleerde signaal niet meer dan

50 %bedraagt. (- 6dB)

Indien de duur van de zendpuls korter is zal dus een kleinere overlap

pIaatshebbenen het axiaal oplossend vermogen toenemen.



3. TIiagnostiek met Ultrageluid in de Oogheelkunde

optische os

NASAAL
conjunctiva-------,

kanoal van Schlemm----.

art.cil.post.longa----'''<-'\\

art.cil.post.brevis--~J},~=="'IIIIIIlII....

lamina cribrosa--------"',--..,.a~~

duraschede--------_f_
piaschede--------+----j'l-)

art.centr. retinoe--------"_Hf----i

vena centro retinae --------=""lL

TEMPORAAL

------ m. sphincter irid"

r-----''''''c------- dilatator iridis

- pigmentblad

'<::::::="'----m. ciliaris

art.cil. post. longa

1'1 b'art.cl .post. rev"

fig. 15 Horizontale noorsnede van het oog



3.1 Indikaties voor het onderzoek

Ala indikatie voor een USG-onderzoek (UltraSonoGrafiach-onderzoek)

gelden een viertal redenen&

a. troebele media

Indien inspek~ie van het oog met optische middelen niet mogelijk

is vanwege troebele media kan met ultrageluid meestal weI

een betrouwbare diagnose worden gesteld.

b. biometriebepalingen

Nauwkeurige bepalingen van oogmaten welke relevant zijn voor

de berekening van de sterkte van een implantlens

c. orbitaonderzoek

Onderzoek van de orbita, de oogkas achter de oogbol, die

niet met optische misdelen onderzocht kan worden.

d. ondersteuning

Ter ondersteuning van een bij andere onderzoeken gestelde

diagnose, vooral indien deze diagnose verstrekkende gevolgen

kan henben.

33



3.2 Technische aspekten van het onderzoek

De diagnose van het onderzoek wordt door de arts-onderzoeker

geateld op basis van visuele inspektie van het beeld zoala dit

onstaat na demodulatie van het hoogfrekwentsignaal.

Dit signaal bestaat uit echo's, ontvangen met de transducent nadat

een geluidspuls is ui tgezonden. De maximaal toelaatbare herhalinga

frekwentie van de zendpuls is afhankelijk van de diepte van het te

onderzoeken gebied: irnmers de tijd tussen twee zendpulsen moet lang

genoeg zijn opdat het geluid heen en terug kan gaan door dit gebied.

Bij de gebruikte apparatuur (Kretz 1200 MA) is de herhalingafrekwentie

van de zendpuls variabel tussen 100 en 1100 Hz. Het kristal dat

gebruikt wordt heeft een diameter van 6mm en zendt uit met een

frekwentie van 8 MHz (Biometrie 10 MHz).

Dit betekent aat, met (2.53), de overgang van het nabije veld naar

het verre veld op ca. 50 mm. ligt. Binnen oog en orbita is de bundel

dus nagenoeg cilindrisch(par. 2.6) zodat het lateraal oplossend

vermogen konstant is. Aangezien gePulst geluid gebruikt wordt, met

een zeer korte puladuur, zullen de effekten tengevolge van interferentie

minimaal zijn.
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y
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II

I r egelbare versterker demodulator
I. gevoeligheid X
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L JL 1~1
pulsgenerator trigger t iJd ba s is

7200 MA IIKRETZ KRISTAL

oscillator

fig. 16 ultrasoonapparaat Kretz 1200 MA
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De ontvangen echo's worden na demodulatie weergegeven in A-mode

(Amplitude-mode), hetgeen inhoudt dat de amplitude van de omhullende

van de echo wordt weergegeven. De plaats van deze amplitude wordt

bepaald door het tijdstip van optreden van de echo.

De versterkingskarakteristiek van de A-mode weergave is (internationaal)

gestandariseerd. Deze is weeraegeTen in figuur 16, waarin vertikaal

de relatieve displayhoogte in procenten en horizontaal de verhouding

van de eohosignaalspanningen in dB is ui tgezet.

100

80

60

40

20

o
10 20 30 40 50 60 dB

fig. 17 versterkingskarakteristiek

De versterkingskarakteristiek bestaat uit 3 delen die geleidelijk

in elkaar overgaan, een lineair deel van 0 - 17 em een logaritmisch

deel van 17 - 37 <ffi en een deel dat zorgt voor geleidelijke verzadiging

van 37 - 60 dB.

In het lineaire deel is de versterking het grootst waardoor de zwakke

echo's zichtbaar blijven.

In het logaritmi8ch deel ( 7 tot 80% displayhoogte ) worden

gelijke spanningsverhoudingen omgezet in gelijke hoogte verschillen.

Dit gedeelte is het diagnostisch meest interessante gedeelte.

Door variatie van de ingangsgevoeligheid is het mogelijk de diagnostisch

meest belangrijke echo's naar het logaritmisohe deel te verschuiven.

Het onderzoek gebeurt meestal bij een instelling van 72 dB, de

zogenaamde tissue-sensitivity (TS).
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3.3 Echopatroon van oog en orbita

Bij het onderzoek wordt de taster, waarin zich de transducent bevindt,

meestal direkt op de oogbol geappliceerd. Het echopatroon dat zo

verkregen wordt is afhankelijk van de plaats van de taster en van de

richting van de geluidsbundel. Indien mogelijk wordt de lens vermedpn.

Om een optimaal beeld te krijgen van het te onderzoeken gebied

dient zodanig met de taster gemanipuleerd te worden dat de geluids

bundel dit gebied loodrecht treft (par. 2.3), waarbij de geluidsbundel

steeds door het midden van de oogbol gaat.

In figuur 18 is schematisch het beeld gegeven dat ontstaat indien de

taster midden op het oog wordt geplaatst. Er wordt een een-dimensionale

doorsnede van het oog verkregen.

fig. 18 schematische voorstelling van een

A-mode beeld van het oog

Omdat de taster direkt tegen de cornea is geplaatst gaan de carnea

echo's verloren in de zendpuls. Indien deze echo's van belang zijn,

bijvoorbeeld bij biometriebepalingen, kan tussen de taster en cornea

een koppelmedium geplaatst worden.

