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Samenvatting.

In dit verslag wordt de voortgang beschreven van het projekt

ultras one tomografie, zoals dit plaatsvindt b~ de vakgroep

Medische Elektrotechniek aan de Technische Hogeschool Eindhoven.

Met behulp van ultrasone tomografie is het mogel~k am de verdeling

van de voortplantingssnelheid van ultrageluid in een objekt af

te beelden.

Met de daarvoor gerealiseerde rekonstruktiesoftware en de

computergestuurde meetopstelling werden in het verI eden weliswaar

meetresultaten verkregen, doch het kwantitatieve verband tussen

deze meetresultaten e~ de werkel~ke verdeling in het betreffende

objekt bleef onbekend. Bovendien bleken er storende meetfouten 0)

te treden. Daardoor konden de meetresultaten moeil~k of niet

gefnterpreteerd worden.

In dit afstudeerwerk z~n de meetfouten geanalyseerd en oplossingen

voor het verm~den of korrigeren ervan z~n aangebracht. DaarbJ is

een onderdeel van de meetopstelling, de loopt~dmeter, opnieuw

opgezet.

Nadat het convolutie-terugprojektie algoritme is geanalyseerd, zUn

een aantal rekonstruktiefilters ontworpen waarcee het mogel~k is

het kwantitatieve verband tussen rekonstruktle en origineel te

berekenen. Door simulaties is aangetoond da~ de orde van het

rekonstruktiefilter grote invloed heeft op de kwaliteit van de

rekonstruktie.

Tenslotte is er een serie metingen uitgevoera. Daaruit bl~kt dat

het met de meetmethode mogel~k is om gebiedjes met een diameter

van 3 mill, waarin de voortplantingssnelheid 1.3~ afwUkt van de

voortplantingssnelheid in de omgeving, kwalitatief te herkennen

in de rekonstruktie.

Echter voor een kwantitatieve bepaling van de geluidssnelheid dient

de diameter groter dan enkele centimeters te z~n. Vermoedel~k

spelen afbuigingseffekten van het ultrageluid daarb~ een rol.

B~ de voortzetting van het onderzoek zal hier aandacht aan

gegeven moeten worden.
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Summary.

This thesis describes the progress in the ultrasound tomography

project of the division of Medical Electrical Engineering of

the Eindhoven University of Technology. Ultrasound tomography gives

a possibility to find the ultrasound velocity as a ~unction of

space coordinates in an object.

In the past however, it has been impossible to give an interpretation

of the results, obtained with the developed reconstruction software

and the computerized Time-of-Flight scanner. This was due to the

fact that the quantitative relation between the ultrasound velocity

in the reconstructed object and that in the original object, was

unknown. Futhermore, the Time-of-Flight measurements have been

disturbed by a number of errors.

In this thesis these measurement errors are analysed and solutions

for correction of these errors are realised. For this, an essential

part of the Time-of-Flight scanner has newly been developed.

After a study of the convolution backprojection algorithm, a number

of reconstructing filters have been designed. Using these filters

it is possible to find the quantitative relation between the

ultrasound velocity in the reconstructed object and that in the

original object. Xith a comcuter simulation it has been shown that

the order of the reconstructing filter has a considerable influence

on the quality of the reconstruction.

Finally a number of measurements is performed. The results of these

measurements show that after reconstructing it is possible to

qualitatively recognize a small area with a radius of 1.5 mm and

an ultrasound velocity difference of 1.3% of the ultrasound velocity

in its environment.

rtowever, obtainjng cor:c'ect values for the ultrasound velocity in

such small areas is not possible, unless their diameter is at least

a few centimeters. It seems that the reason for this limitation on

ultrasound tomo~raphy can be found in the refraction of the

ultrasound itself. Investigating this issue should be one of the

topics for further research.
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1 Inleiding.

Door de projektgrcep Afbeeldingstechnieken van de vakgroep

Medische Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven,

wordt onderzoek verricht aan ultrasone loopt~d-tomografie.

Tomografie is een afbeeldingstechniek waarmee het illogel~k is om

een beeld te verkr~gen van de tweedimensionale verde ling van een

fysische grootheid als funktie van de plaats in een doorsnede

door een objekt.

Een bekende toepassing is rontgentomografie, waarb~ de absorptie

van rontgenstralen als funktie van de plaats gemeten wordt.

Toegepast op zachte weefsels geeft deze methode weinig informatie

doordat de absorptie van rontgenstralen als funktie van de plaats

daarin weinig varieert.

Dit is wel het geval voor de voortplantingssnelheid van geluid als

funktie van de plaats. Zo is b~voorbeeld bekend dat deze fysische

grootheid in allerlei organen verschillend is. Verder is bekend

dat de vocrtplantingssnelheid van ultrageluid met een frekwentie

van 1 MHz., in tumorweefsel ongeveer 5% hoger is dan in normaal

weefsel (Parry (1977)). Tomografie op basis van de voortplantings

snelheid van ultrageluid als funktie van de plaats zal dus

mogelijkerwijze een bijdrage i-\.unnen leveren aan kankeronderzoek in

zachte weefsels indien dergel~ke verschillen gedetekteerd kunnen

'Norden.

Informatie over de voortplantingssnelheid in een objekt wordt

verkregen door de t~d te bepalen die een ultrageluidspuls nodig

heeft om van een zendtransducer naar een ontvangtransducer, met

daartussen het betreffende objekt, te komen. Deze t~d 'Nordt de

100 ptijd genoemd.

Door Bos (1983) is een meetmethode ontwikkeld vra2,rmee de 10o~Jtijd

van ultrageluidsjulsen mat een grondfrekwentie van 1 ~~z., tot

op 0.025% nauwkeurig bepaald kan worden. O~ basis van deze

meetmethode is een computergestuurde meetops~elling gerealiseerd

(Haarler (1984)).
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Met de com~utergestuurde meetopstelling is het mogel~k om

nauwkeurige en reproduceerbare transdueer-ver)laatsingen over

translatietrajekt van maximaal 12 em te realiseren in stapjes
o 0

van 0.123 mm. Rotaties kunnen over 200 in stapjes van 0.104

uitgevoerd worden. De funktie van translatie en rotatie b~ het

bedr~ven van tomografie wordt in het volgende hoofdstuk dUidel~k

gemaakt.

B~ het bepalen van de loopt~d met de meetopstelling traden een

aantal meetfouten op. Bovendien was het onbekend wat het

kwantitatieve verband was tusse~ de gemeten en verwerkte data en

de werkel~ke fysisehe grootheid, de voertplantingssnelheid van

ultrage1uid (1 MHz.), zodat de meetresultaten moeil~k of niet

gelnterpreteerd konden worde~.

M~n afstudeeropdraeht is geworden: "De analyse en verbetering

van een meetmethode veor ultrasons loopt~d-tomografie.tl

In dit verslag wordt vanuit de rekonstruktietheorie voor de

afbee1dingstechniek tomografie, die i~ hoofdstQ~ 2 en 3 behandeld

wordt, het eonvo1utie-terugprojektie algoritme afgeleid. B~ de

bestudering van dit algcritme, in hoofdstuk 4, wordt aandaeht

geschonken aan het kwantitatieve verband tussen rekonstruktie

en origineel. De verbeterde leopt~dmeter komt in hoofdstuk 5

aan de orde. Tens10tte kan aIleen door het uitvoeren van metingen

met de meetopstelling een beeld verkrege~ worden van de mogel~k

he den van de gerea1iseerde meetopstelling. De daarvoor uitgevoerde

metingen worden gepresenteerd in hoofdstuk 6.
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2 Rekonstruktie theorie.

2.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt de theoretische basis gelegd voor het

rekonstruktie-algoritme dat in het volgende hoofdstuk wordt

besproken. De grondslag voor dit algoritme wordt gevormd door

de inverse Radontransformatie.

Alvorens deze transformatie af te leiden worden enkele definities

en theorema's gegeven.

Tenslotte wordt het verband gelegd tussen de inverse Radontrans

formatie en het rekonstrueren van een tweedimensionale funktie.

2.2 Definities en theorema's.

B~ het beschrDven van de transformaties en theorema's wordt

uitgegaan van de koordinatenstelsels zoals weergegeven in de

onderstaande figuur. Met de funktie f(x,y) wordt ~e tweedimen

sionale verde ling van een fysische grootheid aangegeven. Het is

vaak voordelig om f(x,y) uit te drukken in poolkoordinaten, dus

f(rcosf,rsin~) = f(r,~) met x = rcos~ en y = rsin~.

y
v

u

x

FIGUUR 2.1: Tekenafspraak van de koordinatenstelsels

x = ucos9-vsine, y = usin9+vcos8.
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Ret samenva11en van de oors~rong van het x,y assenstelse1 met die

van het u,v assenstelsel geeft geen verlies van algemeenheid voor

de hierna afge1eide theorie. Dit kan op een triviale manier aange

toond worden door b~ u, respektievel~k v een konstante op te tellen.

In de af te leiden formu1es kunnen de konstantes eenvoudig geeli

mineerd worden.

De fini tie:

De Rado~transformatie van f(x,y), aangeduid met de hoofd1etter R,

is gedefinieerd als:
+00

R(f(x,y)) = p(u,e) = I f(ucose-vsin8,usine+vcose)dv'
-00

(2.1)

(2.2)

Volledigheidsha1ve worden vervolgens de definities gegeven van de

een- en tweedimensiona1e Fouriertransformatie. Deze transformaties

zul1en gebruikt worden b~ het af1eiden van de inverse Radontrans

formatie.

De fini tie:

De eendimensiona1e Fouriertransformatie van f(x), aangeduid met de

hoofd1etter F is gedefinieerd a1s:

F(X) = j~ f(x)e- j2rrxX dx
-co

en de inverse transformatie a1s: ;
+.0 .

f( x) = f F( X) e J 21t'xX dX
-00

De fini tie:

De tweedimensiona1e Fouriertransformatie van f(x,y) is

(2.6)

gegeven door:
+00 +<lO •

F(X,Y) = f f f(x,y)e- J2Tr(xx+yY) dxdy
..;.00 -co

met als inverse transformatie:

f(x,y) = {04 j.o F(X, ne j21t(XZ+ YY) dXdY
..000 -oQ

Bt het gebruik van poolkoordinaten resu1teert dit in de notaties:

Jlt' +"" .(l J,.)
F(R,~) = ! f(r,~)e-j21tRr cOsrCOsf+sinrsin~ Irldrdf

o _00

J7I: f+
oO

,j., j2l!Rr( cos~coSl/'+sin~sil1~). ~ ',h
f ( r , IP) = F ( R, 0/ ) e JRI drwr

o -00
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De inverse Radontransformatie kan gevonden worden door gebruik

te maken van het projektietheorema voor Fouriertransformaties.

Dit theorema is een speciaal geval van het algemene projektie

theorema.

Algemeen projektietheorema:

Voor een willekeurige funktie w(u), waarvoor de volgende

integralen bestaan, geldt voor elke hoek e:
+~ +~ +~f p(u,e).w(u)du = f L f(x,y).w(xcos8+ysin9)dxdy (2.8)

-(;0 -00 -GO

Bew~s: vul voor p(u,9) formule (2.1) in en ga over op het

koordinatenstelsel (x,y) volgens u = xcos8+ysinB en v = ycose-xsin9.

Projektietheorema voor Fouriertransformaties:

Als P(R,G) de eendimensionaal Fouriergetransformeerde is van

p(u,6) met betrekking tot u, gedefinieerd volgens formule (2.2),

dan geldt:

P(R,9) = F(Rcos9,Rsin8) = F(R,S)

Bew~s: vul in formule (2.8),het algemeen projektietheorema,

voor w(u) = e-j2~Ru in. Toepassen van definities (2.2) en (2.4)

geeft dan theorema (2.9).

Ret projektietheorema voor Fouriertransformaties staat ook wel

bekend~als het centrale sec tie theorema.



- 12 -

2.3 De inverse Radontransformatie.

De inverse Radontransformatie kan nu eenvoudig gevonden worden uit

het projektietheorema voor Fouriertransformaties. Inverse Fourier

transformatie volgens definitie (2.7), van dit theorema geeft:

f(r,lfl) = fTt r p(R,9)ej 2 rt'Rrcos(13-Ifl) IR/dRd9 (2.10)
o -0/)

waarin cos(a-~) = cos8cosl{'+sinesin~.

Eerder is P(R,9) gedefinieerd als de eendimensionaal Fouriergetrans

formeerde van p(u,e) met betrek~ing tot u:
+1lO .

P(R,9) = J p(u,9)e- J2rt'RU du (2.11)
-d)

Invullen van formule (2.11) in formule (2.10) geeft de inverse

Radontransformatie:

f(r,~) = R- l
(P(u,9» =

= In:[ I p(u,9 )ej2n:R(-U+rCOs(a-~»,R/dudRd.

of in cartesische koordinaten:

f(x,y) = R-l(p(U,e» =

7C +0/)1~' . II= f r p(u,e)eJ2~R(-U+XCOSe+ysln~)/R/dUdRdg
o -'d) - 01)

Tot slot van deze paragraaf zal beweze~ worden dat de

(2.12)

Radontrans-

formatie ee~ lineaire transformatie is. Lineairiteit betekent dat

moet gelden:

R(af(x,y)+bg(x,y» = aR(f(x,y)~bR(g(x,y» (2.14)

Bew~s:tbepassen van de linkerhelft van vergel~king (2.14)

op formule (2.1) geeft:
+06J (af(ucos9-vsin9,usin8+vcos9)+og(ucos9-vsin9,usin9+vcos9»dv =

-00

+~

= a 1 f(ucos&-vsi:lB,usint1+vcos9)dv +
_00

+ broOg(UcOs9-vsine,usin9+vcos9)dV = aR(f(x,y»)+bR(g(:c,y»
-<C

Q.E.D.
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2.4 Rekonstruktie door convolutie-teru~projektie.

In deze paragraaf wordt uiteengezet wat bedoeld wordt met het

projekteren van een tweedimensionale funktie. Daarna wordt het

verband gelegd tussen het projekteren van een funktie en de

Radontransformatie. Vervolgens kunnen van de inverse Radontrans

formatie de formules ~orden afgeleid voor de rekonstruktie van

de geprojekteerde funktie.

Uitgaande van de koordinatenstelsels gedefinleerd in figuur 2.1,

wordt de tweedi~ensionale verdeling van een fysische grootheid,

voorgesteld door f(x,y), gegeven op het interval x2+y2~r~.

Een projektie van f(x,y) wordt gevormd door de som van de waarden

van f(x,y) in de punten gelegen op een l~n L binnen het gegeven

interval. Dit is weergegeven in de onderstaande figuur.

y.
v

u

x

FIGUUR 2.2: projektie van f(x,y) langs een Itn L.

De lUn L waarlangs geprojekteerd wordt is bepaald door de afstand u

tot de oorsprong en de hoek e met de x-as.
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De projektie kan nu uitgedrukt worden in een l~nintegraal volgens:
,f 2 2'
vro-u

p( u, a) = !;r~_u2' f( uc os9-vsin9, usina+vcoso )dv

De funktie f(x,y) kan zonder verdere gevolgen uitgebreid worden
222

door f(x,y) = 0 te stellen voor x +y >rO'

Formule (2.15) gaat dan over in:

+o¢

p( u, g) = ! f( ucos e-vsin9, usine+vcos8) dv
-<'0

(2.16)

Uit formule (2.16) bl~kt dat het projekteren van f(x,y) equivalent

is met het Radontransformeren van f(x,y) volgens formule (2.1).

Uit de wiskunde is bekend dat indien een transformatie lineair is,

de transformatie en z~n inverse bLjectief z~n. Dat wil zeggen dat

achtereenvolgens transformatie en inverse transformatie van f(x,y)

weer de oorspronkel~ke f(x,y) op1evert. De Radontransformatie is

een lineaire transformatie zoals in de vorige paragraaf bewezen is.

Dat betekent dat de inverse RadontransfBrmatie volgens formule (2.13)

gebruikt kan worden om de funktie f(x,y) te rekonstrueren uit z~n

projekties p(u,9).

Het uitvoeren van de inverse Radontransformatie volgens

formule (2.13) is nogal omslachtig en inefficient. Een elegantere

versie en volgens sommigen de efficientste (Cho (1975), Mueller (1979),

Lewitt (1983» wordt gevonden door uit te gaan van formule (2.10).

Deze kan geschreven worden als:
7t'

f(x,y) = j p(xcose+ysin9,13)de

+00 .

met p(u,8) = J P(R,9)IRleJ2rrRu dR
-00

(2.17)

(2.1B)

Formule (2.18) definieert p(u,9) als de inverse eendimensionaal

Fouriergetransformeerde van het produkt van ?(R,8) en IR/.
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Aangezien een vermenigvuldiging in het Fourierdomein overeenkomt

met een convolutie in. het plaatsdomein, kan p(u,6) geschreven

worden als:
+<'0

p(u,9) = f p(t,6l).h(u-t)dt = p(u,9h:h(u) (2.19)
-c()

Hierin is h(u) de inverse Fouriergetransformeerde van /RI, dus:
+«> •

h(u) = F-l([RI) = f IRlej2rtRu dR (2.20)
-co

De formules (2.17) en (2.19) vormen de basis voor het convolutie-

terugprojektie algoritme, dat in het volgende hoofdstuk afgeleid

zal worden. Ret is nu duidel~k hoe het convolutie-terugprojektie

algori tme opge bouwd is. Immers de funktie f( x, y) wordt ui t zljn

projekties p(u,B) gerekonstrueerd, door deze te convolueren met

h(u) en ver~olgens de geconvolueerde projekties voor elke hoek 9
op te tellen, dus terug te projekteren.
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3 Rekonstruktie theorie voor diskrete data.

3.1 Inleiding.

In het voorgaande is de inverse Radontransformatie afgeleid.

Daarb~ is ervan uitgegaan dat men te maken heeft met kontinue

signalen. In de prakt~k is dit niet het geval. Zo zal men

slechts een eindig aantal projekties ter beschikking hebben en

bovendien zal elke projektie door een eindig aantal monsters

bepaald worden. Ret rekenen met diskrete data zal uiteraard

gevolgen hebben voor de rekonstruktieformules. In de volgende

paragrafen zal hieraan de nodige aandacht 'Noreen gegeven.

3.2 Het bemonsteren van projekties.

De projekties p(u,9) van f(x,y) kunnen niet als kontinue funktie

van u en e b9paald worden, maar zullen op diskrete punten m~u en

uA9 bekend z~n met -M~m~M en l~n~N.

Eerst zal bestudeerd worden wat de invloed is van het bemonsteren

van p(u,B) wat betreft de u-koordinaat. Bemonsteren met bemonste

ringsfrekwentie 1- heeft tot gevolg dat het spektrum van p(u,9),
~u

voorgesteld door z~n Fouriergetransformeerde P(R,9) verandert

volgens:

F(p(m~u,e)) = 1 ~~ p(R+~,e) (3.1)
AU . ~u

l=-tO
Ret spektrum van p(u,9) 'Nordt dus herhaald met de bemonsterings-

frekwen tie L.
~u

Volgens het bemonsteringstheorema van Nyquist geldt dat een

bandbegrensde funktie met bandbre€dte RO' een-eenduidig bepaald

is door z~u monsters indien de bemonsteringsfrekwentie groter dan

of gel~k aan 2RO is. Anders geformuleerd: het originels spektrum

en daarmee de originele funktie kan teruggevol1d.en worden ui. t het

spektrum van de bemonsterde funktie, als de hoogste frekwentie

komponent van de fum~tie kleiner dan of gel~k aan de halve

bemonsteringsfrekwentie is.
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De halve bemonsteringsfrekwentie die daaraan voldoet, wordt de

Nyquistfrekwentie genoemd. Bemonsteren met een lagere frekwentie

dan de Nyquistfrekwentie geeft aanleiding tot aliasing.