In fig. 19 en 20 zijn voorbeelden gegeven van een echogram van een

gezond oog. In figuur 19 is de taster geplaatst op de wijze zoals

aangegeven is in figuur 18, in het echogram van figuur 20 wordt de

lens vermeden.



fig. 19

echogram van een gezond oog
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fig. 20

echogram van een gezond oog

Orbita-onderzoek kan zowel transbulbair (door de oogbol) als

parabulbair (langs de oogbol) geschieden. Van beiden is een voorbeeld

gegeven. Bij orbi ta-onderzoek kan de herhalingsfrekwentie van de

geluidspuls veranderd worden waardoor een groter gebied weergegeven wordt.

fig. 21

gezonde orbita, transbulbair

fig. 22

gezonde orbita, parabulbair



38

3.4 Analyse van de echopatronen

De volgende aepekteh epelen bij de analyse van het echopatroon een roll

1. de plaats van optreden van de echo's (topografische echografie)

2. de echohoogte (kwantitatieve eohografie)

3. bewegingen binnen het echopatroon ~inetische echografie)

Voor tumor-differentiatie zijn de twee laatst~oemden van belang.

De topografische echografie dient om inzicht te krijgen in de lokalisatie

van de strukturen.

3.4.1 Topografische echografie

Het topografisch onderzoek gebeurt in hoofdzaak door B-mode

(Brightness-mode) weergave van de ontvangen echo' e. De ampl !tude

van de echo is hierbij een maat voor de helderheid van een stip

op de plaats van optreden van deze echo. Door de taster te bewegen

en alle zo verkregen punten in een geheugen te bewaren wordt een

twee-dimensionale doorsnede van het oog verkregen.

Deze wijze van onderzoek wordt in dit verslag verder niet besproken.

Het A-mode onderzoek geeft ook enige topografische informatie:

de plaats van de te onderzoeken struktuur wordt bepaald door de

diepte, dus de plaats van de echo's van de struktuur, en de

instraalriohting van de transducent.

Aangezien door het midden van de oogbol wordt gestraald volstaat

het vastleggen van de plaats waar de taster op de oogbol wordt

geappliceerd. Daze plaats wordt gecodeerd volgens fig. 23

12

10

9

7 6

3

4
De plaats aangegeven door x

wordt gegeven door 11.2

fig. 23 codering van applicatiepunt
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3.4.2 Kwantitatieve echografie

De kwantiatieve intormatie welke verkregen wordt over een struktuur

is de echohoogte, absoluut of ~latief, en de verzwakking binnen

de struktuur. Bij interoculaire diagnose is aIleen de hoogte van

de echo van belang, in de orbita ook de verzwakking.

De echohoogte wordt veelal gegeven in een percentage van de maximale

displayhoogte, bij een ingangsgevoeligheid van 72 dB (tissue-sensitivity).

Indien nodig wordt ook de verzwakking t.o.v. een andere echo gemeten

door de ingangsgevoeligheid te varieren. Hiervan dienen dan meerdere

opnamen gemaakt te worden.

Een maat voor de verzwakking wordt gegeven door de hoek K (kappa)

fig. 24 definitie van de hoek K (Ossoinig)

In het algemeen veroorzaken de orbita-tumoren een afname van de hoek K

hetgeen inhoudt dat de absorbtie van tumorweefsel Minder is dan die van

het orbitaalvet.

3.4.3 Kinetische echografie

De kinetische aspekten van het echopatroon bestaan uit nabewegingen

van de echo's van bepaalde strukturen tengevolge van snelle oogbewegingen,

samendrukbaarheid van strukturen en bewegingen in het echopatroon ten

gevolge van vascularisatie.

Door meerdere echopatronen in te lezen met een herhalingsfrekwentie

welke minstens 2x hoger is dan de hoogsvoorkomende ~'bewegingsfrekwentie"

kunnen deze bewegingen geanalyseerd worden.
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3.5 Beslisaingsschema's

Het schema voor tumordifferentiatie zoals door Ossoinig (lit.11)

gegeven wordt is gebaseerd op de gebruikte apparatuur (Kretz 7200 MA)

en kan aIleen gevolgd worden bij gebruik van dezelfde apparatuur.

Vanwege het univeraele gebruik hiervan kan dit nauwelijka een beperking

worden genoemd.
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topografische
echografie

kwantitatieve
echografie

kinetische
echografie

andere
kriteria

diagnose

NORMAAL 0% ---------------Nonnaal
echo hoogte

vreemd
lichaA.1ll

herhalende -- bb shot

echo's

A',
-15

100 %

IBen. vi treous
2 - 50 %-------------- degeneratie

I
SynChiSiS scint

50-100 %-- motiliteit --------ast. hyalosis

I

oude vi treous
hemorrhage

~
60 -1000;6 ------------- (niet dispers)

Irecente vi treou
10 - 60 %-------------- hemorrhage

---------------Ioude vitreous2 - 5 % hemorrhage

I
recente

<nabewegingen-------- subretinale
10 - 60 % hemorrhage

geen klein
nabewegingen '-.....

melanoom80 %--I snelle gr601
\bloed-fiow

geen Ihem~giOOm----------- carc~noom
~L /nabewegingen

1OOC}o "'" I oude
nabewegingen'---------- subretina.1e

hemorrhage
vele echo's

dicht opeen - retinoblastoom
leeftijd

2 echo's __ kuhnt-junius
leeftijd

diffu'as

punt-vormig

enkele
echo

'----------1 glasvocht
membraan

duidelijke Inetvlies
vertikale -----jsmallgo-- loslating
nabewegingen ec

Ibrede Ivaatvlies
lich~e ~ echo loslating

vertikale ~ post. vitreous
nabewegingen .

aanwezigheid loslat~ng

enkele en 60-100 % ~_(van vitro 4) ant. vitreousreeks echo's
A- -20 tot -36 dB hemorrhage lOBlating

membraan
vonnig

massa,
reeks echo's

duidelijke
begrenzing

pathologie

- de gegeven percentages geven de displayhoogte bij tissue-sensitivity

- 6. : relatief amplitudeverschil ten opzichte van de sclera.-echo
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ORBITA

kwanti ta,tieve
echografie

topografieche
echografie

kinetische
echografie

andere
kriteria

diagnose

NORMAAL --- 95-10OO;b --------------------- normaal

pseudo-tumor

A-V fistel

varix

carcinoom

sarcoom

lymphoom

serouze kyste

sclerose
pseudotumor

scirrhous
carcinoom

dermoide
'-----------t

kyste

hard to)
zacht

zeer
zacht

snelle
bloed-now

______« exopthaJ.rnus

exopthalrnus --l

kyste

~
VOO:geSChie-_hematoom

onduidelijke _ den1s
begrenzing -------~ voorgeschie-
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- de gegeven percentages geven de displayhoogte bij tissue-sensitivity



3.6 Inventarisatie van tumoren van oog en orbita
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De in par. 3.4 beschreven beoordelingskriteria geven een belangrijke

aanwijzing voor het stellen van de diagnose.