Aliasing veroorzaakt vervorming van hat met de bemonsterings

frekwentie herhaalde spektrum. In figuur 3.1 is de invloed van

aliasing in het plaatsdomein en in het frekwentiedomein weergegeven.

Daarb~ is uigegaan van de?kmntinue funktie

f() . 2() sin-(n:u)
u = SlnG u = 2

(rr:u)

f(u)=sinc 2 (u)

-4 -3 -2 -1

1

o 1 234

_u

F(f(u))

1

_R

f (n4u);
~u=l/, (2Ro) 1

I
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -R

O
0 R

O
1

_u AU -R
-1 F(f(n4u))F (F(f(nAu)));
.:.u=2/(3RO) 1 1

AU

\------, I \
\ 1 \

I , 1
I

\1

1
, 1\

\/ /,

'"
/\

1 1 \
/

\ ,
I \\ I

\
,

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -R
O

0 RO 1
_u .o.u ---*R

FIGUUR 3.1: De invloed van aliasing in het plaatsdomein en het

frekwentiedomein.



- 18 -

De bemonsterde versies van feu) z~n weergegeven in de zogenaamde

"zero-order hold" vorm, ter verduidelijking van de invloed van

aliasing. Uit figuur 3.1.b) en 3.1.d) bltkt dat feu) uit f(n~u)

teruggewonnen kan worden door laagdoorlaat filtering. In het geval

da t ~ u te groot is, dus de bemonsterings frekwen tie L <: 2R
O

' is
~u

dit niet meer mogel~k, maar wordt een vervormde funktie terugge-

vonden. De bemonsterde versie van de vervormde funktie is weer

gegeven in figuur 3.1. e) voor L = 1.5 ROAU
Uit de theorie van Fouriertransformatie is bekend dat een funktie

die eindig is in het plaatsdomein, niet eindig is in het frekwentie

domein. Aangezien p(u,9) een eindige funktie is in het plaatsdomein

kan p(u,e) dus niet bandbegrensd z~n. Er zal b~ bemonstering van

p(u,9) alt~d aliasing optreden ongeacht de bemonsteringsfrekwentie.

am aliasing te voorkomen zouden projekties met een laagdoorlaat

filter dat frekwenties boven 2 1 onderdrukt, gefilterd moeten worden.
AU

Dan zou het mogel~k z~n een bandbegrensde versie van de oorspron-

kel~ke geprojekteerde funktie f(x,y) onvervormd terug te vinden.

Praktisch is dit moeil~k te realiseren. Gelukkig is er van nature

in het meetproces een laagdoorlaateffekt aanwezig (Macovski (1983)),

zodat de invloed van aliasing enigszins beperkt Nordt.

Jadat de projekties bemonsterd ztn kan er alsnog met een

laagdoorlaatfilter gefilterd worden om het vervormde deel van het

spektrum te elimineren. Cit gaat natuurl~k gepaard met verlies van

(vervormde) informatie wat gedeeltel~k opgevangen kan worden door

de bemonsteringsfrekwentie te verhagen. Introduktie van een derge

l~k filter, met overdrachtsfunktie 1(R), in de rekonstruktie-operatie

kan eenvoudig gedaan worden voor de terugprojektie volgens

formule (2.17). Dit is geoorloofd aangezien de rekonstruktie of

de inverse Radontransformatie een lineaire operatie is zoals in

het vorige hoofdstuk bewezen is.

In dat geval kan de convolutiefunktie h(u) uitgebreid ~orden

volgens:

h(u) = F-1 ( jR/1(R)) = l aJ

l R/1(R)ej21tRu ciR (3.3)
-00

Hierin is 1(R) de overdrachtsfunktie van het filter. In een van

volgende hoofdstukken komt het probleem van een geschikte keuze

voor 1(R) nader aan de orde.
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Bemonstering van p(u,9) betekent verder dat de convolutie volgens

formule (2.19) overgaat in een d~rete convolutie. Daarvoor zal

h(u) gediskretiseerd moeten worden waarb~ de dikrete vorm van h(u),

voorgesteld door h(iAU), in een eindig aantal termen vastgelegd

wordt. Toegepast op formule (2.19) levert dit:

I
p(mAu,8) = z= p(i~u,9).h((m-i)4u)

i=-I

Tot slot van deze paragraaf is het zinvol om erop te w~zen dat

zelfs indien er na bemonstering geen laagdoorlaatfiltering

uitgevoerd wordt, de oorspronkel~ke f(x,y) slechts binnen een

bepaalde frekwentieband gerekonstrueerd kan worden.

Met of zonder vervorming wordt [(x,y) immers voor frekwenties

Kleiner dan de halve bemonsteringsfrekwentie gerekonstrueerd.

De rekonstruktie van f(x,y) is dus alt~d een bandbegrensde

benadering, voorgesteld door fB(x,y).
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3.3 Diskrete terugprojektie.

De inv10ed van een eindig aanta1 projekties of met andere woorden

het bemonsteren van p(u,9) wat betreft de e koordinaat, op de

rekonstruktie is minder eenvoudig te beschr~ven. Dit is in te

zien indien men formu1e (2.12) beschouwd. Daaruit bl~kt dat de

e koordinaat op een vee1 kcrp1exere w~ze in de rekonstruktieformules

terugkomt dan de u koordinaat.

Een eindig aanta1 projekties betekent dat p(u,S) niet als funktie

van een kontinue variabe1e 9 beschikbaar is. Dat heeft tot gevo1g

dat de terugprojektie-integraa1 vo1gens formu1e (2.17) benaderd

moet 'Norden. Hiervoor z~n diverse methoden bekend (Hamming (1983),

~eaver (1983». Een vaak toegepaste benadering is aie vo1gens de

trapeziumre;e1, waardoor formu1e (2.17) overgaat in:

N
fB(x,y) ~Ae2: p(xcos(nJ9)+ysin(n68),ndB) (3.5)

~1

Om nu de gevo1gen van deze benadering op de rekonstruktie na te

gaan, worden de projekties a1s kontinue funktie van u en als

diskrete fu~~tie van e besqhouwd. Dat wi1 zeg8en dat er uitgegaan

wordt van een verzame1ing projekties voorgeste1d door p(u,n49) met

l'n~N.

DaarbU wordt weI rekening gehouden met het feit dat de ;erekon

strueerde funktie fB(x,y) bandbegrensd za1 z~n, zoals in de vorige

paragraaf besproken is. Deze beperking kan eenvoudig meegenomen

worden door in de rekonstruktieformu1es het in de vorige paragraaf

gelntroduceerde laagdoor1aarfi1ter L(R) in te bouwen en dan uit

te gaan van niet-bandbegrensde projekties. Vervo1gens worden de

puntspreidfunkties van kontinue en diskrete terugprojektie met

e1kaar vergeleken. Ret begrip puntspreidfunktie komt uitvoerig in

het vo1gende hoofdstuk aan de orde. Op dit punt volstaat het om

de puntspreidfunktie s(x,y) te oeschr~ven als de gerekonstrueerde

funktie indien f(x,y) = 1 voor x,y = 0 en f(x,y) = 0 anders.
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Door Lewitt (1983) wordt afgeleid dat voor de puntspreidfunkties

geldt:

Voor kontinue terugprojektie:

+R
sk ( x, y) = rri a J 0 (2 n:rR) • L ( R) • IR I dR

-Ra
Voor diskrete terugprojektie:

(3.6)

(~~(_1)Nk¥.e-j2Nk .J
2Nk

(2rrrR».L(R).IRldR (3.7)
k=-cu

+R
sd(x,y) = TtL a

-Ra
Hierin geldt:

R = afsn~frekwentie van L(R).a
l' = afstand tussen (x,y) en punt waar f(x,y) = 1.

t = hoek tussen x-as en l~n door (x,y) en punt waar f(x,y) = 1.

J (z) = me orde Besselfunktie gedefinieerd door:m
TC

J (z) = ~ f ejzcos8.cos(m9)d9 (3.8)
m it 0

Voor k = 0 z~n formules (3.6) en (3.7) identiek. Dat betekent dat

termen de fout vormen, die veroorzaakt wordt door de

volgens formule (3.5). Uit net gedrag van J (z), dem
orde Eesselfunktie, kan worden afgeleid dat hun b~drage aan

de overige

benadering
em

de fout verwaarloosbaar is indien z~m-2 lLewitt (1983».

Toegepast op (3.6) en (3.7) betekent dit;

voor N-l
r~-

Ra

met N het aantal projekties.

Indien het filter L(R) de hoogst mogel~ke af3n~frekwentie heeft,

dat is de halve bemonsteringsfrekwentie, geldt R =~.a _AU

Als bovendien geeist wordt dat relatie (3.9) geldt voor de hele

gerekonstrueerde funktie dan voIgt l' = M'~u, met M' = 2M-l is het

aantal monsters per projektie. Door dit in te vullen in (3.9)

wordt een verband gevonden tussen het aantal proJekties en het

aantal monsters per projektie, waaraan voldaan moet worden indien

men de terugprojektie-integraal volgens formule l2.17), goed wil

benaderen door de terugprojektie-som volgens formule l3.5).
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Dit verband luidt:

it'H'N-l ~
2

(3.10)

met N het aantal projekties en H' het aantal monsters

per proj ektie.

In verhouding met het aantal ~onsters per projektie levert dit

nogal veel projekties op. Dit is echter in overeenstemming met

wat gevonden is door eho (1975) en Mersereau (1976).

De noodzaak van een groot aantal projekties in verhouding met het

aantal monsters per projektie komt eveneens naar voren indien de

overdrachtsfunktie van de trapeziumregel beschouwd wordt. Voor de

bemonsteringsfrekwentie gel~k aan 1 en YO = 0 is de trapeziumregel

gegeven door:

(3.11)

Hierin stellen y de intergraalwaarden voor en x de integrand-
n .2IT (~nl

waarden. Veronderstel vobr de input x(~) = e J .f~dan is y(~)

van de vorm A(~) ej2rrifcP aangezien de vergelijking in formule (3.11)

lineair is. Invullen in formule (3.11) geeft voor A(~):

cos Jt
2jsinlt (3.12)

De werkel~ke integratle van x(lf/) = ej2rrtP~is x'(tp) = j2~~ej2rrifJ~.
De trapeziumregel heeft in verhouding met de werkeltke integratie

een overdrachtsfunktie A'(9) gegeven door:

De overdrachtsfunktie is samen met overdrachtsfunkties van enkele

andere integratie methoden weergegeven in figuur 3.2. Voor een

uitvoerige bespreking van de diverse numerieke integ~atiemethoden

wordt verwezen naar Hamming (1983).
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FIGUUR 3.2: Overdrachtsfunkties van enkele numerieke integratie

methoden, overgenomen uit Hamming (1983).

Uit de figuur bl~kt dat andere integratiemethoden dan de trapezium-

regel niet geschikt zijn vanwege hun gedrag voor hogere frekwenties,

waarb~ zelfs instabiliteit kan optreden. Integratie met de trapezium

regel onderdrukt de hogere frekwenties. De projekties p(u,e) z~n

bandbegrensd met betrekking tot de u koordinaat. Indien geeist wordt

dat de informatie-inhoud voar de 9 Koordinaat gelijkwaardig is met

die voor de u koordinaat, dus de bandbreedte vaar beide koordinaten

hetzelfde is, kan er een relatie tussen de bemonsteringsfrekwenties

afgeleid warden. Veranderstel een tweedimensionale verde ling van een

fysische grootheid binnen een cirkel met straal r n " De bemonsterings-
.. 1 N ":.. 1 1'1-1

frekwenties ZlJ'n dan 4~ = --- met N het aantal ~roleKtles en -- = -2--
17 rrr' - ~ .A u r

met M het aantal monsters p~r projektie. De bemonsteringsfrekwentieO

vaar 9 zal grater dan of geltk aan die voar u maeten zUn gezien

het verlaap van A'(~) dus:

~ ~ M-l of
rtro - 2r

O
De relaties (3.10)

"I ::a. n:(M-l)
r - 2

en (3.14) zijn praktisch gel~k. Relatie

(3.14)

(3.10)

zal gebruikt worden om het aantal projeKties uit het aantal monsters

per proje~tie te cepalen.
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3.4 Interoolatie van diskrete orojekties.

Een ander gevolg van diskrete terugprojektie ligt b~ de daadwerke

l~ke berekening van de rekonstruktie van f~X,y). Voor weergave

van de gere~onstrueerde f(x,y) wordt formule (3.5) voor een

eindig aantal punten berekend. Deze punten liggen op een rooster

(k4x,14y) met -Kfk~K en -L=l~L, zodat de volgende berekeningen

uitgevoerd moet worden:

N
1.( kax, lAY) ~.dBL p( k4XC os (n.:1 ~)+ l.1ysin( nA8) ,nL:J.lt) (3.15)

n=l

Voor een eindig aantal projekties gaat formule (3.4) over in:

p(w.4u,n4B) = t. p«m-i)du,n41B).h(ia.u)
i=-I

met -M'm'M en l~n'N.

Over het algemeen zal k4xcos(n48)+14ysin(nde) ongel~k z~n aan

mau, zodat )(mau,ndB) gelnterpoleerd moet 'Norden om t(kdX, l~y)
1:;

te kunnen uitrekenen. Hierb~ bl~kt lineaire interpolatie de beste

resultaten op.te leveren (Lewitt (1978), Rowland (1979)).

Lineaire interpolatie betekent het uitvoeren van een"diskrete"

convolutie van p(~u,nAB) met g(u), waarb~ g(u) de driehoekfunktie

is gegeven door:

{

= !..-( 1- { 2:£..... ( )
()

AU AU
g U = 0

voor luI '.1u

anders

De overdrachtsfunktie van g(u), de Fouriergetransrormeerde van

g(u) voorgesteld door G(R), is gegeven door:

(3.18)

Voor de rekonstruktie kan de invloed van de inter;olatie dus

in rekening gebracht ~orden door de filterfunktie I~I.L(R) te

vermenigvuldigen met G(R).
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FIGUUR 3.3; Overdrachtsfunktie van lineaire interpolatie .

.G(R) = sinc 2(RAu).

In figuur 3.3 is G(R) weergegeven. Hieruit bltkt dat lineaire

interpolatie de hoge frekwenties voor R ~ ---21 verzwakt. Het
.1.U

verloop van G(R) yoor frekwenties grater dan 2~U geeft bovendien

aanleiding voor het optreden van ongewenste hoge frekwentiekompo

nenten in het spektrum van de gerekonstrueerde funktie. Het

spektrum van een bemonsterde projektie wordt immers, volgens

formule (3.1), een periodieke voortzetting van z~n originele

spektrum. Terugwinnen van het ori~inele spektrum door lineaire

interpolatie betekent dan dat er oak ongewenste komponenten

uit de hogere frekwentiebanden doorgelaten worden. Indien de projek

ties met een laagdootlaatfilter L(R) gefilterd worden, geeft dat

een aanzienltke beperking van deze effecten, zoals in figuur 3.4
geschetst is.
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FIGUUR 3.4= Overdrachtsfunktie van lineaire interpolatie,

gekombineerd met laagdoorlaatfiltering.

Ret uitvoeren van een laagdoorlaatfiltering beperkt dus naast de

vervorming door aliasing ook de vervorming ten gevolge van

lineaire interpolatie.

De uiteindel~k resulterende overdrachtsfunktie van diskrete

convolutie-terugprojektie zal bepaald worden door de besproken

invloeden ten gevolge van de diskretisatie van convolutie

terugprojektie zoals beschreven door de formules (2.17) en (2.19).

Daarbij moet men zich bedenken dat de effekten van bemonsteren

in u en 9 rLchting en interpolatie op een zeer komplexe wtze

elkaar zul1en bernvloeden. Daardoor zullen in het spektrum van

de totale overdrachtsfunktie van diskrete convolutie-terugprojektie

de invloeden van de verschillende benaderingen niet eenduidig

terug te vinden z~n.
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4 Het convolutie-terugprojektie algoritme.

4.1 Inleiding.

In het vorige hoofdstuk z~n de gevolgen voor rekonstruktie door

middel van convolutie-terugprojektie besproken indien gerekend

wordt met diskrete data. Daarb~ zDn benaderingen en vervangingen

van de formules voor convolutie-terugprojektie noodzakelDk gebleken

doordat in de praktDk men niet beschikt over kontinue signalen,

maar men slechts de beschikking heeft over diskrete data. Zelfs

indien e1' kon tinue signalen besc hikbaar zouden zijn, zou er een

omzetting naar diskrete signalen moeten plaats vinden. Dit vanwege

het feit dat de digitale computer waarmee de rekonstruktie berekend

wordt aIleen diskrete data kan verwerken.

Het convolutie-terugprojektie algoritme is geoaseerd op de volgende

formules:

N
~k4X, lAy) ==: ~e[' PI (k.AXC os (nA8)+ Idysin (, nile) ,nA 8)

n=l

met -K ~ k f K en -L ~ 1 ~ L.

(4.1)

PI(u,n.AB) = p(m~u,n48).,..(u-~u).(p«m+l)Qu,nAe)-p(mAu,n~&)) (4.2)
~u

met m ~ u f m+l en -M ~ m ~ M.
dU

I
p,m4u,n48) = L P\(m-i),.Au,n.Ae).h(i~u) (4.3)

i:=-I
ll.et -H ~ m e: i'/L en 1 ~ n ~ Ii en h( iJu) de bemonsterde versie

van h(u) = F-1(IRIL(R)).
Het geL~plementeerde algoritme zal bestudeerd worden aan de hand

van zDn puntspreidfunktie. Daartoe wordt het begrip puntspreidfunktie

nader toegelicht. De puntspreidfunktie wordt bepaald met behulp

van gesimuleerde data om onafhankel~k te zDn van de onnauwkeurig

heid en fouten in de metingen uitgevoerd met de loopt~dmeter.

In het vorige hoofdstuk is eveneens naar voren gekomen dat in het

algoritme een filter ingebouwd moet worden. In dit hoofdstuk wordt

aandacht geschonken aan het probleem van een geschikte keuze voor

dat filter. Tenslotte komt aan de arde op welke w~ze de gerekon-

strueerde data verband houdt met de werkelDke geluidsnelheden.
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4.2 De puntsyreidfunktie.

De puntspreidfunktie van het rekonstruktie algoritme is te

vergel~ken met impulsresponsie van een elektrisch netwerk.

De punts~reidfunktie bevat informatie over de eigenschappen van

de gebruikte rekonstruktietechniek zoals de impulsresponsie

informatie over het elektrische net~erk bevat. In de elektro

techniek is het gebruikel~k am de Fouriergetransformeerde van

de impulsresponsie, de overdrachtsfunktie van het netwerk te

bestuderen. Dit heeft belangr~ke voordelen b~ het verkr~gen van

inzicht in de eigenschappen van het betreffende netwerk. De

Fouriergetransformeerde van de puntspreidfunktie, l~odulation

Transfer Function" (MTF) genaamd en vergelijkbaar met de overdr.achts

funktie van een netwerk, geeft eveneens meer inzicht b~ de analyse

van het rekonstruktie-algoritme.

De puntspreidfu~~tie is een tweedimensionale funktie. Dat heeft

tot gevolg dat er een tweedimensionale Fouriertransformatie uit

gevoerd moet worden am de MTF te bepalen. Er zal vervolgens aan

getoond worden dat de puntspreidfunktie rotatiesymmetrisch is.

Uitgedrukt in poolkoordinaten kan de puntspreidfunktie'dus

geschreven worden als een eendimensionale funktie zodat door

middel van een eendimensionale Fouriertransformatie inzicht in

het spektruffi van de puntspreidfunktie verkregen kan worden.

Om rotatiesymmetrie van de puntspreidfunktie aan te tonen wordt

er van kontinue signalen uitgegaan.

Met s(r,'P) wordt de rotatiesymmetrische puntspreidfunktie

aangegeven. Analoog met de impulsresponsie wordt ter bepa1ing

van de puntspreidfunktie een punt als af te beelden funktie

aangeboden. Jeze kan in principe op een wi11ekeurige plaats

liggen, maar voor de eenvoud wordt de punt in de oorsprong gelegd.

Het uitvoeren van een projektie volgens formule \2.15) lever~:

_
_{Olp(u,S) == p(u)

voor u == O.

voor u -j O.
(4.4)
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Vervolgens wordt de ongefilterde ter~gprojektie bepaald, wat

de puntspreidfunktie oplevert. Zonder filtering, dat wil zeggen

p(u) = p(u) in formule \2.19). Formule (2.17) uitgedrukt in

poolkoordinaten levert in dat geval:
rr

s(r,'l') = I p(rcos(e-lf))de

°
f

rcoslP 1
s(r,({1) = p(z) •. (e lp) dz met z = rcos(e-If')rSln --rcosiP

slr,lf) = rSin~e-!p) Iz=o = rSin~e-4') Il.e-if7)=it"/2 = ~
Hieruit bl~kt dat de puntspreidfunktie rotatiesymmetrisch is, zoals

eerder gesteld is en dus geschreven kan worden als funktie van een

variabele: s(r,lp) = s(r).

De rekcnstruktie die met het convolutie-terugprojektie algoritIDe

wordt berekend op een ITT2020 computer, geeft een puntspreidfunktie

in 40 maal 40 beeldpunten of pixels. De puntspreidfunktie is dus

in een eindig aantal punten gegeven. Ret spektrum ervan kan in

dat geval door middel van Diskrete Fouriertransformatie uit de

diskrete puntspreidfunktie in een eindig aantal punten bereKend

worden.

Een beschrjjving van de Diskrete Fouriertransformatie is te vinden

in appendix A. In de volgende paragraaf wordt beschreven op

welke wjjze de diskrete puntspreidfunktie en het bjjbehorende

diskrete spektrum van het rekonstruktie-algoritme verkregen

worden.
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4.3 Rekonstruktie van gesimuleerde data.

Met het geimplementeerde rekonstruktie-algoritme wordt uit een

verzameling projekties van een twee dimensionale funktie een

benaderins voor die funktie berekend. Ret is wensel~k om de

gerekonstrueerde data te kunnen interpreteren. Met andere woorden

wat stelt de 0erekonstrueerde data voor?

Ret antwoord op deze vraag kan uiteraard eenvoudiger gevonden

worden indien de faktor meetruis uitgeschakeld wordt. Daartoe

wordt het rekonstruktie-algoritme bestudeerd aan de hand van de

rekonstruktie van gesimuleerde data. In de vorige paragraaf is

uiteengezet dat de puntspreidfunktie en de Fouriergetransformeerde

daarvan, informatie leveren over het rekonstruktie-algoritme.

De puntspreidfunktie van het rekonstruktie-algoritme kan worden

verkregen met behillp van het programma "PROJECTIE".

Het programma berekent de projektie van een cilindrische homo gene

verde ling van de reciproke van de geluidsnelheid als funktie van

de plaa ts.- Daarbij worden de rekons truktieprogramua' s "RECOM" en

"RECOB" (Stapper(1983)) aangestuurd waarmee uit degesimuleerde

projektie een rekonstruktie berekend wordt. Aangezien de verdeling

van de geluidsnelheid cilindrisch is, z~n aIle projekties identiek

en kan volstaan worden met het berekenen van een projektie.

Indien nu de diameter van de cilinder Kleiner genomen wordt dan

de grootte van de bemonsteringsafstand, dan wordt een projektie

verkregen overeenkomstig met formule (4.4).

Rekonstruktie van dergelijke projekties levert de puntspreidfllnktie

Ope Om het mogelijk te maken dat voortdllrend dezelfde projektie

voar rekonstruktie gebruikt kan worden, worden de subroutines

"R\VTS" en 'tGETN" uit het programma "RECON" onderdrukt. Voor een

beschr~ving van deze subroutines wordt verwezen naar Stapper (1983).
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Een projektie van een cilindrische homogene verde ling van de

recipro~e.waarde van de geluidsnelheid als funktie van de plaats

levert een loopttd op als weergegeven in de onderstaande figuur.

wl

a x -.. xmax

Tmax

looptijd T(x) 1
T .

mlU

a £lx x -----. x
max

FIGUUR 4.1: Projektie van een cilindrische homo gene verdeling van

de reeiproke waarde van de geluidssnelheid als funktie

van de plaats. g , g ; geluidssnelheid in de cilinder,
c 0

respektieveltk de omgeving. r: straal cilinder.

wl: weglengte waaraver geprojekteerd wordt.

Voor de loopttd T(x) geldt:

wl
T Ix-xa/>r= voor

go max
T(x) = tge-&.o)

(4.6)
wI V. 2· 2' ! I /.2 r -Ix-xol voor x-Xa t =r
D'

sesob
0
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In het programma "PROJECTIE" moe ten de volgende parameters ingevoerd

worden:

-de monstergrootte .dX in em.

-het aantal monsters per projektie, m, waarmee tevens

x vastgelegd is volgens x = m.~x.max max
-de straal van de cilinder, r in em.

-de geluidssnelheid in de cilinder, g in meters per sekonde.e
-de geluidssnelheid in de omgeving, g (meestal water) in

o
meters per sekonde.

-het aantal projekties.

De weglengte wl is ingesteld op 15 em. De loopt~dmeting gebeurt

door de indirekte frekwentiemeting zoals beschreven door Bos (1983)

en rtaarler (1984). Daarb~ wordt de loopt~d T(x) vermenigvuldigd

met een deeltal D en de klokfrekwentie van de ITT2020, f /2.o
In het programma wordt deze verme-nigvuldiging meegenomen om later

de rekonstrukties ui t simulaties en metingen te kunnen vergeLjken.

De deler is ingesteld op 300 en f = 985266 Hz volgens Haarler (1984):
o

Op de volgende bladzjjde is het stroomdiagram van "PROJECTIE"

gegeven. Dokumentatie van het programma "PROJECTIE" is ter inzage

verkr~gbaar b~ Drs. Stapper.

Zoals in een vande vorige )aragrafen aangetoond is, is de puntspreid

funktie rotatiesymmetriseh en uitgedrukt in poolko~rdinaten een

eendimensionale funktie van de straal. Met behulp van de subroutine

"FPCOPY" is het mogelijk om de IJuntspreidfunktie toegankelijk te

maken voor BASIC. Daarmee is het op eenvoudige wjjze mogelUk om de

puntspreidfunktie grafiseh weer te geven en bovendien kan dan met

het programma "FFT" de Diskrete Fouriertransformatie van de

puntspreidfunktie berekend 'Norden. Ret programma "FFT"'Jordt in

appendix A besproken. Dokumentatie van "FPCOPY" is toegevoegd aan

"PROJECTIE" ., evenals de dokumentatie van "STOREVAR", waarmee het

rekonstruktieprogramma "RECOHII is uitgebreid. Deze subroutine

ko~ieert een aantal parameters waarmee de rekonstruktie uitgevoerd

wordt naar het geneugengedeelte dat met het gerekonstrueerde

beeld op floppy-disk kan worden opgeslagen. Op deze manier wordt

dus met de rekonstruktie, informatie over de rekonstruktie

opgeslagen.
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r start I
,[,

Laad rekonstruktieprosramma ":1ECOMI1 en

onderdruk subroutines I1R,VTS 11 en I1GETN".

'Nijzig databufferadres.

0/ ~

+
Invoer projektieparameters en ko pieer

deze naar I1RECOH 11 •

Bereken en plot de ,::rojektie.
, ..

~

l~T

Projektie OK? ,

Y,

Proj ektie in 2 byte hexadecimale

nota tie in databuffer.

\if

Rekonstruktie volgens I1RECOB'1 en "RECOBI1.

\'

Eventueel: laad "FFCOPY" en 1i lo t

puntspreidfunktie.

I Encl I

FIGUUR 4.2: Stroomdiagram van het programma rrpHOJEC'I'IE".

Met het programma wordt de rekonstruktie van

een gesimuleerde cilindrische homogene verde ling

van de reciproke waarcle van de geluidssnelheid berekend.



De opgeslagen informatie heeft betre~~ing op het rekonstruktie

filter, het aantal projekties, het aantal monsters per

projektie, het aantal motorstappen per monster, de som van

alle monsters en de bt rekonstruktie afgetrokken konstante

(zie paragraaf 4.5). De met "STOREVAR" o::;geslagen informatie

is belangrtk bt het vinden van het verband tussen rekonstruktie

en origineel zoals in een van de volgende paragrafen behandeld

wordt. De diskrete puntspreidfunktie zoals die met het

programma "PROJECTIE" op de beschreven wijze verkregen kan

worden, is weergegeven in de figuren 4.3 en 4.4.
De DFT van de diskrete puntspreidfunktie, berekend met het

programma "FFT" staat in figuur 4.5.

J

FIGUUR 4.3: Tweedimensionale puntspreidfunktie s(r,~).

1

s( r) r
0.5

o
o 1 r

FIGUUR 4~L: Eendimensionale puntspreidfunktie s(r).
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1

S(R) 1

o

o 1/2 1 -
FIGUUR 4.5= DFT van de puntspreidfunktie zoals weergegeven

in figuur 4.4.

Uit figuur 4.5 bl~kt dat het spektruill ongel~k is aan nul voor

de halve bemonsteringsfrekwentie. Dat betekent dat er

aliasing is opgetreden. In de pr~kt~k zal de aliasing vrt

gering zDn, aangezien het spektrum van reele projekties minder

breed zal ztn dan het spektrum van de gesi~ule~rde punt.

De projekties zullen echter wel ruis bevatten, dit komt in

hoofdstuk 6 nader a~n de orde.
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4.4 Gefilterde rekonstruktie.

4.4.1 Inleiding.

In hoofdstuk 2 is de inverse Radontransformatie afgeleid en z~n

de formules gepresenteerd waarop rekonstruktie door convolutie

terugprojektie geoaseerd is. Vervolgens z~n deze forffiules in

hoofdstuk 3 geformuleerd voor het rekenen met dis~rete data.

Daarb~ is naar voren gekomen dat de projekties geconvolueerd

moe ten worden met een funktie, die een diskretisatie is van de

inverse Fouriergetransformeerde van de funktie F(R) = IRI.L(R).

Hierin is R de spatiale frekwentie en L(R) de overdrachtsfunktie

van een laagdoorlaatfilter. FeR) wordt verder aangeduid met de

term "rekonstruktie-fil ter".

Het vinden van een geschikte diskrete convolutiefunktie betekent

dus het ontwerpen van een geschikt diskreet filter. De w~ze waarop

dit gedaan kan worden, wordt in deze paragraaf uiteengezet.

Vervolgens worden enkele rekonstruktie-filters besproken, waarb~

ter illustratie de overdracht FeR) en de DFT van de puntspreidfunktie

uitgevoerd met de diverse filters weergegeven worden.

4.4.2 liet ontwercen van een re~onstruktiefilter.

In deze paragraaf wordt uiteengezet op welke wtze het diskrete

rekonstruktiefilter en daarmee de diskrete convolutiefunktie

ontworpen 'Nordt.

Voor het ontwerpen van diskrete filters is er uitgebreide theorie

beschikbaar. Speciaal voor filters met een eindige impulsres~onsie

(Engels: "Eini te Impuls Eesponse"), FIR- fil ters genaamd, zijn

er twee ontwerptschnieken beschikbaar (Oppenhelm (1975),
Weaver (1983), Hamming (1983)). 09 de eerste plaats is er de

min 0 f meer tradi tionele techniek om door rnidciel van "'Nindowing"

van een oneindige impulsresponsie een eindige te maken. De andere

methode is gebaseerd op een "Computer Aided Design" techniek

waarbt gebruik g~maakt wordt van de Diskrete Fouriertransformatie.
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De laatste methode heeft voordelen ten opzichte van de 89rste

methode dankz~ een grotere flexibiliteit in de zin dat zowel in

het plaatsdomein als in hat frekwentiedomein ontwerpen mogel~k is.

van de laatste ontwerptechniek is gebruik g~maakt.

Het ontwerpen vanuit het frekwentiedomein verloopt in twee stappen;

-F(R) wordt in N equidistante punten bepaald.

-N-punts inverse DFT levert de diskrete impulsres~onsie van

het rekonstruktiefilter, dus de diskrete convolutiefunktie.

In het geval dat ~ een macht van twee is, kan de inverse DFT

bere,,;:ent 'Norden met het programma "FFT" (Appendix A). Het rekon-,

struktieprogranL!la "REGON" biedt de mogelijkheid am een diskree t

filter van de orde 20 toe te passen. Om deze mogel~kheid volledig

te benutten is gebruik gemaakt van een softwarepakket van de

vakgroep "Theoretische Elektrotechniek" genaamd "Digital Filter

Design" waarmee filters van een orde Kleiner dan 256 ontworpen

kunnen 'Norden.

Zoals in de inleiding gesteld is, geldt voer het rekonstruktiefilter

de overdracht F(R) = IF/I .L(R). De overdrachtsfunktie L(R) wordt

gekarakteriseerd door een drietal termen die z~n gegeven in de

enderstaande figuur.

1
,1

I

L(R) r
J

I
I
I
I

I
0

0 1/2 -+ R~u

• ... W ~

d a s

FIGUUR 4.6: Overdrachtsfunktie L(R). d = doorlaatgebied,

a = overgangsgebied, s = spergebied.
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'Ter verduideLjking van de ontwerpl:rocedure 'Nordt het diskrete

filter met overdracht F(R) = fRI behandeld. Daarvoor geldt dus

dat L(R) = 1 voor R~u ~ 1/2. Dit filter wordt aangeduid met de

term "invers filter".

In paragraaf 3.2 is gebleken dat het spektrum van de diskrete funktie

herhaald wordt met de bemonsteringsfrekwentie. In de diskrete

filtertechniek is het gebruikel~k am een periode of slechts een

halve peri ode van het herhaalde spektrum af te beelden. De afge

beelde overdracht van het filter kan in gedachten perioaiek voort

gezet 'Norden.

Aangezien de overdracht van het filter s~iegelsym~etrisch is rond

de halve bemonsteringsfrekwentie kan worden volstaan met het

specificeren van de overdracht voor frekwenties Kleiner dan of

gel~k aan de halve bemonsteringsfrekwentie. Een diskreet filter

van de orde 20 antwerpen betekent dat de overdrachtsfunktie FCR)

in 11 equidistante punten voor frekwenties kleiner dan of gel~k

aan de halve bemonsteringsfrekwentie bepaald moet worden.

De impulsresponsie Van het rekonstruktiefilter, dus de diskrete

convolutiefunktie, wordt gevonden door de overdrachtsfunktie door

spiegeling rand de halve bemonsteringsfrekwentie uit te breiden

tot de bemonsteringsfrekwentie en vervolgens een 20-punts inverse

DFT uit te voeren.

In figuur 4.7 en 4.8 zUn respektievel~k de impulsresponsie en de

amplitude-overdracht van het diskrete invers filter van de

orde 20 gegeven.
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INVERSE FILTER. ORDER:20.
DIGITAL FILTER IMPULSE RESPONSE

9 POINTS
NORMALIZED MRGNITUDEJ 1- 2.6199E-91
SAMPLING PERIOD - I.BeeeE+B8 SEC

1...--_.L.. . _ L. ..I. _.__ 1- ... _. __ ~ _ 1-. . ..a .-~. __ .__ J , •.•_. __ ....,1. _~_......J

I
I
J

32
.-----,-----..r----. ..~--·-·~~___,.·--·r-_____"T'·~·--

I
I ;-

----~---tr ~-- ----------------------[
f-.------.,

1.9

.8w
Q .6:3
~.... .4z
Cl .2a:
J:
Q 9.B
w
N -.2....
...J -.4a:
2:
It: -.6
0z -.8

-l.B

FIGUUR 4.7: Impulsresponsie van het inverse filter met

overdrachtsfunktie F(R) = IRI.

INVERSE FILTER. ORDER:20.
MAGNITUDE RESPONSE OF DIGITAL FILTERs LINEAR

I..
i
I-

t----r-------r----,'
128

128

"'-__...., ....L- ....' __==!

r
j.

!
I
l.
J

~
~
I

i=---"T"I------r--- -- -rr----r--

9 POINTS
NORMALIZED HRGNITUDEJ 1- 5.B?92E-81
FREQUENCY RESOLUTION - 3.5863E-83 Hz
FOLDOVER FREQUENCY - 5.8eeBE-81 Hz - POINT

1.9 1.9w IQ .8:3 .;
l- i.... .7- 1z
Cl .6 oJa:
J:

~Q .5
\oJ JN .4.... i

~ .3 I

1It: .2 10z • 1 j
B.B

FIGUUR 4.8: Amplitude-overdracht van het inverse filter.
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uit de figuren 4.7 en 4.3 bl~kt dat het berekende filter de

Qverdracht F(R) = 121 goed benadert. Veor fre~wenties rond nul

en de halve bemonsteringsfrekwentie treden er afw~kingen Ope

Dit is een gevolg van de knikpunten in de overdrach~ die vaor

deze frekwenties benaderd ~oeten worden. De overdrachtsfunktie F(R)

wordt immel's bepaald door interpolatie van de in een eindig aantal
l

~unten bepaalde amplitude-overdracht F(n~R) met a2 = ,~ en Ofn~N-l.JLiU
Door het aantal punten N waQrin de overdracht gespecificeerd is

op te voereu, wordt de benadering verbeterd.

Dit betekent echter ook een verhoging van de orde van het flIter,

dus een uitbreiding van de convolutiefunktie h(iLiU) uit formule (4.3)
en dus meer rekenwerk. Om een indruk te kr~gen van de afw~king

als funktie van de orde van het filter is in figuur 4.9 de ampli

tude-overdracht geschetst voor frekwenties tussen nul en 0.1 maal

de bemonsteringsfrekwentie !- ,voar filters van de orde 10, 20 en 30.
6u

J.----- _.