De totale diagnose wordt mede gesteld op basis van patroonherkenning

door de arts-onderzoeker.

Daarom is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste tumoren

en hun bijbehorende kwantitatieve, kinetisch en topografische aspekten

en hun specifieke echopatroon. Tevens is het verband aangegeven tussen

het echopatroon en de struktuur van de pathologie.

Zo mogelijk is een voorbeeld gegeven van de struktuur van de pathologie,

deze beelden dienen enkel ter illustratie van het geheel.
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1. Retinoblastoom

(kwaadaardig tumor, uitgaande van de retina, voorkomend bij jonge

kinderen)

Kwantitatief: -door de vele celformaties en vooral

door de verkalkingen zeer sterke

reflekties (80-100%)

-sterke verzwakking van het geluid

door scattering

-eventuele oogaslengte-toename

Histologie

Kinetisch

-rozetvormige formaties van de

tumorcellen

-grote brede bloedvaten

-a~gestorven weefsel (necrosis)

-verkalkingen

-door de vascularisatie kunnen pulsaties waarneembaar zijn,

meestal geen nabewegingen bij oogbewegingen

Topografisch: -ruimte innemend tumor

oregelmatig oppervlak



2. Maligne melanoom van het chorioid

(kwaadaardig gezwel uitgaande van de pigmentcellen van het chorioid

met sterke neiging tot metastasering)
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Kwantitatief: -door de homogene struktuur met kleine

tussenruimten lage reflekties

klein melanoom 20-6ry/o

groot melanoom 60-Sry/o

-middelmatige tot sterke

verzwakking van het geluid

Histologie

Kinetisch

-tumorcellen zitten dicht opeen

zonder grote tussenruimten

- gevasculariseerd

-gevasculariseerd, hierdoor bewegingen in echopieken

-geen nabewegingen bij beweging van het oog

Topografisch: -ruimte innemend weefsel

-gladde begrenzing



3. Gemetastaseerd carcinoom

(uitzaaiing van kwaadaardig gezwel van epitheelcellen)
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Kwantitatief: -door de scheidingsvlakken en cellen

groepen sterke reflekties (80-10~~)

-middelmatige verzwakking

Histologie

Kine"tisch

-vele relatief grote scheidingsvlakken

tussen klonters carcinoomcellen en de

intracellulaire substantie bestaande

uit afgestorven gebieden

-meestal platte vorm

-meestal niet gevasculariseerd

-geen nabewegingen

Topografisch: -meestal platte vorm

-ruimte innemend

-geen duidelijke begrenzing

16



4. Chorioidaal hemangioom

(goedaardig gezwel ontstaan door nieuwvorming van bloedvaten)
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Kinetisch -goed waarneembare vascularisatie

bij verminderde gevoeligheid

-geen nabewegingen

Histologie

Kwanti tatief

-een groot aantal relatief grote en

gladde oppervlakken van vasculaire

ruimten

-ruimte innemend

-door de vele oppervlakken reflektie

en sterke scattering van het geluid

(80-100%)

-middelmatige verzwakking

Topografisch -ruimte innemend

-scherpe begrenzing



5. Ablatio retinae

(netvliesloslating)
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Histologie -netvlies ligt los van de achterzijde van het oog in

het glasvocht

-er kunnen diverse plooien in ontstaan

Kwantitatief: -sterke reflektie aan de losliggende retina, deze is zo

dun dat de echo's van de voor- en achterzijde niet

afzonderlijk waarneembaar zijn

-amplitude sterk afhankelijk van de hoek waaronder het

netvlies wordt getroffen

-bijna geen verzwakking

-amplitudeverschil tot -16 dB ten opzichte van de sclera-

echo (gemeten in hetzelfde oog)

Kinetisch -duidelijk golvende nabewegingen

Topografisch: -membraanvormig

-zeer goed omlijnt

-zeer dun



49

6. Caverneus Hemangioom

(met holle ruimten gevuld goedaardig gezwel, ontstaan door

nieuwvorming van bloedvaten)

-regelmatige ronde vorm, soms

beweeglijk met goed gedefinieerde

begrenzingen

-binnen het tumor grote vasculaire

ruimten met grote gladde grensvlakken

Histologie

Kwantitatief: -scherpe hoge reflekties van voor- en

achterzijde van het tumor. De reflektie

van de voorzijde is niet afzonderlijk

waar te nemen

-binnen het tumor hoge reflekties

door de vele overgangen en grensvlakken

-sterke verzwakking door de aanwezigheid van bloed

Kinetisch -geen nabewegingen

-hoewel gevasculariseerd is dit niet waar te nemen door de

lage bloedflow in het tumor

Topografisch: -ronde vorm

-duidelijke begrenzing

-achter de oogbol in de spierconus



7. Carcinoom

(kwaadaardig tumor van het epitheel)

Histologie : -tumorcellen in het midden dicht

opeengepakt, meer naar buiten liggen

er klonters carcinoomcellen tussen

resten nrmaal orbita-weefsel

-infiltratieve groei, dus geen

duidelijke begrenzingen

Kwantitatief -in het midden van het tumor lage

reflektiviteit door de homogene

struktuur, meer naar buiten hogere

reflekties door de overgangen van tumorweefsel naar

orbitaweefsel (60-95%)

Kinetisch -absoluut immobiel vanwege infiltratieve groei

Topografisch -geen duidelijke begrenzingen
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8. - lymphoorn (kwaadaardige lymfklier aandoening)

- sarcoom (kwaadaardig gezwel van bindweefsel)

- pseudotumor (schijngezwel)

Deze zijn in akoestisch opzicht aIle gelijk
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Histologie -dicht opeengepakte ronde cellen zonder intracellulaire

substantie

Kwantitatief: -door de hornogene struktuur weinig reflekties en lichte

verzwakking (5-400!o)

Kinetisch -geen nabewegingen

Topografisch: -zowel duidelijke begrenzing als diffuse verdeling
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4. 1 Analoge Signaal

Het onderzoek wordt uitgevoerd met de Kretz 7200 MA. Hierbij wordt

met een herhalingsfrekwentie van 1 kHz een akoestische puls

uitgezonden. De ontvangen echo's van de zendpuls worden gedemoduleerd

en gefilterd waarna het verkregen signaal, videosignaal genoemd,

weergegeven wordt op de display van de Kretz en beschikbaar is op

een externe uitgang.

Het videosignaal is een positief signaal met een door het

ul trasoon-apparaat begrensde amplitude van 1.26 volt.

4.2 Bemonstering van het videosignaal

Om een signaal op de juiste wijze te bemonsteren dient de

bemonsteringsfrekwentie minimaal twee maal de in het signaal hooget

voorkomende frekwentie te zijn (Shannon).