~ -T--~ -- -!"l"--;- ~.- -l---·----,-··---T···-~--T-~--:-

;: !':: 1-:_-··_~--'-----i--~i--;·--_·t--·---~j .-i----
j- i -- Ii, - i r" -'1"- 1'-1'-1" II I "

-+~--,--l. ~ j r-·--,----·----t--··-- - j--'

,- 'i· +"i--
r
·· +-+ .. ,-

_ '. __"_'+-._~~'__:, 1__ i ---t---,'f----.-~~~-~
l._. ~ . i

;--- r'--""-+-'-[-.:-+-..:+-'---t-:--;---,--:--~-
1--..- :~~ L .-- r--'-'-~-.-~.--~-i---....-.-~--- -·_·t-·

. I
'-i-'---" ~" ._~L__._-~- .... -_._-:--.

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

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

o

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

IF (R)/

0.1

- R~u

FIGUUR 4.9: Amplitude-overdracht van het inverse filter van de

orde 10, 20, 30.
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4.4.3 Enkele ontworpen rekonstruktiefilters.

In deze paragraaf worden erlliele ontwerpen voar het rekonstruktie

filter gepresenteerd waarvan de b~behorende impulsresponsie

gel~k is aan de convolutiefunktie uit het convolutie-terugprojektie

algoritme. Als eerste worden een tweetal min of meer traditionele

filters besproken. Vervolgens komen filters aan de orde, die

ontworpen z~n met de in de vorige paragraaf bespraken techniek.

Tenslotte worden een aantal door Drs. Stapper ontworpen filters

gepresenteerd. Daarb~ geldt voor alle filters dat hun overdracht

geen versterkingsfaktor bevat, zodat het verband tussen rekonstruk

tie en origineel terug te vinden is. De filters ontworpen door

Drs. Stapper ztn daarvoor in het frekwentiedomein genormeerd.

Een van de eerstgebruikte rekonstruktiefilters is die volgens

Shepp en Logan (Lewitt (1978)).

Voor de overdracht daarvan geldt:

(4.7)

Ret filter is een benadering voor ~et filter F(R) = IRj waarb~

de overdracht voor de halve bemonsteringsfrekwentie afgevlakt is,

met het doel het zogenaamde versch~nsel van Gibbs te onderdrulillen.

Ret versch~nsel van Gibbs is het uitslingerverschUnsel in het

plaatsdomein ten gevolge van diskontinulteiten in de afgeleide

van de overdrachtsfunktie. De overdrachtsfunktie is in die punten

niet differentieerbaar. In Weaver (1983) en Ramming (1983) wordt

uitvoerig aandacht be steed aan dit probleem. In figuur 4.10 is de

amplitude-overdracht van het filter sarnen met de amplitude-over

dracht van het inverse filter weergegeven. Daaruit bltkt dat het

Shepp-Logan filter het grootste gedeelte van het spektrum verzwakt

en dus slecht voldoet indien het verband tussen re~onstruktie en

origineel gezacht wardt. De impulsresponsie van het filter staJt,

evenals van de nag te bespreken filters in appendix B.
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Door Chesler en Riederer (1975) is eveneens een poging gedaan ~m

een filter te ontwerpen, waarvan de impulsresponsie geen uitslinger

versch~nsel vertoont. Z~ kozen voor een filter met overdracht:

F( R) = fR ( ( 1+cos ( 2n:R) )

Ret filter is dus een gewogen versie van het inverse filter.

De weging is uitgevoerd met een zogenaamd nanningvenster met over-

dracht H(R) = 1+cos(2n:R). De amplitude-overdracht van dit filter

is ook weergegeven in figuur 4.10. ~r bl~kt een faktor twee in

formule l4.8) te ontbreken zoals eveneens in figuur 4.10 te zien is.

De eigenschappen van het laagdoorlaatgedeelte van het f~lter z~n

vr~ slecht met betrekking tot de breedte van het overgangsgebied

en de demping in het erg smalle spergebied. riet chesler-Riederer

filter is daarom verder niet toegepast.

1
n:

o

o

fil ters :

r'------------inverse

~------Shepp-Logan

r--------Chesler-Riederer

!

1 -...... R~u

FIGUUR 4.10: Amplitude-overdracht van er.L..~81e "trctdi tionele"

rekonstruktiefilters (orde 20).



- 43 -

Zoals hiervoor al gesteld is, wordt het versch~nsel van Gibbs

veroorzaakt door diskontinulteiten in de afgeleide van de filter

overdracht.

Indien b~ het ontwerp van eendiskreet laagdoorlaat-invers filter

F(R) = /RIL(R) voor een abrupte overgang tussen sper- en doorlaat

gebied gekozen wordt, za1 dit het beschreven uitslingerversch~nsel

in de impu1sresponsie veroorzaken (zie ook figuur 4.6).

Bovendien zal de demping in het spergebied erg slecht z~n. Door

nu het overgangsgebied tussen sper- en doorlaatgebied, dus het

overgangsgebied wat breder te kiezen en geleideltker te laten ver

lopen, kan dit sterk verbeterd worden.

Een breder overgangsgebied betekent voor de diskrete overdracht,

introduktie van zogenaamde overgangsmonsters (Engels: Transition

Samples). In de diskrete filtertechniek ztn optimaliseringstech

nieken toegepast om tot een goede Keuze voor het aantal en de

grootte van de overgangsmonsters te komen, zodat de demping maximaal

en de overdracht voor het doorlaatgebied zo vlak mogel~k is.

(Rabiner (1970), Oppenheim (1975)).

Deze techniek is echter aIleen taegepast voor filters waarvan de

orde een ~acht van twee is en daarbt aIleen voor filters met een

zuivere laagdoorlaat, hoogdoorlaat of ba~ddoorlaat karakteristiek.

Ret ontwerpen van een dergel~k optimaliseringsalgorit~e, valt buiten

het Kader van het afstudeerwerk. In plaats daarvan z~n de optimale

overgangsmonsters van een laagdoorlaat filter genomen en vervolgens

vermenigvuldigd met de b~behorende R. Op deze w~ze z~n een viertal

filters met drie overgangsmonsters, van de orde 16 en met een

verschillende doorlaatband ontworpen. De filters worden aangeduid

met de term IILowpass inverse" filter. De waarden van de optimale

Gvergangsmonsters ztn afkomstig van Rabiner (1970) en staan

getabelleerd in appendix B, tabel 31. In figuur 4.11 z~n de diskrete

Fouriergetransfarmeerden van de diskrete impu1sres~onsies van de

ontworgen filters weergegeven. De disKrete Fouriergetransfor~eerden

van de diskrete puntspreidfunkties van het canvo1utie-terug~rojektie

algoritme, uitgevoerd met de diverse filters staan in figuur 4.12.
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IF( R)[ fil ters:

r
inverse

0.5 LQ',vpass 0·4

Lowpass 0·3

Lowpass 0.2

Lowpass 0.1

o

o 0.2 0.4 0.5 0.6 0.3 1 -. R~u

FIGUUR 4.11; Amplitude-overdracht "LoV/pass inverse" filters,

orde 16.

S( R) 1

1

o 0.2 0.4 0.5 0.6 0.3 1

FIGUUR 4.12: DFT van de ~untspreidfunktie van convolutie-terug-

proj ektie ui t;:sevoerd me t de "Lol,vDass irlVerse" fil ters .

~ederoill bl~kt dot aliasing optreedt, afhanke1~k van een grJtere

breedte van het doorlaatgebied z~n de frekwentiekomponenten van

de puntspreidfunktie uit het spercebied van het filter, groter.
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De besproken rekostruktiefilters hebben een laagdoorlaatgedeelte

L(R) dat optimaal is, met betrekking tot de demping in het sper

gebied en de overdracht in het doorlaatgebied. Indien L(R)

ge~ombineerd wordt met de inverse overdracht ( F(R) = /R/L(R) is

niet meer gegarandeerd dat het gerealiseerde filter eveneens

optimaal is. In de vorige' paragraaf is ook naar voren gekomen dat

voor een goede overdracht voor laagfrekwente termen, de orde van

het filter zo hoog mogel~k genomen moet worden. net is daarom

zinvol extra filters te ontwerpen, waarbij bovenstaande overwegingen

meegenomen worden.

Ret is belangrjjk om bij het onbverp van de rekonstruktiefil ters

niet te vergeten dat de overgang tussen doorlaat- en spergebied

geleidel~k moet zjjn teneinde het eerder genoemde Gibcsverschjjnsel

in de rekonstruktie te voorkomen. Daartoe wordt voor het overgangs

gebied eenverloop volgens een cosinus genomen, zoals voorkomt in

het Hanning-venster uit formule (4.8). Voor F(R) geldt dan:

{

fRI ~~R-d)
F(R) = IRI.(l+cos(o ))

o 2

IRI~ d

d<:IRI~ d+o

d+o([R!

met "d" wordt het docrlaatgebied en met "Oll het overgangsgebied

van L(R) aangegeven, zie figuur 4.10.

De filters die ontwor~en zjjn volgens formule (4.9) worden aangeduid

met de term "Hanning filters". De ampli tude-overdracht en het

spektrum van de pun tspreic:.funktie zijn in figulr 4.13 res pektieve1~ik

figuur 4.11 weergegeven.

De Hanning filters bljjken in het doorlaatcebied beter overeen te

komen met het inverse filter dan de Lowpass inverse filte,s.

Daarbjj is de demping in het spergebied vergel~kbaar.

De verge1tking is echter niet helemaal eerl~k aangezien de Hanning

filters van een hogere crde, name1jjk 20 zjjn.
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jF( R)( fil ters:

i inverse

0.5 Hannin.s 0·4

Hanning 0.3
hanning 0.2

o

o 0.2 0.4 0.5 0.6 'J.8 1

FIGUUR 4.13: Arnplitude-overdracht "Hanning" filters, orde 20.

S(R) 1

r

o

o 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8 1 - R6U

FIGUUR 4.14: DF'l' van de puntspreidf •.mktie van convolutie-terug-

proj ektie ui tgevoerd met de I1Hannin;.?;1! filters.

Tenslotte komen de filters aan de orde, die door Drs. Stapfer

ontworpen z~n. De filters bevatten een onbekende versterkingsfaktor.

Om vergel~king met andere filters magel~k te maken en am het

verband tussen rekonstruktie en origineel terug te kun~len '.linden,

z~n de inpulsresponsies genormeerd.
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De normering,dus de eliminatie van de versterkingsfaktor, is

uitgevoerd in het frekwentiedomein. De filters z~n zoctanig

genormeerd dat de helling in net doorlaatgebied zo goed mogel~k

overeenkomt met F(R) = iR/. De genormeerde impulsresponsies z~n

getabelleerd in appendix B, tabel B16. In de figuren 4.15 en 4.16

z~n weer de amplitude-overdracht en de DFT van de puntspreidfunktie

'.veerge geven.

0.5

o

o 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8

filters:

1/30N

~--- inverse

l/lON

.--- 1/5.N

,---- 1/3N

r--- 1/21'IJ

1 -RAU

FIGUUR 4.15: Am~)litude-overdrach t "Stapper" filters, genormaliseerd

van de or de 20.

S(R)

[ 1

o

o 0.2 0.4 0.5 0.6 1 ___ 8AU

FIGUUR 4.16: DFT van de puntspreidfunktie van convolutie-terug

rro,jektie uitgevoerd met de "Stapper" filters.
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Uit de figuren blljkt dat de filters geen goede laagdoorlaat

eigenschap hebben. De filters verzwakken eerder de ho 6ere

frekwenties. Het fil ter "l/lONIl blijkt genormeerd sterk overeen

te komen met het inverse filter. Het filter "1/30N" is erg slecht

gezien de versterkende overdracht voor hogere frekwenties.

Filter "1/2~rll blljkt een laagdoorlaatgebied te hebben, waarbij

het overgangsgebied erg breed is.

Voor een beoordeling van de verschillende filters ztn reele

metingen noodzakel~k. In dat geval wordt de faktor ruis

gelntroduceerd, hetgeen belangr~k is b~ de k8uze van een

rekonstruktiefilter. Dit aspekt komt in hoofds~uk 6 aan de orde.
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4.5 Ret verband tussen rekonstruktie en origineel.

Indien de rekonstruktie uitgevoerd wordt volgens het diskrete

convolutie-terugprojektie algoritme zoals beschreven in

formules (4.1) tot en met (4.3) wordteen benadering gevonden

van de tweedimensionale verdeling van de geprojekteerde ~rootheid.

De benadering zal bandbegrensd z~n enerz~ds tengevolge van het

diskrete karakter van de rekonstruktie-operatie, anderz~ds tenge

volge van de convolutiefunktie die een laagdoorlaatoverdracht

hee ft.

(4.10)1 ).-- c..v
go

Alvorens de benaderde verdeling te kunnen vergel~ken met de werke

l~ke verdeling van de betreffende grootheid, de geluidssnelheid als

funktie van de plaats, zal bekend moeten z~n op welke w~ze de

geluidssnelheid met de projekties in verband staat. Dit zal

bespreken worden vear kontinue signalen.

Theoretisch wordt een projektie van een tweedimensionale verde ling

van een fysische grootheid gegeven door formule (2.16). In de

prakt~k zal er niet van -~ tot +00 geprojekteerd worden, maar over

een eindige afstand wl, de weglengte. Bovendien zal buiten de

verdeling waarin men gelnteresseerd is, de geluidssnelheid niet

nul z~n, maar meestal zal er de geluidssnelheid van water heersen.

Verder is de pra~ttksituatie zo dat niet de geluidssnelheid g8~ro

jekteerd ~ordt, maar de reciproke waarde ervan, hetgeen een

loopt~d T oplevert. De beschreven situatie is g0schetst in

figuur 4.17. Voer de daarin afgebeelde T(u,S) geldt:

wl wv(u,9) 1
T ( u , 9) = J 1. d v + J (------:"------::,...------::~

go g(ucos9-vsin6,usine+vcosB)

Indien de konstante, die de eerste integraa1 oplevert, afgetrokken

wordt, resteert:

T'(u,B) = Ir(u,e)_',~1 =
Do

wv(u,e) 1

J (g(ucOse-vsine, U.SiclB+vcos9) -~c:)dV

T'(u,8) is een projektie van t(x,y) v01gens:

daarbuiten.

binnen het objekt.

+00
T'(u,e) = j t(ucose-vsin8,usin&+vcose)dv

-00

1 1

t ( x , y ) ={-~-:-(x-,-y"""") - go

(4.11)



- 50 -

y

,,
\

wl~ ,,
\

T(u,9)

wI

x

u

FIGUUR 4.17: Projektie van de reciproke waarde van de geluids

snelheid als funktie van de plaats over een

afstand wl. Geluidssnelheid omgeving: go.

De projektie levert een loo~ttd T(u,e) op.

Door convolutie-terugprojektie kan t(x,y) ult I'(u,9) berekend

worden, zoals in hoofdstuk 2 is afgeleid. In hoofdstuk 3 komt

naar voren dat in de 9rakt~k slechta een oenadering voor t(x,y)

gevonden uorden, aangeduid met tB(x,y).
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Uit tB(x,y) volgt de oorspronkel~ke verdeling van de geluidssnelheid

bt benadering, aangeduid met gB(x,y), volgens:

( ) ( ( . 1 )-1
gB x,y = t B x,y)+ g

o

Met het gelmplementeerde algoritme wordt een rekonstruktie berekend,

aangeduid met r(x,y). Om daaruit tB(x,y) te verkr~gen ~oet r(x,y)

met een aantal faktoren gekorrigeerd worden.

Op de eerste plaats z~n dat lle en ~~ uit de formules (4,1) en (4.2).

Deze ztn in het gelmylementeerde algoritme niet meegenomen en dienen

dus alsnog te worden verrekend. Verder worden b~ de loopttdmeting

een tweetal faktoren gelntroduceerd (30s (1983) en Haarler (1984)).

Dat ztn een van de klokfrekwentie afgeleid signaal f O en een

deeltal D. Tenslotte vindt er bt de rekonstrukte een schaling plaats

met het doel om terug~rojektie met de zwaartepuntsmethode (Bos (1983))

te verbeteren. De schalingsfaKtor van de laatste ~rojektie is vast

gelegd in de parameter "SOM" (Sta~per( 1983)). Di t is een yan de

parameters die samen met de rekonstruktie vastgelegd Norden, zoals

in paragraaf 4.3 is uiteengezet. De rekonstruktie r(x,y) staat als

voIgt in verband met tB(x,y):'

t ( ) L1 1 1 1 ~ 0'1 ( )B x,y = .ao·~·D· fO'~ j' .r x,y

Met formule (4.12) kan tensiotte gB(x,y) uit tB(x,y) gevonden

worden.

Door een simulatie met behulp van het,rogramma "PROJECTIE" wordt

vervolgens bestudeerd hoe goed of slecht de oorspron~~eltke verdeling

van de,geluidssnelheid g(x,y) door gB(x,y) benaderd wordt.

Me t "PROJECTIE'l 'Hordt een homo gene cilindrische verdeling V'i.n de

0.1 em.
eiJ.0,

1 en1.

15UO m/s.

1400 m/s.

102

-de ~eluidssnelheid in de cilinder ~
~ DC

-de geluidssnelheid in de omgeving go

-het aanta1 projekties

gel~~dssnelheid gesimuleerd. Daarvoor worden de in te voeren

parameters de volgende waarden toege~end:

-de monstergroot te II x

-net aantal monsters per projektie m

-de straal van de cilinder r



- 52 -

De fre~wentiekomponente~ in het spektrum van de gesimuleerde

projekties rond de halve oemonsteringsfrkewentie z~n klein ten

o~:ziehte van de rest van het spektrum. Zonder aanwezigheid van

ruis ,( simula ties) zal er daarom weinig 0 f geen vervorming ten

gevolge van aliasing o~treden. In dat geval kan gerekonstrueerd worden

met het inverse filter van de orde 20, zoals in ~aragraaf 4.4
besproken is. In figuur 4.18 is de rekonstruktie van de simulatie

weergegeven. In figuur 4.19 is een doorsnede van de rekonstruktie

uitgezet. Daarin is eveneens de originele verdeling en een rekon

struktie, uitgevoerd met een invers filter van de orde tien uitgezet.

y

FIGUUR 4.13: Rekonstruktie van een homogene cilindrische verdeling

g(x,y)

i m/s

1500

1460

14-26

1400

van de geluidssnelheid.

_--- origineel

rekonstruktiefilter orde 20

rekonstruktiefilter orde 10

~ x(Q x=O.l em)

FIGUUR 4.19= Doorsnede rekonstrukties hOffiogene cilinder.
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Uit figuur 4.19 blUkt dat de waarde voor de geluidssnelheid in de

rekonstruktie slecht overeenkomt met de ori 0inele waarde. Dit is

een gevolg van de slechte rekcnstruktie van 1aagfrekewente kompo

nenten, hetgeen wordt veroorzaakt door de slechte overdracht van

de rekonstruktiefilters voor die frekwenties, zoals dit in de

vorige paragraaf naar voren is gekomen. Een filter van een lagere

orde zal dit versch~nsel ~g sterker vertonen zoals ook uit

figuur 4.19 bl~kt.

Tenslotte is in figuur 4.20 een doorsnede van de rekonstruktie

weergegeven, uitgevoerd met het laagdoorlaatfilter "!lanning 0.2",

De scherpe randen z~n wat afgevlakt, maar de 6erekoQstrueerde waarde

in het midden van de cilinder is hetzelfde ala voor de rekonstruktie

uitgevoerd met net inverse filter.

origineel

1-+----- rekonstruktiefilter Hannin'S' 0.2,

orde 20

1400

1460

g(x,y)

i
m/s

1500

L 2 cm-l ---+ x(Ax=O.l em)

FIGUUR 4.20: Docrsnede rekonstruktie homo gene ci1inder.