Ter bepaling van deze frekwentie is het signaal met 100 MHz bemonsterd

waarna het frekwentiespektrum hiervan is bepaald met behulp van de

Fast Fourrier Transform (FFT).

2.5 5 7.5 1 0 12.5 15 1 7. 5 20 MHz.

fig. 25 frekwentiespektrum van het videosignaal
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De hoogstvoorkomende frekwentie is ca. 7 MHz, er is dus nog een

komponent van de hoogfrekwente draaggolf aanwezig in het videosignaal.

De minimale bemonsteringsfrekwentie dient dus 14 MHz te bedragen.

Bij vergelijking van het beschikbare signaal en het signaal weergegeven

op de display van het ultrasoonapparaat bleek dat op het laatst~

genoemde signaal de draaggolfkomponent in veel mindere mate aanwezig is.

Het gedeelte van het apparaat tUBsen het afnamepunt van het videoaignaal

en de display heeft due een bandbegrenzende karakteristiek waardoor

de draaggolfkomponemt sterk verzwakt wordt.

Om met de rekenmachine dezelfde beelden te krijgen als op de display

van het ultrasoonapparaat zal de hoogfrekwente draaggolfkomponent

verzwakt dienen te worden. De draaggolfkomponent geeft echter geen

extra informatie maar werkt eerder storend.

Daarom is besloten om achter het afnamepunt van het videosignaal een

laagdoorlaatfilter te plaatsen met een grensfrekwentie van 5 MHz.

Uit het gevonden spektrum blijkt dat in het signaal frekwenties tussen

de 2.5 en de 5 MHz voorkomen. Na uitfilteren van de frekwenties boven de

5 MHz dient dus bemonsterd te worden met een bemoneteringsfrekwentie

van minimaal 10 MHz.

De aanwezige PDP-11!10 computer beschikt weI over een A-D omzetter,

maar deze heeft een maximale bemonsteringsfrekwentie van 100 kHz

waardoor die niet geschikt is en van een externe omzetter gebruik

gemaakt moet worden.

Hiervoor is in het laboratorium een Biomation 8100 transient recorder

aanwezig. Deze recorder bestaat uit een zeer snelle A-D omzetter

met een maximale bemonsteringsfrekwentie van 100 MHz en een geheugen

van 2k woorden. (woordlengte 8 bit)

Met deze recorder is het mogelijk een signaal zeer anel te bemonsteren

en de verkregen data op te slaan in het geheugen, om vervolgens dit

geheugen op een veel lagere snelheid uit te lezen. De bemonsterings

frekwentie van de recorder is in stappen instelbaar van 0.1 Hz tot

100 MHz, met de voor dit geval relevante waarden van 5, 10 en 20 MHz.

Bemonstering gebeurt met een woordlengte van 8 bit, bestaande uit

een tekenbit en 7 bits voor het binaire getal.
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De waarde van een sample, dit is een bemonsterde waarde, ligt dan tuasen

+128 en -128 (decimaal).

Het ingangsspanningsbereik van de recorder is in stappen instelbaar

tUBsen ± 5 volt maximaal en ± 0.05 volt minimaal, met daarbij een

instelbare positieve of negatieve offset van maximaal 0.99 maal het

gekozen bereik.

Bij de bemonstering van een signaal zijn de bemonsteringsniveau's verdeeld

over het hele ingestelde bereik. Het oplossend vermogen is dua optimaal

als het analoge signaal precies binnen het ingestelde bereik velte

Om dit te bereiken is in het filter een ver~wakker aangebracht. Er is

gekozen voor een vaste instelling van het spanningsbereik aan de ingang

van de recorder van +0.5 volt en een offset van -0.85.

4.3 Transient recorder

De recorder is voorzien van een A-D omzetter en een geheugen van

2048 woorden. Van dit geheugen kunnen de laatste 24 woorden niet

gebruikt worden omdat de inhoud ervan niet betrouwbaar is.

AIle besturingsorganen en aIle funkties van de recorder, met

ui tzondering van de aan-ui t schakelaar, kunnen extern bestuurd worden.

De van belang zijnde besturingsorganen voor het maken van een opname

zijn de "arm" en "trigger".

Bij 'ontvangst van een arm-signaal wordt de triggerlogica ge-reset

en na 10 samples plus een eventueel ingestelde delay wordt de trigger

"enabled", d.w.z. er kan nu een triggersignaal ontvangen worden.

Na ontvangst van een triggersignaal voIgt na 10 samples pIus een

eventueel ingestelde delay de bemonstering van het aangeboden analoge

signaal welke pas stopt als het hele geheugen is volgeschreven.

Het ingangssignaal wordt hierbij ca. 50 samples vertraagd t.o.v. de

trigger waardoor het mogelijk is al 30 samples voor het optreden

van de trigger met de bemonstering te beginnen.

Vervolgens kan het geheugen, of een deel daarvan, worden uitgelezen.

Tijdens het uitlezen zijn beide besturingeingangen geblokkeerd.
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1__rTl I arm enable
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4.4 de opname
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I
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~I~I

10 I I

I delay

trigger

bemonstering

I ui tlezen

: indien nu geen opdracht tot

uitlezen volgt weer wachten

op een arm-signaal.

De opname bestaat uit een aantal sweeps. Elke sweep bevat het signaal

dat verkregen wordt gedurende een zend-ontvangat cyclus.

Het programma dat de besturing van de recorder verzorgt maakt gebruik

van de assembler-routine BIOOON(I).

De funktie van de routine, afhankelijk van de parameter I, is:

(zie ook de flowchart aan het einde van deze par.)

BIOCON (0) z

BIOOON (1) z

BIOOON (2) s

initialisatie van de recorder

Zolang nog geen arm-signaal is ontvangen wordt elke

160 msec. een sweep gedisplayed om gedurende deze wacht

periode het signaal te kunnen zien. Tijdens deze periode

van 160 msec. wordt software een arm gegenereerd zodat

na een trigggersignaal een sweep wordt bemonsterd welke

wordt weergegeven op de display.

Na afloop van deze periode wordt getest of een externe

arm ontvangen is gedurende de periode.

Software genereren van een arm-signaal; steeds na ontvangst

van een triggersignaal volgt de bemonstering van een
volgende sweep.



BroCON (3): output

Uitlezen van het geheugen, of een gedeelte daarvan,

door de computer
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Voor het triggersignaal wordt het signaal gebruikt dat de zender van het

ultrasoon-apparaat triggert.

Het arm-signaal in BIOCON (1) wordt met de hand of door de sluiter

van de kamera, welke op het ul trasoon-apparaat is geplaatst, gegeven

en start in feite de opname.

In BIOCON (1) wordt, na 160 msec., geteet of een externe arm is

ontvangen.

Indien het arm-signaal buiten de 160 meec. of tijdens het software

genereren van de arm en de bemonetering wordt gegeven zal deze

niet worden opgemerkt.

De tijd nodig voor de teet in het hoofdprogramma en de terugkeer naar

de routine is ca. 1 msec.

De executieduur van de routine is ca. 0.5 msec., de gemiddelde wacht

tijd op een triggersignaal ook en de opname duurt, bij 10 MHz, ca

0.2 msec.

De kans dat een armsignaal niet wordt opgemerkt is dus 1.4%.

Het aantal sweeps per seconde wordt voornamelijk bepaald door de

maximale uitleessnelheid van de recorder welke 2.104 woorden per

seconde bedraagt. De totale tijd, nodig voor een opname, dient zodanig

te zijn dat bewegingen van onderzoeker en patient een minimale invloed

hebben op de opname. Een maximum, vooral gelet op de tremor van de

hand van de onderzoeker, kan gesteld worden op 1 seeonde.

Gekozen is voor een totaal van 12 k woorden waardoor de opnametijd

ca. 0.7 seconde is.

Het aantal samples per sweep is afhankelijk van de te onderzoeken diepte ,

die voor een oog plus orbita ongeveer 4 cm. is. De te onderzoeken

struktuur (pathologie) is eehter zelden groter dan 2 em.

Dit komt, bij 10 MHz, overeen met 534 samples voor oog plus orbita en

267 samples voor de pathologie.



De gekozen sample aantallen zijn 512 respektieTelijk 256.

Di t is gedaan om een drietal redenen.

1. Voor contiguous files moet de reeord lengte bij voorkeur een

veelvoud van 128 woorden ( ~ k ) zijn. (zie ook par. 4.6)
2. vereenvoudiging van programmatuur

3. FFT routine werkt met aantallen samples die een Macht van 2 zijn

Bij 512 en 256 samples per sweep, en 12 k woorden per opname, is

het aantal sweeps 24 respektievelijk 48.

In Schemavorsl

start

BIOCON(O)

initialisatie

BIOCON(1 )
software &rIB~ display

periode van 160 Msec.
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neen

bemonstering IE----------...,
na ontvangst

t

BIOCON( 3)

uitiezen van geheugen

BIOCON(2)

software arm

neen
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4.5 computer-terminal verbinding

In een ziekenhuia is het meeata1 niet moge1ijk om de computer in de

onderzoeksruimte te p1aatsen. am deze vanuit de onderzoeksruimte te be

dienen en om tevena een direkte data overdracht tuasen apparatuur en

computer moge1ijk te maken is voorzien in een verbindingssysteem waardoor

op eenvoudige_wijze op diverse p1aatsen communicatie met de computer

moge1ijk is. Daarbij is elke kamer voorzien van &ans1uitingsmoge1ijkheden

terwij1 de terminal verrijdbaar is opgeste1d. De verbindings1ijnen tussen

de betreffende onderzoekkamer en de computerruimte, zijn aan beiden

zijden afges10ten met een receiver-transmitter combinatie.

4.6 data ops1ag

De verkregen data komt vi~ het verbindingssysteem in core bij de computer.

Van hieruit wordt het getranaporteerd naar magnetisch schijf geheugen.

De eenheid van data op een Bchijf is een file welke is opgebouwd uit

een aanta1 records.

Gekozen is voor een contiguous fi1e-struktuur omdat hierbij direct acces

I/O moge1ijk is.

Dit wi1 zeggen dat a11e records direkt toeganke1ijk zijn voor input en

output operaties. Tevena wordt de data_unformatted, zonder omzetting naar

een bepaa1de schrijfwijze, opges1agen op de schijf waardoor de kortste

1ees- en schrijftijd wordt verkregen. E1ke sweep wordt in een afzonder1ijk

record opges1agen zodat direkt de afzonder1ijke bee1den, zoals ze

op de osci11oskoop verschijnen, gereproduceerd kunnen worden.

Een nadee1 van de contiguouB fi1e-struktuur is dat de file a11een

toeganke1ijk is indien de juiste record1engte vooraf opgegeven wordt.

Dit wordt ondervangen door in de naam van de file een codering

voor de record1engte aan te brengen.



4.7 Opnamegegevens

Bij e1ke opname worden de gegeTens die voor 1atere bewerking

van be1ang kunnen zijn op89s1agen.

Hiervan zijn er enke1e in de file-naam ingebracht en het overige

sedee1te wordt opges1agen in het eerste record Tan de file.
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De naam van de file bestaat uit , de1en gavo1gd door de extensie .DAT

De eerste letter van de fi1enaaa is een codering voor de record1engte,

Tsrvo1gens komt het patientnummer en tens10tte komt een letter welke

de opn8mevo1gorde aangeeft.

De record1engte be~a1d de eerate letter, en we1 als vo1gta

U: 512 s~p1es per sweep, record1engte 256 wnorden

Ga 256 sam~les per sweep, record1engte 128 woorden

Voorbee1d: U1234A.DAT

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een nieuwe inter~retatie

voor "woord" is gebruikt.

Bij de transientreoorder wordt gesproken van een 8 bits woord,

bij de computer van een 16 bits woord.

Hierdoor kunnen per com~uterwoord 2 samples worden opges1agen.

Van nu af wordt "woord" gebruikt in de betekenis zoa1s gegeven

voor de computer, dus met een 1engte van 16 bit.

De overige gegevens worden met een vraag en antwoord nrocedure

verkregen en in het eerate record opges1agen.

4.8 Inste11ing recorder

De opneme wordt gemaakt met het programma BIOMAT.

De inste11ing van de reoorder.is hierbija



input

arm

trigger

time base

output

record mode

entry 50 ohm

coupling DC

range + 0.5 volt

offset - 0.95

delay 0 samples

mode input

source external

slope neg.

ooupling DC

level + 0.05

entry 50 ohm

delay 230 samples

mode input

source external

slope neg.

ooupling DC

level + 0.99

entry 50 ohm

I sample time 0.1 J4-sec

source internal.

I off

I normal
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De gegeven delay is afhankelijk van het te onderzoeken gabied.

De meeste opnamen zijn eohter met deze waarden gedaan.
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5. Bewerkingen met de rekenmachine

De toepassing van de rekenmachine in deze afstudeeropdracht, ala

hulpmiddel bij de echodiagnostiek, is niet bedoeld ala een paging

tot patroonherkenning waarbij de machine de diagnose atelt,

maar om een aantal kwantitatieve aspekten van diagnostisch interes

sante strukturen te bepalen.