In hoofdstuk 6 zal de rekonstruktie aan de hand van gemeten frojek

ties bestudeerd worden. In dat ieval kr~gt men met ae faktor ruis

te maken. Bovendien zullen de projeKties docL" bepaalde eigenschap-

pen van het geluid af~tken van de gesimuleerie proje~ties, B~ de

100pttdmeting wordt een konstante vertraging 6e~ntroduceerd, Deze

term is ecnter niet van be1ang aangezien bt de rekonstruktie van

T'(u,e) wordt uitgegaan, zodat konstante termen als de vertraging

in de elektronika geen invloed hebben op de rekonstruktie~
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5 De loo~t~dmeting.

5.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk komen enkele aspekten v::::n de loo[Jt~dmeting aan

de orde. Ret principe van de loopt~lli~eting ~et gepulst ultrageluid

en de daarvoor gebruikte loopt~dmeter worden ~ort uiteengezet.

Daarna worden enkele afw~kingen besproken, die tot een foute

loopt~dmeting aanleiding geven. Achtereenvolgens wordt ingegaan

op fouten in de loopt~dmeting ten gevolge van reflekterend ultra

geluid, de mechanische onnauwkerigheid van de meetopstelling en

fouten door interfererend ultrageluid.

5.2 De loo~t~dmeter.

Ret principe van de loopt~dilleting met gepulst ultragelliid is 8eba

seerd op het i~ trilling brengen van een teruggeko~p~lde kring.

Uit de frekwentie waarin de Kring gaat oscilleren wordt de tUds

vertraging in de Kring bepaald. Afgezien van een konstante vertra

ging in de elektronika is de t~dsvertraging bepaald door de loopt~d

van de ultrageluidspuls. In figuur 5.1 is het blokschema van de

loopt~dmeter weergegeven.
FREKNEi"iTIEHETING,..
HET COMPU'I'ER

DETEKTIE- TIJD- STA~T- PULS-
----------

SCHAKELING VENSTER OSCILLATOR GENERA'I'OR

1

ONTVANG- ONTVA~'iG- ZEND- ZEND-
- - - - - -

VERSTERKEF TR.ctNSDUCER TRANSDUCER
VERSTERKER

~~,-

FIGUUR 5.1: Blokschema looptDdmeter.
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Aan de hand van het blokschema wordt de fu~~tie van de verschillen

de blo~~en kart toegelicht. Voor een uitgebreide verhandeling over

de loopt~dmeter en de opzet van de meetopstelling flordt verwezen

naar Bas (1983) en Haarler (1984).
Om de Kring in oscillatie te brengen moet er een eerste puIs gege

nereerd worden. Deze taak wordt vervuld door de startoscillacor,

die er bovendien voor zorgt dat indien er na een befaalde t~d geen

puIs gsdetekteerd is, de Kring in een lage frekwentie bl~ft oscil

leren. 09 deze manier kan er nagegaan worden of er t~dens een

~eting fouten opgetreden z~n.

In het geval dat er een ultrageluidspuls gedetekteerd 'Nordt, kan

de startoscillator als een doorverbinding worden beschouwd. Het

uitgangssignaal van de startoscillator dient als ingangssignaal

voor de computer waarmee de frekwentiemeting wordt uitgevoerd en

voor de pulsgenerator die een puIs met een optimale breedee voor

de zendtransducer vormt. Voor transducers met een eigenfrekwentie

van 1 Mhz. betekent dat een pulsbreedte van 0.5 ps. In dat geval

v~rsterken de uitslingeringen van de transducer ten gevolgA van

de opgaande en neergaande flank van de puIs elkaar.

De zendversterker zorgt voor voldoende ve~mogen voar het door de

zendtransducer uitgezonden akoustische signaal. De ontvangtrans

ducer zet het akoustische signaal weer am in een elektrisch signaal

en de ontvangversterker versterkt het zwakke elektrische signaal

zodat dit voor verdere verwerking geschikt wordt. De versterking

is daarb~ afha~~el~k van de amplitude van het ontvangen signaal

zodat het moment van detektie en daarmee de gemeten loopt~d onaf

hankel~k is van de demping van akoustische signaal.

Uiteraard kan de varierende demping slechts binnen het dynamisch

bereik van de ontvangversterker gekompenseerd worden. Met behulp van

drempeldetektie wordt het uitgangssignaal van de ontvangverster-

ker, dat binnen het dynamisch bereik ~en Konstante amplitude heaft,

gekontroleerd op aanwezigheid van een uitgezonden puls. Indien er

een drempeloverschr~dingplaats-vindt, 'Nordt via het t~dvenster en

de start oscillator een nieuwe puIs gegenereerd, waarmee de Kring

gesloten is. Het tUdvenster dient er daarb~ voar am te voorkbmen

dat de Kring in hogere harmonischen van de oscillatiefre~wentie

gaat oscilleren (Bas (1983) en Haarler (1984)).
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Om de voortgang van het projekt te vereenvoudigen is in samen

werking met G. v. d. Boomen en H. v. d. Zanden een tweetal nieuw

opgezette looptijdIneters gebouwd. De looptijdmeters zijn ui tWissel

baar zodat een exemplaar beschikbaar is in de meetopstelling en

de tweede gebruikt kan worden om het meetsysteem verder te ont~

wikkelen. Daarb~ is de ontvangversterker zoals door M. Haarler

gerealiseerd is, enigszins gew~zigd.

Het uitgangssignaal van de ontvangversterker bleek sterk vervormd

te worden door een verkeerde instelling en een te grote belasting

van de tweede trap van de ontvangversterker.

Schema's en printlay-out's z~n in appendix C gegeven. Ret dynamisch

bereik van de gewtzigde ontvangversterker is weergegeven in

figuur 5.3. De meting is uitgevoerd volgens de in figuur 5.2
geschetste meetopstelling met de daarin aangegeven apparatuur.

ADRET 7100A V. ONTVANG- V
UHER URV3

SIGNAL- In uit HILLIVOLT-
GENERA'I'OR 1 Hhz.

VERSTERKER METER

Vgain

H.P. 3435A PHILIPS
r/lULTIHETER Prij 3211

050ILLOSOOO.2

FIGUUR 5.2: Meeto)stelling voor oepaling van het dynamisch toreik

van de ontvangverscerker.

In de fipuren 5.2 en ~.)7 is V . het teruo~oueko~nelde sio~naal
~ / galll ~-

waarmee de versterking geregeld wordt. V . is dus een maat voorgaln
de demping van het geluid.
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Vgain
(volt)

Vu.!it ----'.. --. ' --'i---'i-
(dBm/~On.1 ! , ,; i :

i
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~ ..---;-----_. ----.._-;._ ..-.._.. -

,
.~,._-+--------;---------j.-,- ..._--~----~----._--;-- :----_.._._-----_.-- ,- - .._.-:------"'-'------_.~,-- _.
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, i ~
----.-f--~-...,--._-~;----,--+_---'

I L
, t I i

----~:------;:-----l-~-._t .-.-._-'-'-+-:---+----'--'-._;--+-------.-+--

2 -2

I I I I

oj_~_.4___i_--!----·...,·i,.....··---.. -~r--·-..........,..-ir-:--~- .....--.-.--..T".-.--.......!-.--"-....,..,--il-.·-·:-·~+i--·----·_-:-----+,----·-z::-:---"""T:-~..-=-_....' -"'T""----r
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--j--"!---~'- --+--.-t--;--- --+._-;-.+-i""-;---':--:"-' -~:- ~·_YJ.]}._i dB!,!!/ 5.9_Bl ..

FIGUUR 5.3= Dynamisch bereik van de ontvangversterker.

Ret versterkte signaa1 is onvervormd van -80 dBm tot -15 dBm,

zodat het dynamisch bereik op 65 dBm gesteld kan worden.

Een lichte vervorming is toe1aatbaar aangezien dit nauwe1~ks

gevo1gen za1 hebben voor de detektie door midGe1 van drem)e1

overschrDding. In dat geva1 100pt het dynamisch bereik van

-85 dBm tot -10 dEm en is dus 75 dEmo
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5.3 Meetfouten door reflekties.

Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet geschiedt de loop

t~dmeting met ultrageluid. Geluid kan reflekteren en via een

omweg kan dat gereflekteerde ultrageluid b~ de ontvangtransducer

komen. Indien de de~ping va or het gedeelte van het ultrageluid

dat niet gereflekteerd wordt, grater is dan voor het gereflek

teerde ultrageluid, dan zal de loopt~roneting gestoord worden

door het gereflekteerde ultrageluid. Dit is geschetst in figuur 5.4.

wateroak

ontvanger

FIGUUR 5.4: Het (mogeltke) verloop van gereflekteerde geluidsgolven.

Om dit e.ffekt tegen te gaan is de ontvangtransducer in het verle

den voorzien van een zogenaamde collimator, met het doel hee

gezichtsveld van de ontvangtransducer te qeperken. Daardoor wordt

de ontvangtransducer minder gevoelig voor ultrageluid dat niet

recht op de transducer valt. In figuur 5.5.a) is een tskening

van de collimator gegeven, zoals toegepast door 30s en overganomen

door Haarler. Een andere maatregel tegen het optreden van meet-

fouten door refleKties, door Haarler uitgevoerd, is het bekleden

van de waterbak met rubber. Ondanks deze maatregelen bleven er

meetfouten ten gevolge van reflekties optreden (Haarler (1984».
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Het optreden van reflekties kan eenvoudig nagegaan worden,

doordat ontvang- en zendtransducer onafhankel~k van el4aar kunnen

worden voortbewogen. Indien nu de transducers zodanig in de

waterbak geplaatst worden dat de afstand ertussen zo groot mogel~k

is en de voorz~de van de ontvangtransducer met collimator volledig

is afgedekt, bltkt er nog steeds ultrageluid ontvangen te worden.

Dat betekent dat het ultrageluid via een omweg, dUS door reflektie

van de zend- naar de ontvangtransducer gaat, waarb~ het geluid

niet via de voorkant van de collimator kan lopeno

Hieruit voIgt dat de waterbak envoldoende geluiddempend is en

bovendien dat de ontvangtransducer met collimator nog gevoelig is

voor geluid dat niet loodrecht op de transducer valt. Um reflektie

fouten b~ de loopt~dmeting te voorkomen dienae vooral de wand van

waterbak beter gedempt te worden en moest de collimator verbeterd

worden.

Wat het eerste punt betreft, is gsbleken dat bekleding van de water

bak met een sponsachtig materiaal de demping aanzienl~k verbetert.

Een verbetering van de collimator is bereikt door een opbouw zeals

geschetst in figuur 5.5.b)

Na het aanbrengen van de genoemde w~zigingen z~n bt de uitgevoerde

metingen geen fouten door reflektie meer opgetreden en wordt b~ de

beschreven transduceropstelling met collimator geen geluid ~eer

gedetekteerd, indien de puIs voor de zendtransducer kleiner is

dan 30 VOLT'.

collimator.

b) Verbeterde

FIGUUR 5.5:
a) Collimator zoals

toegepast door Bos

en Haarler.

transducer

messing

transducer

~-----plastic

schuimrubber

vinyl

vinyl

krimpkous
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5.4 De baanfout.

B~ het maken van een projektie zander dat er zich een obje~t

tussen de transducers bevindt, verwacht men een konstante

loopt~d onafhankel~k van de plaats. Echter, met de gerealiseerde

meetopstelling vindt men een projektie als weergegeven in

figuur 5.6. Hierin is de loopLjd als funktie van de plaets in

het projektietrajekt weergegeven. De looptUd bl~kt afhankelUk

te z~n van de plaats in het trajekt. Deze afhankel~kheid wordt

verder aangeduid met de term "baanfout".

looptijd

103.91

103.72

in Jls

i
/

o 2 4 6 8 10 12 14 - plaats in

100 motorstappen.

= 1.23 cm.)

FIGUUR 5.6: Loopt~d als funktie van de plaats in het projektietrajekt.

De oorzaak van de baanfout moet gezocht worden in hat mechanisme

waarmee de transducers voortbewogen worden. Dit wordt duidel~k

gemaakt aan de hand van figuur 5.7. Hierin z~n het boven- en

z~a&nzicht van het meetplatform weergegeven.

De ophanging waarin de transducers worden g~klemd, wordt over

twee geleiderstangen voortbewogen. Een variaLie in de afstand

tussen de twee geleiderstangen wordt versterkt oJ de transducers

overgebracht, hetgeen een varia tie in de loopt~d als funLtie van

de plaats tot gevolg heaft. De maximale variatie in looptDd bedraagt

0.19 ps. Indien de ge1uidssnelheid in water 1480 m/s is, betekent

dat een afstandvariatie van ~ 0.3 ~m tussen de transducers, hetgeen

korrespondeert met ~ 0.06 mm tussen de geleiderstangen.
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a) Bovenaanzicht

waterbak

ge1eiderstangen

t:::"======~~~~~~~~~~!==~~~~;m;eet p1a t form

b) Zjjaanzi cht

II------------+-~~ -c phanging

trans due er

FIGUUR 5.7: Schets voortbewegingsmechanisme van de transducers.

De mechanische konstruktie zou ingrjpend g~w~zigd ~oeten warden

am de afstandsvariatie te verminderen. Dit zou b~voorbeeld mege1jk

z~n met een jUKophanging, waarb~ de transducers star met e1kaar

verbonden z~n. De nu we1 bestaande moge1Ukheid em beide ~ransducers

onafhanke1Jk van e1kaar te bewegen zou dan ver10ren gaan.
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In figuur 5.8 is de baanfout weergegeven welke bepaald is nadat

de transducers o:;mieuw in de ophanging geklemd zijn. Tevens is in

de figuur het verschil met de baanfout uit figuur 5.6 uitgezet.

Daaruit blijkt dat de baanfout gelijkvormig bl~ft, maar verschoven

is door het verplaatsen van de transducers in de ophanging.

looptijd in fls

i
103.34

103.18

o 2 4 6 8 10 12 14

1
v e r s chi 1 t. 0 • v •

baanfout uit

figuur 5.6 in fS.
-0.56
-0.54

- plaats in

100 motorstappen.

( = 1.23 em.)

FISUUR 5.8: Baanfout nadat ds transducers opnieuw in de

ophanging geklemd zijn en verschil met de baanfout

ui t fi guur 5. 6 .

Door het meetprogramma tlHEASM" (stapper( 1983)) zodanig ui t te

brei den dat de baanfout als een extra projektie aan een ~eting

wardt toegevoegd, wordt het mogelijk om de baanfout te ~o~rigeren.

Daartoe is het meetITo/~ra:nma uitgebreid met de subroutine lICO~{!l.

;;':en. listiClg van "COR" is aan "MEASMT' toegevoeZd. De sub-

routine wordt uitgevoerd na de laatste projektie. OD de vol~ende

bladz',jde is een stroomdia6ram van "COR" gegeven.
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start

korrektievlag '- 0

print tekst

korrektievlag := 1

registreer baanfout en

sla op floppy-disk OJ

return

N

FIGUUR 5.9: st:-oo::ldiagram van subroutine "cm~".
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De daadwerkel~ke korrektie van de baanfout vindt plaats bj de

rekonstruktie Glet het rekonstruktieprogra:ny'la "BECOH" CStapper(1983)).

Door een test op de korrektievlag kan getest worden of de baan-

fout als een extra projektie aan de meting is toegrvoegd. Indien

dat het geval is, wordt de baanfout van disk gelezen en in een

tabel geplaatst. Dit wordt uitgevoerd door subroutine "DrrrrCOR" ,

die tijdens de subroutine "LHT" van het program.:na "RiCOH" wordt

aangeroepen. Indien de korrektievlag een is wordt de baanfout b~

terugprojektie van afzonderl~ke projekties afgetrokken. Daartoe

wordt voor de subroutine "SUBrrRACT" van het rekonstruktiel)rogramma,

de subroutine "CORRECT" uitgevoerd. Een listing van de subroutines

"INITCOR" en "CORRECT" is toegevoegd aan "RECOM" . Hier wordt

volstaan met het geven van de stroomdiagrammen.

start

lees laatste projektie (=baanfout) van disk.

plaats baanfout in tacel.

lees eerste projektie.

FIGUUR 5.10: Stroo:ndiagr::u{l van subroutir~e "I!HTCOR".
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start

korrigeer monster van projektie met

korresponderende waarde uit tabe1.

verhoog pointers

return

y

?IGUUt< 5.11: Stroomdiagra.m van de subroutine "CORRECT".
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De invloed Van de baanfout op de metingen is het sterkst merkbaar

indien de voortplantingssnelheid van ultrageluid door het objekt

waaraan gemeten wordt, in dezelfde grootte-orde ligt als de

voortplantingssnelheid in water. Dit geldt onder andere voor

zachte mensel~ke weefsels (Farry (1977)), maar ook voor ei~it.

Ben scan van een ei zal daardoor sterk verstoord ~orden' door de

baanfout. Dit is duidel~k te zien in figuur 5.12, wa~rin het

gerekonstrueerde beeld van een ei is weergegeven.

Het ei is v~f minuten gekookt en afgepe1d gescand. Daarb~ werd het

ei zodanig geplaatst dat de dooier buiten het bereik van de trans

ducers bleef, zodat de loopttd door eiwit gemeten werd. Indien de

projekties gekorrigeerd worden met de in de file opgeslagen baan-
"fout, levert dit een aanzienl~ke verbetering op van het gerekon-

strueerde beeld zoals uit figuur 5.13 bl~kt. De baanfout kan dus

op de beschreven w~ze effici~nt gekorrigeerd worden. Daarbt wordt

echter de meetonnauwkeurigheid twee keer zo groot omdat de baan

fout eveneens door een looptjjdmeting vastgelegd :noet worden.

.....

.'.:', ..',

~J1L. :):~t

......
9.S em

FIGUUR 5.12: Re~onstruktie eiwit met FIGUUR 5.13: Rekonstruktie eiwit

baanfout.

Meting: disk 103, file 21.

Rekonstruktie: disk 42,

file IEIWIT.26/4.BNF.".

zonder baanfout.

Meting: disk -103, file 21.

Rekonstruktie: disk 42,

file ":SDIII'.26/4.".
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5.5 Meetfouten door interferentie.

5.5.1 In1eiding.

Behalve meetfouten door reflekterend ultrageluid kunnen er b~

de loopt~dmeting eveneens meetfouten optreden die niet door

reflektie verklaard kunnen worden.

Door Haarler (1984) wordt gesteld dat de betreffende meetfouten

veroorzaakt worden door interferentie van ultrageluid. Deze

meetfouten worden verder aangedu.id met de term "interferentiefout l1 •

Nadat de interferentiefout geanalyseerd is, wordt een mogel~ke

oplossing voer de meetfout gepresenteerd. De analyse met behulp

van een computersimulatie toont dat de aanname van interferentie

als oorzaak van de meetfout gerechtvaardigd is.