Dit wordt gedaan bij een aantal door de onderzoeker geselekteerde

opnamen waa.rin een optimaal beeld van de strukturen is verkregen.

Bepaling VRn de kwantitatieve grootheden kan pas indien de grenzen

van het interessante gebied ingevoerd zijn in de rekenmachine.

De van belang zijnde kwantitatieve aspekten zijn (par. 2.4 en verder)

de echohoogte binnen de struktuur in procenten van de maximale

displayhoogte en de verzwakking gekarakteriseerd door de hoek kappa.

Tevens is voor de diagnose van een ablatio( par. 3.6.7) het

amplitudeverschil in dB tussen twee echo's van belang. Om dit amplitude

verschil te kunnen bepelen is een mathematische beschrijving van

de S-vormige veraterkingskarakteristiek (par. 3.2) nodig. Door deze

niet lineaire versterking treedt immers signaalvervorming Ope

Ten behoeve van toekomstig textuuronderzoek wordt tevens het

amplitude histogram bepaald.

In dit histogram wordt het aantal malen dat een amplitude optreedt

uitgezet tegen de hoogte van de amplitude.

Van de genoemde bewerkingen wordt in dit hoofdatuk een korte

uiteenzetting gegeven. Gedetailleerdere informatie kan worden gevonden

in de korte programmabeschrijving ( hoofdetuk 6) of in de programma's

zelf.

5.1 Grensbepaling

Het lokaliseren van de pathologie wordt door de onderzoeker gedaan,

deze zal pas een foto maken van het echopatroon, waardoor de opname

wordt gestart, als hij een optimaal beeld heeft verkregen.
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De eerste sweep van de opname bevat dan een echopatroon dat het meeste

overeenkomt met het beeld op de foto. Hierop kan de onderzoeker dan

de grenzen van d& pathologie aangeven.

Het programma PATGRE tekent het patroon van de eerste sweep op

het scherm van de terminal. Vervolgens kunnen de grenzen met behulp

van de cross=hair cursor worden ingevoerd.

De aldus verkregen gegevens worden opgeslagen in de eerste record

van de file.

5.2 Gemiddelde echohoogte

De echohoogte word t uitgedrukt in prooenten van de maximale display

hoogte. Om hi~rover na bemonstering een uitspraSk te doen dienen

de bemonsteringswaarden van het maximum en het nulniveau bekend te

zijn. Hiertoe is een opname gemaakt van een signaal waar beide

extrema in voorkomen waarna de hoogste en de laagste bemonsteringswaarden

van elke sweep bepaald zijn. De hoogste en laagste waarden welke

voorkomen in de opname zijn dan de gevraagde waarden. Deze worden

bij alle volgende opnamen door de subroutine VULKOP automatisch in

het eerste record van de file opgeslagen.

Zolang de instelling van het ultraBoon-ap~araatniet gewijzigd wordt

zullen deze waarden niet veranderen.

Ter kontrole kunnen met het programma MAXNUL de bemonsteringswaarden

van de extrema opnieuw bepaald worden.

Bepaling van de gemiddelde echohoogte betekent dat het gemiddelde

van de topwaarden van de echo's wordt berekend. Immers, de topwaarde

van een echo is de maat voor de amplitude van deze echo.

Hiervoor moe ten allereerst de maxima binnen het te onderzoeken

gebied bepaald worden waarna vervolgens het gemiddelde van de gevonden

waarden wordt berekend.

Door bewegingen van patient en onderzoeker zullen vooral de echo's

welke optreden tengevolge van de infrastruktuur van een pathologie

een sterk wisselend beeld geven. Bij middeling over alle sweeps zal

daarom uitmiddeling van de toppen van de echo's optreden. Daarom



moeten per sweep de toppen worden bepaald.

In de subroutine MAXGEM worden per sweep de maxima gezocht binnen

een gegeven gebied waarna de gemiddelde hoogte van deze maxima wordt

bepaald.

In de subroutine GEMVAR wordt het gelt1iddelde van deze "gemiddelden"

bepaald met de daarbij behorende standaarddeviatie.

5.3 Verzwakking

Door de speciale S-vormige versterkingskarakteristiek (par. 3.7)
wordt het signaal weergegeven met een dynamische range van 60 dB.

In het diagnostisch meest interessante gedeelte (7 tot 80 %display

hoogte) is de versterking bij benadering logaritmisch.

De verzwakking van het echosignaal tengevolge van scattering en

absorbtie (par. 5.1), gegeven in dB/mm/MHz, zal hierdoor een

lineaire amplitudeafname geven in dit gabied.

Een maat voor de verzwakking is de hoek kappa (par. 3'.4.2). Deze

hoek wordt gevonden door de rechte te zoeken die door de toppen van de

echo's, welke optreden tengevolge van de interne reflekties uit het

geselekteerde gebied, bepaald wordt.

Een benadering voor de hoek kappa wordt gegeven door de eerste-orde

regressielijn welke behoort bij de gevonden echotoppen van aIle sweeps

en kan gevonden worden met behulp van de kleinste kwadratenmethode.

Hierbij wordt dus de regressielijn berekend behorend bij de

verzameling van de maxima van het geselekteerde gebied

van aIle sweeps van de opname uitgezet tegen de diepte.

In de subroutine GEMVAR wordt de eerste-orde regressielijn bepaald

van aIle maxima, gevonden in de subroutine MAXGEM, welke op de display

een amplitude hebben die tussen 7% en 80 %van de displayhoogte ligt.
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5.4 S-vormige versterkingskarakteristiek

Voor een mathematische beschrijving van een S-vormige kurve leent

de tangenshyperbolieua zieh goed.

2a-d
y

x

y = tanh(x) ! :: a( tanh(~ - e) + 1)- d

fig. 26 tangenshyperbolieu8

De maximale displayhoogte is 100 96 welke bereikt wordt bij een

relatief amplitudeversehil van 60 dB, de limietwaarde 2a - d dient

dus groter te zijn dan 100.

De plaats van het buigpunt wordt gegeven door be, de helling in het

bUigpunt door a/b. De konstante d dient om de kurve

op en neer te sehuiven~ de dynamiek is 2a.

De versterkingskarakteristiek van het ultrasoon-apparaat is opgemeten

waarna door'trial and error' de waarden van de konatanten zijn bepaald.

De gevonden waarden zijn I a = 51.2

b =- 11.895

e :: 2.5

d == 2

De vergelijking y ==,a( tanh(t - e) + 1) - d ia te herleiden tot



y= 2a
2 Z

be

2 Z
be

20
+ e

- d
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Deze funktie is in onderstaande figuur gegeven.

100

- - - - berekende kromme
90

gemeten kromme

80

70

60

50

40

30

20

10

60 dB

fig. 27 opgemeten en gevonden kurve

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de gevonden vergelijking gebruikt

kan worden voor amplitudes welke tU8sen 10 %en 99 %van de display

hoogte liggen als een fout van- 1% acoeptabel is.



5.5 dB-verschil tussen twee echo's

Met behulp van de in 5.4 gevonden formule kan op eenvoudige wijze

het relatieve amplitudeverschil in dB berekend worden.

Bij een echohoogte y hoort een relatief amplitudeverschil van
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b
x· '2log(

(y + d) e 2c

2a - y - d
) dB

Door variatie van de ingangsgevoeligheid (par. 3.2) veranderd de

referentiespanning welke 0 %displayhoogte bepaald.

Hoogteverschillen Y1-Y2 geven aanleiding tot dB-verschillen die

onafhankelijk zijn van de ingangsgevoeligheid. Door variatie van de

ingangsgevoeligheid kan dan het meest optimale beeld worden verkregen

zonder dat dit invloed heeft op de dB-verschillen.

Bij de bepaling van dit verschil voor de diagnose van een ablatio

moeten de sclera en de retina beiden loodrecht worden getroffen

voor een optimale ref'lektie (par. 2.3). Het zal zelden het geval zijn

dat beide echo's binnen een sweep optimaal zijn. Door binnen de opname

te zoeken naar de hoogst voorkomende waarde van elk van de echo's is

zo goed mogelijk san de gestelde eis voldaan.

Om te voorkomen dat eventuele bewegingen tijdens het onderzoek, die

een verschuiving van de echo's kunnen veroorzaken, invloed hebben,

doordat het maximum op een andere plaats staat, wordt binnen een

"venster" van 1 mm. de hoogste waarde bepaald. Dit venster ligt

symmetrisch rond de "gemiddelde plaats" van de echo. Om die te vinden

wordt het tijdgemiddelde van alle sweeps bepa&ld en weergegeven

waarna de echo's met de cross-hair cursor kunnen worden aangegeven.

Het programma DBVERS berekent het tijdgemiddelde van de sweep en

displayt het aldus verkregen patroon. Vervolgens kunnen met de

cursor de echo's worden aangegeven. Indien een echo wordt gegeven

met een kleinere amplitude dan 10 ~ displayhoogte wordt deze niet

geaccepteerd. Vervolgens wordt het dB-verschil berekent, met behulp

van de subroutine DBECHO, van de hoogste waarden van de betreffende

echo's binnen de opname.



5.6 Amplitude histogram

In een amplitude histogram wordt het aantal malen (frekwentie) dat de

amplitude binnen bepaalde grenzen valt, uitge7.et tegen de hoogte

van de amplitude. De amplitude wordt gegeven in procen.en van de totale

displayhoogte.

Het amplitudebereik wordt verdeeld in een aantal klassen. De grootte

van de klassen wordt aan de onderzijde begrensd door het totale aantal

punten van het histogram en aan de bovenzijde door het gewenste

oplossend vermogen. Er is gekozen voor een klasse-grootte van 5% van de

displayhoogte. De vorm van het histogram is door deze keuze vastgelegd.

Om de hoogte van het histogram onafhankelijk te maken van het totale

aantal punten wordt de relatieve frekwentie uitgezet.
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In het geval dat alle amplitudes in een klasse vallen wordt de maximale

waarde van 1 voor die klasse bereikt. In het geval dat alle amplitudes

in gelijke aantallen aanwezig zijn hebben alle klassen de waarde 0.05.

Het zal duidelijk zijn dat deze extrema bijna niet voorkomen.

Bij het tekenen van het histogram moet de beschikbare ruimte op het

display zo efficient mogelijk gebruikt worden. Daarom wordt er near

een zo laag mogelijke bovengrens gezocht waarbij er een geringe kans

is dat de waarde in een klasse boven de gekozen grens valt.

Als bovengrens voor het tekenen is 0.40 gekozen, indien een klasse

meer dan 40% van het totale aantal punten bevat zal voor die klasse niet

de juiste hoogte getekend worden.

Het oppervlak van het histogram is in dit geval 1/8 deel van het totale

getekende oppervlak

De waarden voor het histogram staan in het array HIST. Met behulp van

de subroutine TEKHIS wordt het histogram getekend.



6. Resul taten

6.1 Ontwikkelde programmatuur

De programmatuur welke ontwikkeld is 1) om de opnames te maken,

2) om de in hoofdstuk 5 gene.mde bewerkingen uit te voeren en 3) om de

resultaten grafisch weer te geven, is operationeel (onder het RSX - 11 M

Operating systeem) op de PDP - 11/10 computer van de afdeling oog

heelkunde.

De programma's zijn opgeslagen op disk. Een back-up versie van deze

disk wordt bewaard op magnetische tape.

De Fortran-versies van de programma's zijn verzameld in een map,

die aanwezig is op het biofysiach laboratorium. Tevena is in deze

map een toelichting opgenomen welke het gebruik van de programmatuur

beschrijft.



10

6.2 De opnames

Om een overzicht te krijgen van alle sweeps van een opname worden

deze sweeps, of een gedeelte daarvan, in een kwasie-driedimensionaal

plaatje weergegeven. Eventuele fouten die tijdens de opname gemaakt

zijn kunnen nu snel worden opgespoord.

In fig.28 is de eerate sweep van een opnaae weergegeven. Het betreft

in dit geval een gezond oog. Daaronder is een afatandsschaal in mm.

getekend; deze wordt bepaald door de geluidssnelheid in het oog, waarvoor

1530 m/s is aangehouden.

1""li"""i'I'i'ili'i'li'i"iii"'i"
o 1 2 3 em

fig.28 aerste sweep van de file U1111A

In fig.29 is het gebied tussen de in fig.28 aangegeven pijltjes

weergegeven in een kwasie-driedimensionaal plaatje.
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06-JUH-78
12:1~:09

U7777A

fig.29 kwasie-driedimensionale weergave van een geselecteerd

gebied van alle sweeps van de file U7777A

Het bleek dat in sommige gevallen een aantal sweeps, volgend op de eerste,

indentiek waren aan de eerate sweep.

Wat de oorzaak hiervan ia, is onduidelijk. In de nabije toekomst echter,

wordt de computer uitgebreid met een extra klok. Met als gevolg dat de

beaturingsprogrammatuur voor de Biomation eenvoudiger kan worden.