5.5.2 De interferentiefout.

De interferentiefout die in deze paragraaf bestudeerd wordt, treedt

op b~ het maken van projel~ties van objekten die een sprongvor~ige

verandering van de loopt~d veroorzaken. Dit is bU~oorbeeld het

geval b~ botten. Om de meetfou.t te bestuderen wordt gebruik gemaakt

van een stuk hard plastic wa~r~ee eveneens een s;rongvormige

verandering van de loopt~d verkregen wordt. Een ~roje~tie van dat

objekt is figuur 5.14 weergegeven.

looptjjd
(j-ls)

r 104.0-

103 . 0 -t--~ .\l1

/

interferentiefout

/

101.6 +-----,---"-y----,---,----,-----r-..L-..,--------_

b i
,

2 5 '), - x (C ..1)

FIGUUR 5.14: Projektie met interferentie-fout.
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Het verst~rkte uitgangssignaal van de ontvangtransducer, Vuit is

voor de in fig~ur 5.14 aangegeven punten A,B,C,D in figuur 5.15
weergegeven. Daarin is tevens de drempelspanning aangegeven die

gebrui%t wordt b~ de drempeldetektie. Het moment van drempelover-

schrij ding is met een .. ,
P1J.l. aangegeven.

Vuit(volt)

I 1

~I0.5
0

~\~-0·5
-1

a) Vuit in punt h

uit figuur 5.14.

Vui t (vol t)
1 Jls _t

Ifui t in IJunt Jj

b)

r
1 ~ ui t fi[:!,'uur 5.14-

0·5

~~~
0

-0.5
-1

"l ps -t
Vuit{vo1t) -'- Vuit in punt ("

c)
u

r
1 ~ n ui t fis"-lur 5.14.

0·5 I Ii

~!"'I -1 J
v

-0·5
-1

-1

5.14.fizuuruit

'Jili t in ~;un t D
d)

-t1 ps

-0

1

0.5i
'Iuit(volt)

1 Jls - t

}'I'3UUR 5.15: Signaalve~loop Vuit(zie ~-J·ar8gra~:.f ).2) rand inter!"'erentie-

fout.
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Uit het signaalverloop van Vuit rond de interferentiefout, zoals

weergegeven in fi~uur 5.15, bl~kt dat ar twee signalen met een

verschillende fase in elkaar overgaan. De twee signalen behoran

b~ de geluidsgolven door water en door plastic. Ten gevolge van

verschillende geluidssnelheden in water respektievel~k flastic in

dit geval, zullen de geluidsgolven een verschillende fase hebben,

maar bovendien afgebogen worden. Een mogel~k verloop van zulke

geluidsgolven is figuur 5.16 geschetst.

interferentie

zend-transducer

~ - - -. --

ontvang-transducer

plastic afgebogen, in fase verschillende

geluidsgolven

FIGUUR 5.16: Mogeltk verloop van interfererende geluids~olven.

Indien het faseverschil tussen de afgebogen geluidsgclven ongeveer

een halve periode bedrangt, zullen de twee geluids~olven elkaar

uitdoven. Daardoor zal het ttdstip van dremfeloverschrUding

veranderen hetgeen de interferentiefout tot gevolg heeft. Dat het

interfereren van twee in fase verschoven geluidsgolven een signaal

verloop als weergegeven in figuur 5.15 tot g~volg heeft en dat

da'ordoor een siJrong in de l..ooptijdgemeten wordt, zal in c.e volgende

paragraaf worden aangetoond.
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5.5.3 Simulatie van interfererende geluids~olven.

In het voorgaande is de hypothese omtrent de oorzaaK van de 3eet

fout, weergegeven in figuur 5.14 reeds genoemd. Het signaalverloop

zoals vastgelegd in figuur 5.15 l~kt verklaard te kunnen worden

door interferentie van ultrageluid. Twse geluidsgolven die

ongeveer een halve periode in fase versehillen zullen elkaar uitdo

Yen, waardoor de drempeloversehrtding sprongvormig als fun~tie van

de plaatskoordinaat x, versehuift in de ttd. Daardoor zal de inter

ferentiefout in de looptt~meting optreden.

Door de interaktie van twee in fase versehoven geluidsgolven als

weergegeven in figuur 5.15.a) te simuleren, kan gekontroleerd

worden of een signaalverloop als weergegeven in figuur 5.15 optreedt.

Daarb~ kan het faseversehil tussen de twee geluidsgolven zonder

een grote fout te maken konstant verondersteld worden binnen het

gebied waar interferentie plaatsvindt. Dat gebied is immers klein

ten opziehte van de afstand tussen interferentiepunt en ontvangtrans

dueer. Ret amplitudeverloop van de twes signalen welke de geluids

golven voorstellen kan benaderd worden zoals gesehetst in

figuur 5.17.

looptijd

1 T,
.L

o 1 2 3 456 7 8 9 --'x

amplitude

amplitude

signaal 2

42 31o

o

1+- --....

1

r

i

signaal 1

A2\.x)

Al(x)

o 1 2 3 456 7 3 9 ----+x\. arbi traire
eenhsden)

FISUUR 5.17: Am)litudeverloop van twee interfererende signalen ...
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Uit figuur 5.15.a) en 5.15.d) bl~kt dat het signaal v66r en na

interferentie geltkvormig is. Dit is uiteraard niet vanzelfsprekend.

Voor de simulatie is het eehter eenvoudiger om dit eveneens te

veronderstellen. De signalen kunnen benaderd worden door:

f(t) = e-at.sin(bt).sin(et)

Indien voor a,b,c de volgende verhoudingen gekozen worden, komt

f(t) goed overeen met het signaal uit figu~r 5.l5.a), op een

onbekende sehalingsfaktor na, die eehter onbelan6r~k is.

a = e/20, b = e/8.

Deze verhouding ingevuld in formule (5.1) geeft een gesimuleerde

geluidsgolf zoals weergegeven in figuur 5.18.

ILf(t)

r 1-

0-

,
-.,L

° 1 2 3 4 5 6 7
,-

-0t.10 (sec.)

FIGUUR 5.18: Simulatie geluidsgolf. K is een onbekende sehalings

faktor. f(t) = e- ct / 20.sin(et/3).sin(et)

met e = 27t.106

Om een met een in figuur 5.15 weergegeven vergeltkbacr signaalver

loop te krtgen moet in de simulatie eveneens de teruggekoppelde

versterker ingebouwd worden (zie ~aragraaf 5.2).

Het resultaat van de nagebootste interferentie is weergegeven in

figuur 5.19. Daarin is de afname van de flank, waarop gedetekteerd

wordt, te zien. Daardoor verspringt het t~dstip van drempelover-

sehrijding.
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De overeenkomst met het gemeten signaalverloop uit figuur 5.15 is

opvallend. DaarbU moet opgemerkt ~orden dat door sen wUziging van

het faseverschil met slechts 1% al afwDken~e signaalvormen optreden.

Voor het interferentiesignaal als funktie van x geldt:

g ( t , x ) = A1 ( x) • f ( t) + A2 ( x ) • f ( t +At)
r

met 4t = -1.05.IT.IO-O.

Het t~dstip van drempeloverschr~dingis voor e8n drietal drempel

nivo's als funktie van x vastgelegd en zUn weergegeven in figuur 5.20.
De drempels zUn in figuur 5.19 aangegeven.

looptijd,

drempel 1

o 1 2 3 456

looptjjd,

drempel 2

r
T 1 -
T

2

o 1 2 3 456

loopt~jd,

drer.:Jpel 3

r

v 1 2 3 4 :5 6 7 9 --. x (arbitraire
eenheden)

FIGUJR 5.20: Drempeloverschr~dingals funKtie van x. Dre~~el-

nivo's als aan0egeven in figuur 5.19-
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De resultaten van de simulatie van de interferentiefout zoals

weergegeven in figuur 5.19 en 5.20 rechtvaardigen de aanname dat

de fout in de loopt~dmeting als weergegeven in figu~r 5.14

optreedt ten gevolge van het interfereren van geluidsgolven.

De vorm van de gesimuleerde interferentiefout bl~kt sterk afhanke

l~k van de drempelinstelling van h~ detektiemechanisme. Of dit

in de prakt~k ook zo is komt in de volgende paragraaf aan de orde.

5.5.4 Mogel~ke oplossin~en voor de interferentiefout.

In deze paragraaf worden een aantal mogeltkheden besproken om de

interferentiefout te vermtden of te onderdrukken. Eerst worden een

tweetal mogel~kheden besproken die verder niet toegepast zullen

worden. Daarna komt een oplossing aan de orde die wel verder uit

gewerkt zal worden.

uit de simulatie zoals in de vorige paraGraaf is besp~oken, bl~kt

dat de interferentiefout afhankeltk is van de drempelinstelling.

In de prakttk zal dit uiteraard ook het geval z~n, zoals uit

figuur 5.21 bl~kt. Daarin is de loopttdprojektie van een stuk plas

tic voor een zesta1 drempe1nivo's weergegeven. Uit figuur 5.21.e)

bl~kt dat het in dit ~ne geval mogel~k is am een zodanige nsgatieve

drempelinstelling te kiezen dat de interferentiefout niet c)treedt.

Dit is eehter slechts mogel~k gebleken in dit ene geval. Het signa01

verloop zal bt andere overgangen natuurl~k versehillen.

Bovendien moet de drempelinstelling boven het ruisnivo liggen van

het maxi~aBl versterkte signaal. ErJoet immers ten:alle ttde

vermeden worden dat ruis drempeloverschr~dingenveroorzaakt.

Dat betekent dat een eerste mogel~ke oplossing, namelUk het kiezen

van een optimale drempelinstelling niet zou voldoen. Er za1 in het

algemeen geen drempelinstelling gevonden kunnen worden, waarb~

de lnterferentie-fout niet o;treedt.

Een tweede moge1tke oplo:sing zou een software-korrektie van de

interferentiefout Kunnen z~n. liit figuur 5.21 bl~kt echter d~t de

vorm van de fout niet vast ligt. Oak is het-niet uitgesloten dat

de loopttd door een objekt werkeltk sprongvormig verandert, ~ngeveer

zoals bU een interferentiefout wordt af~etee1d.
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looptijd
(rs ) 104

I
r 103

102

100 ptij d
(/-1s) 104

1 103 - ....
102 II

~

100ptijd- I

eus) 104

r IG3

102

a)drempel

positief

,
b)drempel

]ositief

midden

I I

e) drempel

pcsitief

laag

o
looptijd
eus) 104

I 103

102-

(

I

2

I

3

I

4

,

----. x (em)

d)drempel

negatief

haag

looptijd
(Ils) 104

i 103

102

100 ~otij d
(fls) 1QI+

r 103

102

e)drempel

negatief

:-{jidden

ne;;atief

laag

1 2 3 4 ~ X (em)

FIGUU~ 5.21: Interferentiefout b~ verschillende dre~?elnivo'a.



- 76 -

Vandaar dat een software-korrektie geen oplossing zou bieden.

Vervolgens wordt een mogel~ke oplossing besproken waarb~ wordt

uitgegaan van een w~ziging van het detektie-mechanisme.

Het optreden van interferentie van geluidsgolven kan niet vermeden

of teruggebracht worden zander verbetering van de eigenschappen

van de uitgezonden geluidsbundel. Op dit ~oment wordt hieraan

onderzoek verricht. Het is echter niet uitgesloten dat het

optreden van interferentie niet voorkomen kan worden, aangezien

een geluidsbundel een eindige breedte bl~ft houden. Daardoor bl~ft

de :nogel~kheid bestaan dat sen gedeelte van de bundel een andere

fase kr~gt en er dus interferentie kan optreden. Het zoeken naar

betere detektie-mechanismen bl~ft daarom zinvol.

De analyse van de interferentiefout en de simulatie in de vorige

paragraaf hebben duidel~k gemaakt dat het 'oscillerende verloop

van het signaal waarop gedetekteerd wordt, de sprongvormige

meetfout veroorzaakt. liet signaal waarop gedetekteerd ~ordt is het

reele gedeelte van een komplexe funktie f(t);

f(t) = A(t).e
jwt

,.
met A(t) de amplitude als fu~~tie van de ttd en w = 2rr.10o.

Een detektie op de amrlitudefu~~tie A(t) zal geen of een veel

kleinere meetfout ingeval van interferentie tot gevolg hebben.

A(t) heeft immers geen oscillerend verloop. De funktie A(t) kan

exact gevonden worden volgens:

~ 2 2'A(t) = If(t)l = 2e(f(t)) + Irn(f(t))

met Re(f(t)) het reele gedeelte en Im(f(t)) het

gedeelte van f(t).

imaginaire

Het imaginaire gedeelte van f(t) kan door Hilbert-transformatie

uit het reele gedeelte van f(t), dat beschikba~r is, gevonden

Norden. Deze transformatie wordt in de ko~munikatietechniek b~

" s ingle-sideband ll modulatie toegepast. Oak in ultrageluidstech-

nieken is een dergel~ke ~ethode reeds toegepast voor detektie van

echo's van ultrageluidspulsen (Manes et al. (1980)).
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In dat geval wordt echter gewerkt met gediskretiseerde signalen

voordat detektie plaatsvindt, zodat een diskrete Hilbert-trans

formatie mogel~k is (Oppenheim (1975)). Een Hilbert-transformatie

voor analoge signalen met een bandbreedte van 1 Mhz is elektronisch

niet haalbaar (Kollege aantekeningen (1983»).
De amplitudefunktie A(t) wordt echter benaderd door de omhullende

van het reele gedeelte van f(t). Deze kan met een eenvoudige

schakeling bepaald worden. Op de omhullende wordt vervolgens

drempeldetektie toegepast. In figuur 5.22 is de schakeling weerge-

geven.

z",r

6!o .R.

I "in.
.~v

I1,F ~Dk

<;7 ,,; Ai'll"" (,604-

0

Ifkl

-,.~", 1001
,-

2,.l"'-·

FIGUUR 5.22: Schema "omhullende detektor", enkelfase gellj<:richting.

De werking van de schakeling kan alsvolgt woraen beschreven. Het

oscillerende signaal Re(f(t» wordt met de diode gel~kgericht. Het

gelljkgerichte signaal laadt een kondensatcr op, welke zich via de

weerstand van 4.7 k~ weer kan ontladen. De RC-t~d is ongeveer 10 ps.

Deze is voldoende lang om de spanning van een ~ositieve top vast

te houden tot de volgende positieve top die op 1 ~s vo16t. Het

aldus verkregen signaal wordt vervolgens gladgefilterd net een

tweede orde laagdoorlaatfilter met een afsntfrekwentie van ongeveer

170 k3z. Hiermee worden oscillaties in het signaal van 1 MHz. ruix-

schoots onderdrukt. Tenslotte wordt op het alJus gevormde signaal

drem~eldetektie uitgevoerd met een Schmidt-trigger. Behalve de

beschreven schakeling is OOK omhullende detektie met dubbelfase

gel~krichting onderzocht. De werking daarvan is in ;rincipe

hetzelfde.
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Loopt~dmeting met de beschreven omhullende detektie levert projek

ties op zoals weergegeven in figuur 5.23. Daarb~ is de meting

onder dezelfde omstandigheden uitgevoerd als b~ de projekties uit

figuur 5.21. Een variatie van het drempelnivo heeft in beide geval

len weinig of geen invloed. Vergel~king met de projekties uit

figuur 5.21 toont dat de pieken ten gevolge van interferentie

pr~ktisch verdwenen z~n. Daarnaast is ook waar te nemen dat de

interferentie over een breder gebied merkbaar is. Dit kan verklaard

worden door het feit dat het amplitudeverloop over sen breed gabied

belnvloed wordt door de interferentie. De loopt~~~eting met behulp

van omhullende detektie bl~kt door dit effekt onnauwkeuriger dan

de normale detektie. Voor het onderdrukken van interferentiefouten

kan de schakeling weI toegepast worden. Daartoe is de detektieseha

keling uitGerust met een schakelaar, zodat voor normaal gebruik

de omhul1ende detektie uitgeschakeld kan worden. Indien er interfe

rentiefouten optreden kan de omhullende detektie desgewenst

ingeschakeld worden. Schema's van de totale detektieschakeling

staan in a9pendix C.

loopt~d ers)

r 104

103

102

104

103

102

a) enkelfase

gelUkriehting

b) dubbelfase

ge1~kriehting

o 1 2 3 ---+ x (em)

FIGUUR 5.23: Projektie ~et c~hullende detektie.
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In figuur 5.24.a) is de rekonstruktie Van een doorsnede van een

var~enshart weergegeven. De lichte streep die door de figuur loopt

is het gevolg van een interferentiefout. Indien de loopttdmeting

wordt uitgevoerd met de omhullende detektie wordt een rekonstrukLie

gevonden zoals in figuur 5.24.b) is weergegeven.

b)

,'.
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, .'.'..'.

..',

:'.. .;".:'

.', ",

.'.

.... . ....
" .. "

:: .
.'..\0•••

.',

............
'; ..

.'.
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,',

".',:',
.<

. .

'.. :...... 14.6 em

", .
. :..:.:..: .

:. :'.'.

~~ :.:' .....

::' (: .

" "

a)

FIGUUR 5.24.a); Rekonstruktie doorsnede varkenshart, loo)t~dmeting

met drempeldetektie.

Meting: datadisk 104, file 5.
Rekonstruktie: plaatjesdis~ 42, filter: invers.

F~lonaa'n' ~'RmlC 7/5.1. ...... '-' J.J.. l ......"1..j,.. ..L.i • ..J •

b): Rekonstruktie doorsnede varkenshart, loopt~dmeting

met omhullende detektie.

Meting; datadisk 104, file 7.
ReKonstruktie: plaatjesdisk 42, filter: invers .

.,..,' l ... RTC 3/'- O'O'f P.rl..l-enaarn; h.A.. .we ).,0 '~."!....L:..:.

Aangezien de verstoring in de rekonstruktie hoogfrek~ent lin het

plaatsdomein) is, zal rekonstruktie met een laagdocrlaatfilter zoals

in paragraaf 4.4 gspresenteerd is, even~ens een verbetering ceven.

Dit is figuur 5.25 te zien. Een sporadisch o~tredende interferentie

fout kan dus weggefilterd ~orden. Indien de interferentiefout

in meerdere projekties voorko2t zal dit niet meer ~ogelUk zUn.

Dit bl~kt b~voorbeeld b~ metingen aan een kippepoot.
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14.6 em

b)

FIGUUR 5.25.a): Rekonstruktie varkenshart, loopt~dmeting

met drempeldetektie.

Meting: datadisk 104, file 5.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 42, filter:Hanning 02.

Filenaam: ~~RTB.3/5.02H

b): Rekonstruktie varkenshart, looptUdmeting

met omhullende detektie.

Meting: datadisk 104, file 7.
Rekonstruktie: plaatjesdisk 42, filer:Hanning 02.

Filenaam: HJ._RTB. 3/5. %ONH. 02R

Het bot in de kip~epoot veroorzaakt sterke interferenties. Deze zUn

in de rekonstrukties uit figuur 5.26 te herkennen als de lichte

vlekken. Ook omhullende detektie geeft in dat geval geen verbetering.

Het versehil in kontrast wordt veroorzaakt door de onderdruLking

van de interferentie-pieken, waardoor de sehaling van de afbeeldingen

niet hetzelfde is. Om het ~ogel~k te maken objekten met grote

plaatsel~ke versehillen in de voortplantingssnelheid van ultrageluid

(botten) af ts beelden is verder onderzoek naar een geschikte

detektie noodzakel~k.
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12.3 em

b)

FIGUUR 5.26.a): Rekonstruktie doorsnede kippepoot,loopt~dmeting

met drempeldetektie.

Meting: datadisk 104, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 42, filter: Hanning 02.

Filenaam: KIPB.2!5.02~

b): Rekonstruktie doorsnede kippepoot, loopt~dmeting

met omhullende detektie.

Meting: datadisk 104, file 4.

Rekonstruktie: pla~tjesdisk 42, filter: Han2ing 02.

Filenaam: KIPB.2/5.0MH.02H
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6 Meetresultaten.

6.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk worden een aantal metingen gepresenteerd.

De metingen zD~ uitgevoerd am een aantal doelstellingen te

bereiken. Op de eerste plaats kan aan de hand van de metingen

worden getoetst of de meetmethode geschikt is am een verde~ing

van de geluidssnelheid als funktie van de plaats ~e bepalen.

Dit kan uiteraard slechts binnen de grenzen van de mogel~kheden

van het gelmplementeerde algoritme zoals in hoofdstuk 4 aan

de orde is gekomen.

Op de tweede plaats z~n de metingen van belang voor een beoor

deling van de ontworpen diskrete rekonstruktiefilters. De fiLters

kunnen daarmee bestudeerd worden indien de faktor ruis in de

projekties aanwezig is. Dit in tegenstelling met de gesimuleerde

projekties uit hoofdstuk 4.

Op de derde plaats kan alleen door het uitvoeren van metingen

tenslotte inzicht verkregen worden in de mogel~kheden van de

meetopstelling.

De metingen zullen aan een aantal vocrwaarden ~oeten vcldoen

am va or de genoemde doelstellingen gebruikt te kunnen worden.

Daartoe wordt in dit hoofdstuk eerst de opzet van de metingen

uiteen gezet. Vervolgens komen dan de genoemde doelstellingen

aan de orde waarvoor de metingen zUn uitgevoerd.
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6.2 De meetopzet.

Met de metingen worden de volgende punten getoetst:

-het verband tussen rekonstruktie en origineel, waarb~ een

vergel~king met gesimuleerde rekonstrukties gemaakt kan worden.

-de prestaties van diverse rekonstruktiefilters.

-de mogeltkheden van de meetcpstelling.

Om de metingen voor deze punten te kunnen gebrui~en is het op

de eerste plaats noodzakel~k dat er meetobjekten beschikbaar z~n

waarvan de akoustische eigenschappen bekend ztn. Daarb~ is het

belangr~k am deze eigenschappen zoveel mogel~k overeen te laten

komen met de eigenschappen van mensel~k weefsel voor ultrageluid.

Dit in verband met het doel van het projekt "Ultrasone loopt~d

tomografie ll : het onderzoeken of deze afbeeldingtechniek geschikt

is voor medische toepassingen.

In de literatuur is door M. den Brok een materiaal gevonden waar

mee het mogel~k is op vr~ eenvoudige w~ze meetobjekten te maken

die aan de gestelde eisen voldoen (Den Brok (1984)).
Door water met een percentage propanol in agar-agar, een plant

aardig bindmiddel, te binden, wordt een materiaal verkregen Qat

tot sen dergel~k meetobjekt gevormd kan worden. Door bet percentage

propanol te varieren vsrandert de voortplantingssnelheid vsn het

ultrageluid in het materiaal. Door M. den Brok is de relatie

tussen percentage propanol en ge1uidssnelheid bepaald. B~ de

interpretatie van de metingen en het vervaardigen van de meet

objekten is van deze gegevens gebruik gemaakt.

Een nadeel van het weefsel-equivalent materiaal is dat er

diffusie van propanol uit het materiaal optreedt. Om dit

verschtnsel te beperken dienen de meetobjekten in water met

dezelfde koncentratie propanol als het materiaal heaft, bewaard

te werden. T~dens een meting kan Je diffusie ecnter niet tegen-

gega~n worden.

B~ de metingen is getracht om de omstandigneden zoveel mogeL~K

konstant te houden. Dit is slechts beperkt mogelJk voar de

watertemperatuur, die ttdens de metingen varie~rde tussen

19 en 21 ·C.
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De parameters waarmee een meting gestu~rd wordt, ztn voor aIle

uitgevoerde metingen hetzelfde gekozen. AIle hierna te bespreken

metingen zjjn. ui tgevoerd met de meetprogralnT:'~at s "~lEiiSr'lH en"L'·1E...ci-SB" ,

( Stapper( 1983») met daarbij de ui tbreiding voor korrektie van de

baanfout. Voor aIle rekonstrukties met de programma's "RECOH" en

"RECOB" met uitbreiding, is die korrektie uitgevoerd. Dit komt

in een van de volgende paragrafen nader aan de orde.

De parameters zoals deze bij "HEASB" moeten worden ingevoerd zijn

de volgende waarden gegeven:

-aantal projekties 100

-aantal monsters per projektie 80

-aantal motorstappen per monster 8

-aantal motorstappen per seKonde 16

Toeliehting:

-aantal projekties: in paragraaf 3.3 is relatie (3.10) tussen

het aantal projekties en het aantal monsters per projektie

afgeleid. Daaraan moet voldaa~ worden am de resolutie in

tangentieele riehting even groat te kr~gen als de resolutie

in radieele riehting. De meetobjekten hebben een diameter van

5.00 em. De resolutie-eis is gesteld voor eendiarreter van 5.50 em.

Een projektie heeft een lengte

aantal projekties volgt: ~:~g
-aantal monsters per projektie:

van 6.90 em , waaruit hat
Tl. 80 . 2 + 1 ~ 100

80 . 8 = 640 motorstappen levert

de m08elDkheid am een projektie met een lengte van 6.90 em te

maken. Dit is voldoende am projekties van het meetobjekt met

een diameter van 5.00 em te maken.

Nota bene: een afstand van 6.90 em voar 640 motors tappen geeft een

stapgrootte van 0.108 mm in tegenstelling met de 0.123 mm gevonden

door Ha~rler (1984). In hoofdstuk 7 wordt hierop teruggekomen.

-aantal motorstappen per monster: 8 motorstappen per monster

betekent een manstergrootte van 0.(363 ~L. In het meetobjekt

is het kleinste gebied met een afw~kende ieluidssnelheid een

eirkel me t diameter 3 mm. Di t korres)ondeert me t 3.5 ['1aa.l de

monstergrootte, zodat ruimsehoots aan het bemonsteringstheorema

is voldaan, zie paragraaf 3.2.
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Nota bene: 3m.m is twee maal de theoretische grens voor de resolutie

die haalbaar is voor ultrageluid met een frekwentie van 1 Mhz.

Immers geldt:
~ _ K _ 1500 _
A - f - 106 - 1.5 mID

met A de golflengte en dus de grens voor de resolutie, ~ is de

geluidssnelheid en f is de frekwentie van het geluid.

-aantal motorstappen ]er sekonde: de loopt~dmeting gebeurt

door indirekte frekwentiemeting (Bos (1983), Haarler (1984».

Daarb~ dienen een tweetal delers te worden ingesteld. Deze

moeten aan een bepaalde relatie voldoen om een overflow t~dens

de meting te voorkomen. Indien de delers op 300 respektievel~k

2 ingesteld worden, is hieraan voldaan. Deze instelling heeft

tot gevolg dat de loopt~dmeting van §~n monster ongeveer

30 ms duurt. Met een verplaatsingssnelheid van 16 motorstappen

per sekonde is de aistand tussen twee monsters , 8 motorstappen,

in 500 illS afgelegd. Een meting wordt dus over een afstand van

6/100 van de monstergrootte uitgevoerd. Er treedt dus slechts

een Kleine uitmiddeling van de loopt~d als funktie van de

plaats op, die ten opzichte van de meetnauwkeurigheid te

verwaarlozen is. Ten koste van een grotere uitmiddeling

kan de meetnauwkeurigheid worden vergroot. Of voor deze

faktoren een optimale instelling illogel~k is, is nog niet

duidel~k. (zie ook hoofdstuk 7)
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6.3 Rekonstruktie met diverse filters.

In paragraaf 4.4.3 z~n een aantal reko~struktiefilters gepre

senteerd. De filters ztn da2rb~ vergeleken aan de hand van het

spektrum van de puntspreidfunktie verkregen met de verschillende

fiIters. De puntspreidfunktie is berekend uit gesimuleerde projek

ties. Afhankel~k van de creedte van het doorlaatgebied treedt er

aliasing op. Dit zal veel minder het geval z~n indien de spektra

van de projekties smaller ztn dan het spektrum van een punt, wat

in de prakttk alt~d het geval is. Bovendien zullen projeKties

verkregen uit metingen, in tegenstelling met gesimuleerde projek

ties, ruis bevatten.

Het meetobjekt dat gerekonstrueerd wordt met de diverse filters

bestaat uit een cilinder agar-agar zonder propanol, Gefabriceerd

volgens aanw~zingen van Den Brok (1984). Diameter van de cilinder

oedraagt 50.0 mm. In de cilinder z~n uitsparingen aangebracht met

een diameter van 10 mm, 8 mill, 6 mm, 4.5 mm en 3 mm, zoals aange

geven in figuur 6.1.a).

Alvorens de rekonstrukties, uitgevoerd met de diverse filters aan

de orde te stellen, wordt het nut van de k~rrektie van de oaanfout

aangetoond aan de hand van figuur 6.1.0) en S.l.c). De rekonstruk

ties zijn ui tgevoerd ;net het diskrete fil ter "Hanning 02" zoals

besproken is in paragraaf 4.4.3.
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FIGUUR 6.1.a): Sehets meetobjekt,