Vermoedelijk zal deze fout dan niet meer optreden. (zie Gok par. 6.3)
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Uit de verkregen beelden blijkt dat het signaal verandert binnen het

tijdsbestek van de duur van de opname (0,7 sec.).

Vooral het echopatroon van de orbita ondergaat grote veranderingen.

De echo's van de orbita, welke voornamelijk uit puntreflektoren bestaat,

zijn vooral een gevolg v~ scattering (par. 2.5.1) waardoor een geringe

verandering van de instraal~ichting grote veranderingen in het echopatroon

tengevolge heeft. Dit in tegenstelling tot grote struktuurovergangen,

welke als spiegelreflektoren fungerens hierbij verandert weI de hoogte

van de echo's maar niet de plaats.

6.3 Kinetische echografie

De analyse van de kinetische aspekten van de echografie kon door

technische problemen niet gedaan worden.

Het belangrijkste kinetische kriterium is eventuele vascularisatie.

Het echografisch waarneembareeffekt daarvan is een periodieke

amplitudeverandering van de echo's van het betreffende gebied.

Analyse van dit effekt is mogelijk als met voldoend hoge frekwentie

(Shannon) het signaal bemonsterd wordt.

Deze bemonstering dient op equidistante tijdstippen te geschieden,

hiertoe moeten deze tijdstippen bekend zijn.

Bij het bestaaande systeem is het niet mogelijk om deze tijdstippen

vast te leggen, er moet eerst een extra klok-unit toegevoegd worden

aan het bestaande eysteem. De implementatie van deze klok-unit en het

geschikt maken van de eysteem software voor de besturing van de

transientrecorder is inmiddele binnen het laboratorium ter hand genomen.
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6.4 Ret dB-verschil tussen echo's

Om een indruk te krijgen van de nauwkeurigheid van de gevolgde methode

is een opname gemaakt van het echopatroon van een kunststof reflektor

waarbij de taster gefixeerd is ten opzichte van de reflektor.

Door de vaste opstelling is het mogelijk om eerst met behulp van het

onderzoekapparaat het gevraagde verschil te meten en om vervolgens een

opname te maken waarna hetzelfde met de rekenmachine gedaan wordt.

Met het onderzoekapparaat wordt het amplitudeverschil bepaald door de

toppen van de betreffende echo's, door variatie van de ingangsgevoelig

heid, op een vastgestelde hoogte te brengen. Ret verschil in de stand

van de ingangsgevoeligheidsregelaar, welke in dB gegeven wordt, is dan

het gevraagde amplitudeverschil.

In fig.30 is het echopatroon gegeven op het moment dat de opname is

gestart.

fig.30 echopatroon van de testreflektor

In fig. 31 is het tijdgemiddelde over alle sweeps getekend.

De'amplitudeverschillen welke met het onderzoeksapparaat gevonden zijn

staan als eerste vermeld.
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De met de rekenmachine gevonden waarden etaan tussen haakjea.

06-JUH-78
11:12:54
U8888A

---- - - -=-~_~ ~ -=-=~_-_I 5 (5.2)

12 (10.9)

--------I 4 (3.6)

II iii I iii I 1
1

' Itt II Iii 1~ • i I I i • i I I~iilll Iii

em

fig. 31 gemeten en berekende amplitudeverschillen in dB

De afleesfout van de gevoeligheidsregelaar is ca. 1 dB.

Daze opname is gemaakt nadat het onderzoeksapparaat pas aangezet was.

Bij Iangdurige in-bedrijfsteIIing wordt het apparaat warm en neemt de

- ongewenate - komponent van de hoogfrekwente draaggolf in het signaal

aanzienIijk toe. Deze kan zelfs een amplitude van ca. 10% van de dispIay

hoogte krijgen. Hierdoor worden ook de amplitudes van de echotoppen

beinvIoed.

Nadat het opnameapparaat ca. 1 uur in bedrijf was geweest is opnieuw

een opname gemaakt en zijn de betreffende amplitude-verachillen

opnieuw bepajJ.d.



Het aignaal dat toegevoerd wordt aan de computer wordt laagdoorlaat

gefilterd en ondervindt zodoende nagenoeg geen invloed van de

extra hoogfrekwente komponent.

Voor de in fig. gevonden waarden werd nu met hat apparaat

reap. 9, 14, 4 dB gevonden en met de rekenmachine reap. 5.8, 11.8

en 4 dB.

Aangezie,n de taater en de reflektor on.eranderd atondep opgeeteld

mag worden gekonkludeerd dat de rekenmachine een veel betrouwbaarder

beeld geeft.
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6.5 Verzwakking, gemiddelde echohoogte en amplitudehistogram

Van een geselekteerd gebied (par. 5. 1) worden de kwantitatieve aspekten

berekend en samen met de eerste sweep van de opname, welke het

meest overeenkomt met het beeld op de foto, het tijdsgemiddelde van

alle sweeps en met het ampli tudehistogram weergegeven in een plaatje.

Het geselekteerde gebied wordt aangegeven met stippellijnen.

Besloten is om de verzwakking niet uit te drukken in de hoek welke

de gevonden regressielijn maakt met de horizontaal, maar in een maat

welke gekoppeld is aan een vaste horizontale schaal : dB/mm.

Dit omdat verandering van de horizontale as een verandering van de

gevonden hoek geeft.

De omrekening naar dB/mm is toegestaan omdat aIleen van de punten in

het lineaire deel van de versterkingskarakteristiek de regressielijn

berekend wordt.

In figuur 32 is een voorbeeld gegeven van het verkregen resul taat

zoals dit op de display van de oomputerterminal verschijnt. Het betreft

hier een opname van een opg met een melanoom (zie ook par. 3.6).
De arts vond een gemiddelde echohoogte van ca. 5<Y~, van de verzwakking

viel weinig te zeggen.
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Tot slot nag enkele opmerkingen over de verkregen resultaten.:

Het tijdgemiddelde van aIle sweeps blijkt een veel beter beeld te

geven van de verzwakking binnen de pathologie dan de eerste sweep

en dan de foto welke genomen is op het moment dat de opname is

gestart.

18

Het is dUidelijk dat de kwantitatieve gegevens nu veel nauwkeuriger

bepaald kunnen worden. Het gebruik van de nauwkeurigere of nieuw
,

verkregen gegevens bij het stellen van de diagnose is pas zinvol

als er een statistisch onderzoek verricht is, zodat bekend is

wat voor een pathologie de te verwachten resultaten zijn en tUBsen

welke grenzen ze moeten liggen.
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