eilinder agar-agar met uitspa

ringen van 10mn, 8mm, 6rom,

4.5mm en 3mm in diameter.

Geluidssnelheid in agar-agar:

1500 m/s ± 0.4%.

FIGUUR 6.1.b): Rekonstruktie

meetobjekt met baanfout.

Meting: datadisk 105, file 3.
Rekonstruktie: plaatjesdisk 48.

Filenaam: FAN2.25/9.02H.BNF

Filter: Hanning 02.

FIGUUR 6.1.e): ~ekonstruktie

meetobjekt, baanfGut gekorrige8rd.

Meting: datadisk 105, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisk u3.
Filenaam: FA~2.25/9.02H

Filter: Hanning 02 .
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Voordat de rekonstrukties met de diverse filters gepresenteerd

'Norden is ter verduidelijking de rekonstruktie van de "homogene ll

eilinder agar-agar, waaruit het meetobjekt is gemaakt, weergegeven

in figuur 6.2. Daaruit bl~kt dat waarseh~nl~k ten gevolge'van een

verstoring van het stollingsproees b~ de aanmaak van de eilinder,

de geluidssnelheid als funktie van de plaats niet konstant is.

Indien het stollingsproees niet gestoord 'Nordt, wat wel gebeurt

door te lang te roeren, treedt sen dergel~k verseh~nsel niet op,

zoals in de volgende paragraaf zal bl~ken. De konstatering van het

niet-homogeen z~n van de eilinder heeft plaatsgevonden nadat de

gaten aangebraeht waren en nadat de metingen uitgevoerd waren.

De niet-homogene verde ling van de geluidssnelheid zal

'merkbaar bltven in de rekonstrukties.

FIGUUR 6.2: Rekonstruktie

eilinder agar-agar.

Meting: datadisk 105, file 2.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 43.
Filenaam; FAN1.25/9.02H

Filter: Hanning 02.

6. 'y) em

Op de volgsnde bladz~den z~n de rekonstrukties van het meetobjekt

met res :oektievelijk de "Lowpass inverse ll , "Hanning" en "stapper"

filters uitgevoerd, weergegeven.
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6.90 em

FIGUUR 6.3.a):

Meting: datadisk 105, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisK 47 .

Filenaam: FAN2.27/9.LP04

Fil ter: LO\'I~Jass inverse 04.

. .'.
......

:::" ,

......:...

....
"".

FIGUUR 6.3.b):

Meting: datadisk 105, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 47.

Filenaam: FAN2.27/9.LP03

Filter: Lo~pass inverse 03 .

PIGUUR 6.3. e ) :

Meting: datadisk 185, file 3.
Rekonstruktie: plaatjesdisk 47.

Filenaam: FAN2.27/9.LP02

Filter: Lowpass inverse 02.

FI GUUB 6.3. d) :

~eting: datadisk 185, file 3.
~e~orrstru~~ie: plaatj2sdisk 47.

Filenaan: FAN2.27/9.LP01

filter: Lowpas3 inverse 01 .
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6.90 em

FIGUUR 6.4.a):

Meting: datadisk 105, file 3.
Rekonstruktie: plaatjesdisk 47.

Filenaam: FAN2.27/9.IN

Filter: Inverse

". ..... .'.

.... '.'.'. '

;'.:.

FIGUUR 6.4.0):

Meting: datadisk 105, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 47.

Filenaam: FAi'12. 27/9. 04H

Filter: Hanning 04.

"'1' lenaa.m•.•• "'/'\'2 2'7/0 n-z;".1.- la ... 1l.. J. J • I ~. v,/ ...""1

filter: Han.ning 03 .

Rekonstruktie: plaatjesdisk 47.

file 3.datadisk

FI GUUR 6.4. e ) :

Heting;

.'.

Filenaam: ?Ad2.27/9.02H

Filter: ~anning 02.

FIGUUri 6.4.d):

Meting: datadis~ 105, file 3.
~laatjesdisk2ekonstruktle:
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6.90 em

FIGUUR 6.5. a) :

Meting: datadisk 105, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 47.

Filenaam: FAN2.27/9.1/30N

Fil ter: 1/30N.

:".
.'. '."
':'.

.....

FIGUUR 6.5.b);

Meting: datadisk 105, file 3 .

Rekonstruktie; plaatjesdisk 47.

Filenaa~: FAN2.27/9.l/5N

Filter: 1/5?L

:"".'.
.'..:' . . ...'.

FIGUUR 6.5.e):

MetinG: datadisk 105, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 47.

Filenaam; FAN2.27/9.1/3N

Filter: 1/3([.

Filena~~: FAN2.27/9.1/2~

Filter: 1/2N.

Meting: datadisk 105, r"i l.=> ~... _...... '-' .-/.

J. '7
1...)- { •)las.. t j es dis~~

FI GUU R 6. 5 . d) :
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Uit de figuren 6.3 tot en met 6.5 bl~kt dat de filters met de

smalste doorlaatgebieden het beste voldoen in dit geval. Uitgaande

van de niet-homogene eilinder waarin de uitsparingen aangebraeht

z~n, l~kt het filter 1/2N uit figuur 6.5.d) teveel informatie

weg te filteren. De filters Lowpass inverse 02, Hanning 02 en 1/3N

komen het diehtste b~ een goede rekonstruktie, waarin de spiraal

vormige verstoring uit figuur 6.2 nog vaag terug te vinden is.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de filters uit figuur 6.3 van de

orde 16 z~n in tegenstelling met de andere filters die v~n de orde

20 z~n.

De filters met een groter docrlaat1ebied geven een ruisaehtige

rekonstruktie, waaruit gekonkludeerd kan worden dat voor de uitge

voerde meting de informatie in een ten opziehte van de bemonste-_

ringsfrekwentie, smalle frekwentieband ligt. Om een goede rekcn

struktie te krijgen dient de bemonsleringsfrekwentie dus minstens

een faktor drie a vier maal de hoogste signaalfrekwentie te

bedragen, overeenkomstig met hetgeen in paragraaf 3.2 besproken is.

In dat geval wordt de nuttige informatie niet door aliasing ver

varmd. Dit zal weI gesehieden met de hoogfrekwente ruis, die

eehter met een laagdoorlaatfiltering ge~limineerd kan worden.

Aangezien het niet van te voren bekend is hoe het spektrum van de

geprojekteerde funktie eruit ziet, is het niet mogel~K te vaarspel

len welk filter in aIle gevallen het beste voldoet.

het is eehter duidelijk dat het filter een laagdoorlaatoverdraeht

dient te hebben. Door een keuze uit een aantal mogel~kheden voor

zoln filter mogelijk te maken, kan van geval tot geval bekeken

worden welk filter het beste voldoet.
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6.4 Het verband tussen meting en simulatie.

Met de mogel~kheid am meetobjekten te vervaardigen waarin de

voortplantingssnelheid van ultrageluid bekend is, ~ordt het mogel~k

am na te gaan of de meetmethode geschikt is als een kwantitatieve

meetmethode.

Dit is uiteraard beperkt door de eigenschappen van het geimple

menteerde rekonstruktie-algoritme zoals in hoofdstuk 3 en 4 bespro

ken is. Daar bl~kt dat door de slechte overdracht van het rekonstruk

tie filter voor lage frekwenties het kwantitatieve verband tussen

rekonstruktie en origineel ernstig verstoord wordt.

Door een rekonstruktie uit gesimuleerde projekties en een rekonstruk

tie uit gemeten projekties met elkaar te vergel~ken kan toch een

indruk verkregen worden van de mogel~kheden van de meetmethode op

dit gebied. Daartoe z~n er drie meetobjekten vervaardigd met de

volgende eigenschappen:

-afmetingen: cilindrisch met diameter 5.00 em en hoogte ongeveer

7 em.

-materiaal: 1) agar-agar waarin de,geluidssnelheid

1500 m/s : 0.4% bedraagt.

2) agar-agar met 2% propa~ol met geluidssnelheid

1520 m/s : 0.4%.

3) agar-agar met 6% propanol cet geluidssnelheid

1550 m/s : 0.4%.

Om vergel~king verder mogel~k te maken z~n aIle rekonstrukties

uitgevoerd met het rekonstruktiefilter Hanning 02, dat goede

resultaten geeft zoals in de vorige paragraaf gebleken is.

T~dens de metingen varieerde de watertemperatuur tussen de 19 en

21 °c, zodat de geluidssnelheid in het water 1480 m/s : 4 mls

bedraagt (Bas (1933»).

De metingen zUn volgens de specificaties in paragraaf 6.2 uitgevoerd.

De rekonstrukties z~n in figuur 6.6 weergegeven, waarbt de vermelde

snelheden de verschillen voor de aangegeven punten met de geluids

snelheid in water voorstellen.
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4m/s
Om s

Im/s

FIGUUR 6.6.a): Rekonstruktie

meetobjekt 1). (=figuur 6.2)

Meting: datadisk 105, file 2.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 43.
Filenaam: FAN1.25/9.02H

FIGUUR 6.6.b): Rekonstruktie

meetobjekt 2)'.

Meting: datadisk 105, file 6.

Rekonstruktie: pla&tjesdisk 48.

Filenaam: FAN1.2~.4/10.02H

Rekonstruktie: ;laatjesiisk 43.

Filenaam: FAN1. 6;s. 27/9. 02H

FIGUUR 6.6.e): Rekonstruk~ie

meetobjekt 3).

.....:-::..:...

6.90 em ---........

26~/s

9'n/s

Meting: datadisk , nr
.loVO, fi 1e 1.

Er bl~kt dat de meetobjekten 2) en 3), waarb~ t~dens net stollings-

proees niet geroerd is, een homogenere verde1ing van de geluids-

sne1heid 1aten zien dan ~eetobjekt 1), waarbU dit Nel is gebe~rd.
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Vervolgens worden de rel(onstrukties, verkregen uit metingen

vergeleken met rekonstrukties uit simulaties. Om te bereiken dat

blj de simulaties de voor rekonstruktie afgetrok..:<::en konstante "SUIl

(Stapper(1983)) zo goed mogel~k overeenkomt met de gemeten ~onstante,

is eerst de faktor bepaald waarmee de loopttd door de indirekte

frekwentiemeting vermenigvuldigd wordt (zie paragraaf 4.5).

Bt de gebruikte delerinstelling bl~kt er gedeeld te worden door 270.

De klokfrekwentie van de ITT2020 is 985273 Hz. Voor de simulatie

"Nordt van deze gegevens gebruikt gemaakt. De weglengte "wIll is

14.68 em.

In figuur 6.7 z~n de docrsneden van de rekonstruktiss uit gemeten

en uit sesimuleerde projekties met elkaar vergeleken. Behalve

de afwtking van de werkel~ke verdeling die in paragraaf 4.5 al

aan de orde is gekomen, vallen in de figuren een tweetal zaken

op.

Ret versehil in geluidssnelheid tussen simulatie en meting valt

grotendeels binnen de onnauwkeurigheid van 0.4%.

De afwtking aan de randen van de meetobjekten is eehter groter.

Dit wordt veroorzaakt door afbuiging van geluid. In de eilinder,

het meetobjekt, is de voortplantingssnelheid groter dan in water.

Daardoor wer~t de eiliader als een divergerende akoustisehe lens,

zoa:s in fi~uur 6.3 gesehetst is.

In figuur 6.7 Itkt het alsof de meting beter is dan de simulatie

in de zin dat de overgang tussen water en eilinder beter overeen

komt met de werkel~kheid. Dit bltkt dus verocrzaaKt te ztn door

afbuiging van het ultragelilid waardoor er in de projekties een

geleidel~ke overgang tussen water en cilinder (evondan wordt.

Dit is te zien in figuur 6.9 wa~rin een projektie van de eilinder

weergegeven is. De overgang tussen water en eilinaer verlocpt

niet sprongvormig, maar geleidel~~.
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......-- 5 em ----tf

simu1atie

---. x (AX=O .175 em)

FIGUUR 6.7.a): Doorsnede rekonstruktie uit meting en simu1atie

meetobjekt 1).

g(x) m/s

r 1503

1430

11---- 5 em ---.......

simu1atie

--.x (.4.x=0.175 en)

FIGUUR 6.7.b): Doorsnede rekonstruktie uit meting en simulatie

meetobjekt 2).

8(X) m/s

r
1521

1501

1480

simu1atie

FI GUUI~ 6.7. c ): Joorsne de rekons tr uktie ui t me ti ng en simula tie

meetobjekt 3).
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zendp1aats

water

projektie

lao ptij d

r

ci1inder

1

2

ontvangplao.ts

FIGUUR 6.8: Vervor~ing geprojekteerde 10o)tUd. 1: ideale projektie,

zonder afbuiging. 2: proje~tie met afbuigend ge1uid.

looptijd

i (ps)

100.63

99. h.

FIGUUR 6.9: Projektie van loopt~d door ci1inder 3).
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De afbuiging van geluid vormt een beperking van de mogelDkheden

van loopt~dtomografie. Voor een groot deel Van het toepassings

gebied spelen deze effekten echter nauwelDks een rol zoals in

de volgende paragraaf zal bltken.

Door McKinnon (1980) wordt het afbuigingsverschijnsel en de daaruit

voortvloeiende beperking voor ~oopttdtomografie geanalyseerd.

Door Schomberg (1980) wordt een korrektie op dit versch~nsel

t~dens de rekonstruktie voorgesteld. Dit betreft echter slechts

een vorm van filtering zodat deze korrektie ten koste gaat van

informatie in de rekonstruktie.

Om de meetmethode geschikt te ~aken voor het uitvoeren van

kwantitatieve metingen is op de eerste plaats een uitbreiding

noodzakeltk van het rekonstruktiefilter, zoa~s in paragraaf 4.4
en- 4.5 aan de or de is gekomen. Daarnaast zal het afbuigingseffekt

van geluid b~ de interpretatie van de rekonstruktie meegenomen

moeten worden.

liit de vergel~king van de rekonstrukties uit simulaties en uit

metingerr bl~kt echter dat de meetmethode resultaten geeft die

binnen de meetonnauwkeurigheid en de beperkingen van het gelmple-

menceerde algori~me overeenkomen met de werkeljjkheid. Met de

genoemde verftningen zal de meetmethode voer kwantitatieve

metingen geschikt gemaakt kunnen worden.
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6.5 Rekonstruktie van verschillende verdelingen van de

geluidssnelheid.

Met de metingen die in deze paragraaf besproken worden, wordt een

beeld verkregen van de mogel~kheden van de meetopstelling am

rela tieve a fWijkingen in de geluidssnelheid Kleiner dan 5'b te

detekteren.

De keuze van dit percentage is gebaseerd op gegevens van Parry ,1977),
waarin onder andere de geluidssnelheid in norma~l weefsel en

tumorweefsel vermeld z~n. In dit geval bedraagt het verschil in

geluidssnelheid ongeveer 5%. Indien de meetmethode geschikt is

om dergel~ke verschillen in geluidssnelheid terug te vinden kan

de meetmethode mogel~k een bDdrage leveren aan kankeronderzoek in

zachte 'Nee fsels.

B~ de metingen wordt uitgegaan van de drie cilinders ~et een ver

schillende geluidssnelheid die in de vorige paragraaf gepresenteerd

z~n. Uit de cilinders z~n staafjes geponst die een diameter hebben

van respektievel~k 10, 8, 6, 4.5 en 3 mm. Door nu b~voorbeeld de

staafjes afkomstig uit cilinder 1) in de uitsparingen van cilinder 2)

te plaatsen, wordt een meetobjekt verkregen waarin de voortplantings

snelheid 1520 m/s is, met uitzondering van de op~evulde uitsparingen

waar de geluidssnelheid 1500 m/s bedraagt. Op deze w~ze worden

meetobjekten verkregen waarin lokale afwijkingen in de geluidssnel

heid van -4.5% tot +3.3% ten opzichte van de geluidssnelheid in de

cilinder optreden.

In de figuren 6.10 tot en met 6.12 ztn de rekonstrukties van de

uitgevoerde metingen weergegeven. De in de figuren vermelde percen

tages stellen de procentuele afwUking voor ten opzichte van de in de

cilinder heersende gelutdssnelheid voor zoals uit de rekon2LruKti~s

van de howogene cilinders gevonden is (zie fig~ur 6.6). Door van

deze g~luidssnelheden ult ta ~aan, worjt de fout in de ~erekon~tru

eerde geluidssnelheid ten gevolge van de beperking van het re~on-

struktiefilter (zie paragra0f 4.4 en 4.5) huiten beschouwing

gelaten b~ de interpretatie van de meetresultaten.
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5 ern

-0. LJ

-0.F6

0.0%

-0.1%

+1.1%

+0.9%

+ 1. 6;6

FIGUUR 6.10.a): Sehets ~eetob-

jekt 1). Agar-agar + 0% ~ropanol.

Geluidssnelheid: 1500 m/s ± O.~%.

Diameters uitsparingen; 10, 3,
6, 4.5 en 3 ram.

FIGUUR 6.10.b): Rekonstruktie

~eetobjekt 1) met water in uit-

sparingen.

Geluidssnelheid: 1480 sis ± 4 m/s.

Proeentueel verschil: -1.3 ± 0.8%.
Meting: datadisk 105, file 3.
Rekonstruktie: plaatjesdisk 43.
Filenaam: FAN2.25/9.02H

~Ir'[JUQ r 10 e)- nakons~ru~~~-.J. IJ ..:..~ o. • .. .n.",," \" •• l"..l..-:=

meetobjeK~ 1) ~et agar-agar +

2~ )ropanol in uitsparin~en.

Geluidssnelheid: 1520 tn/s ± 0.4:'Q.

Procentueel versehil: +1.3 ± 0.8%.

Meting: datadisk 103, file 1.

Rekonstruktie: )laatjGs~isk 48.

Filenaar:J.: .?A~j2;J*5/10.02i1

meetobjekt 1) ~~8t a~ar-ag&r +

Ge1uidssnelheid: 15::<:' ~n/s ±,; .4,J.

Procentueel verschil: +3.3 ± J.3;.
Meting: datadisk 106, file 4.

Rekonstruktie: Flaatjesdisk 43.

Fi Ie naa!'n: FA~J0;;;*23/9 .02.ci
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5 em

FIGUUR 6.11.a): Sehets meetob

jekt 2). Agar-agar + 2%;rouanol.

Geluidssnelheid: 1520 :n/s ± 0.4%.

Diameters uits~arin~en; 10, 8,
6, 4.5 en 3 m:.'!.

FIGUUR 6.11.t); Rekonstruktie

Meting: datadis~ 107, file 1.

tn/s ± 4 In/s ..., ! Qn
...L4'~'\.·i

Rekonstruktie: plaatjesdisk

Filenaam: FAN2.2%.4/10.02H

Geluidssnelheid:

Proeentuee 1 verschil: -2.6 ± 0.3%.

uitsparingen.

meetobjekt 2) met water in

-0.4%

-0.1%

-0.6%

-0.7%

-0.7%

-0.3%

-2 . O;~

+0.6%

-0.2%

-0.2%

FIGUUR 6.11.c); 2ekonstruktie

meetobje~t 2) met a~ar-ag~r +

0% propanol In uits;arin~en.

Geluidssnelheid: 1500 m/s ± 0.4%.

Proeentueel verschil: -1.3 ± 0.8%.

Meting: datadisk 107, file 2.

Rekanstruktie: plaatjeGdisk 43.

Filenaam: FA~2%.0~*5/10.02H

6~ propanol in uits;arin~en.

Geluidssnelheid: 1550 :n/s ± 0·4%.

Meting: dat~dis~ 107, file 3.
,lIP
I"" •

Filenaam: FA:J2%. 6;~*5/1J. 02H

Rekonstruktie: plaatjesdisk

FIGUUR 6.11.d): Re~onstruktie

~eetobjekt 2) ~et agsr-~gar +

Procentuee 1 verschil: +2.0 ± O.S~.

+0.5%

+1.1%

+0.5%

+0.1'7b

+1.5%
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5 em

-0.5%

-0.8%

-1.8%

-2.2%

•..0.6%

-2.7%

-0.2%

-0.4%

-0.9%

-1.8%

+0.5%

-1.3%

-0.57?

r, QC,I-u • ./ /0

+0.2%
-1.2;6

FIGUUR 6.12.a): Schets meetob

jekt 3). Agar-agar + 6% propanol.

Ge1uidssnelheid: 1550 m/s ± 0.4%.

Diameters uitsparingen; 10, 3,
6, 4.5 en 3 mm.

FIGUUR 6.12.b): Rekonstruktie

meetobjekt 3) met water in

uitsparingen.

Geluidssne1heid: 1480 ~/s ± 4 m/s.

Procentueel verschil: -4.5 ± 0.8%.

Meting: datadisk 106, file 2.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 43.

Fi1enaam: FAN2.6%.27/9.02H

FIGUUR 6.12.e); Re~onstruktie

meetobje~t 3) met agar-a&~r +

O~o propanol in ui ts)arin;;en.

Geluidssnelheid: 1500m/s ± 0.4%.

Procentueel verschil: -3.2 ± 0.3%.

Meting: datadisk 106, file 3.

Rekonstruktie: plaatjesdisk 43.

lIGUU2 6.12.d): Rekonstru~tie

mestobjekt 3) met agar-agar +

2% propanol in uits9arin~en.

Geluidsanelheid: 1520 mls ± O.4~.

Procentueel versehil: -1.9 ± 0.3~.

Meting: datadisk 107, file 4.

Rekonscruktie: p1aatjesdisk 43.
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U~t de meetresultaten bl~kt dat de plaatsel~ke afwtkingen met een

diameter van 3 ~u nag teruggevonden worden indien het verschil in

geluidssnelheid -1.3 ± 0.8% of groter is. Voor gebieden waarin de

geluidssnelheid groter is dan in de cilinder is dit percentage

+2 ± 0.8%.
De resultaten z~n samengevat in tabel 6.13. De vermelde ~ercentages

stellen de ~rocentuele verschillen in geluidssnelheid voer ten

opzichte van de geluidssnelheid in de omgevende cilinder, zoals

deze uit de rekonstruktie berekend kan worden. Horizontaal staan

de procentuele verschillen in geluidssnelheid vermeld ten opzichte

van die in de omgevende cilinder volgens gegevens van Den Brok (1984).
Vertikaal staat de diameter van de gebieden met een afw~kende

geluidssnelheid . ..
u~" •

~ procentueel verschil in geluidssnelheid

diameter

uitsparing -4.5% -3.2% -2.6% -1.9% -1.3% -1.3% +1.3% +2.0% +3.3%

3 mm -0.5 -0.2 -0.1 -0.3 -0.2 -0.0 +0.1 +0.4 +0.3

4.5 :TIm -0.8 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2 -0.1 +0.3 +0.5 +0.5

6 mm -1.8 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.1 +0.5 +0.5 +0.9

8 m.m -2.2 -1.8 -0.6 -0.9 -2.0 -0.1 +1.1 +1.1 +1.6

10 ,:lm -2.6 -1.3 -0·9 -1.2 -0.7 -0.3 +0.9 +1.5 +1.6

TABEL 6.13: Procentueel verschil in geluidssnelheid na rekonstruk

tie voor verschillende diameters.

De resultaten zoals weergegeven in de tabel tonen aan dat voor

plaa tsel)'.:.e verstoringen in de geluidssnelheid als fU::1,<;:tie van de

plaats, met een diameter kleiner dan een centimeter, de absolute

waarde van de geluidss~elheid ster~er afw~kt naar:nate de diameter

kleiner is.
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Dat betekent dat zelfs indien het rekonstruktiefilter optimaal zou

z~n, het niet mogel~k is om voor gebieden met een diameter Kleiner

dan enkele centimeters, exact de plaatsel~ke geluidssnelheid

vast te stellen. Dit maakt het interpreteren van de rekonstrukties

vooralsnog een riskante zaak voor wat betreft in de rekonstruktie

gevonden gebiedjes met een afwUkende geluidssnelheid en een diame

ter Kleiner dan enkele centimeters. Er wordt slechts een verschil

in geluidssnelheid gevonden waarvan niet met zekerheid de grootte

vastgesteld kan worden.

Tenslotte kan opgemerkt worden dat de methode om gesch~e meetobjek

ten te verkr~gen door het uitwisselen van de staafjes agar-agar

met verschillende percentages propanol een eenvoudige en erg prak

tische werkwtze bl~kt te z~n. Het is hierbt aan te bevelen om de

staafjes onder water in de cilinder te plaatsen. Indien dit niet

gebeurt kan er lucht tussen de staafjes en de cilinder bl~ven zitten,

wat aanleiding geeft tot verstoringen in de loopt~dmeting. Dit is

b~voorbeeld het geval in de meting weergegeven in figuur 6.11.c)

rond het staafje van 8 mm. Het betreffende staafje is blijkbaar niet

symmetrisch, oak in,·figuur 6~12.c) treedt b~ dat staafje een

verstoring Ope In dat geval duidt de rekonstruktie op de aanwezig

heid van een hoeveelheid water tussen het staafje en de cilinGer.

Dit kan afgeleid worden uit de vorm van het ~erekonstruee~de staafje

en uit het feit dat voor die plaats een lagere waarde voer de

geluidssnelheid gevonden wordt, dan in het staafje met een

diame ter van 10 m.:'..
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7 KOnklusies en aanbevelingen.

Uitgaande van de theorie van de Radontransformatie en z~n inverse

is het convolutie-terugprojektie algoritme afgeleid. B~ de

analyse van dit algoritme z~n de volgende punten naar voren

gekomen:

-b~ de rekonstruktie dient er rekening gehouden te worden met

vervorming ten gevolge van bemonstering. Zowel wat betreft het

bemonsterd z~n van de afzonderl~ke projekties als wat be~reft

het eindig z~n van het aantal projekties.

-de vervormde informatie kan ge~limineerd worden door in het

rekenstruktie-algoritme een laagdoorlaatfilter in te bouwen.

-er is een relatie tussen het. aanta1 projekties en het aantal

monsters per ]rojektie afgeleid waaraan voldaan moet worden

am in de rekonstruktie de resolutie in tangenti~le en radi~le

richting even groat te kr~gen.

-met behulp van Diskrete Fouriertransformatie technieken bl~kt

het mogel~k rekonstruktiefilters to ontwerpen, zodat het

kwantitatieve verband tussen origineel en rekonstruktie uit

gerekend kan worden. De orde van het filter heeft daarb~ een

grate invleed a] de kwaliteit van de rs&onstruktie.

-een optimaal rekonstruktiefilter is niet aanw~sbaar aangezien

de informatie-inhoud van de metingen niet vast ligt. ~el

staat vast dat een rekonstruktiefilter met een 1aagdoor1aat

overdracht betere resu1taten ge8ft.

Veor wat betreft de 100pt~dmeting kunnen de volgende ~onk1usies

getrok&en worden:

-uitgaande van de ontwerpen van Bas (1983) en Haar1er (1984)

is de loopt~wneter zo ver moge1~k geperfektioneerd. Het dyna-

misch bereik van de nieuwe loopttdmeter kan op 75 dBm gesteld

worden, hetgeen voar onderzoek aaa zacite weefsels llie~ weinis

deill~ing ruim voldoende is.

-de in de meetopstelling optredende ref1ekties ztn zodanig

teruggebracht dat ze geen aanleiding meer geven voer fouten

in de loopt~dmeting.
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-de in de meetopstelling aanwezige afw~king in de mechanische

konstruktie veroorzaakt een "baanfout" die storend is bij

metingen aan weefsels met een geluidssnelheid die in dezelfde

grootte-orde ligt als die van water. Door uitbreidinb van de

meet- en rekonstruktiesoftware is een mOie~~kheid gekre~erd om

deze baanfout te korrigeren ten koste van een halvering van

de meetnauwkeurigheid.

-meetfouten ten gevolge van interfererend geluid z~n geanalyseerd

en een mogel~kheid om dergel~ke fouten te verm~den door

"omhullende" detektie toe te passen is aangebracht. Dit geeft

echter slechts ten dele een verbetering.

Tenslotte z~n er een aantal metingen uitgevoerd die tot de volgende

konklusies leiden:

-met de meetmethode bl~kt het mogel~k te z~n om gebiedjes met

een diameter van 3 mm en een afw~kende geluidssnelheid ten

opzichte van de omgeving van 1.3 ± O.8~b,in de rekonstruktie

kwalitatief te herkennen.

-een kwantitatieve bepaling van de geluidssnelheid bl~kt door

de eindigheid van het rekonstruktiefilter slechts beperkt

:nogel~k. Va or gebiedjes met sen diameter Kleiner dan enkele

centimeters'bl~kt behalve dit effekt ook afbuising van geluid

de kwsntitatieve rekonstruktie te beInvloeden. Op dit moment

kan daarom gesteld worden dat de meetmethode ts onnauwkeurig

is voor het uitvoeren van kwantitatieve metingen.

Voor de voortgang van het onder30ek worden de volsende aanbeve~

lingen .~~edaan:

-de looptljJ;::eting door indirekte frekwentiec1eting dient o::mieu·v

opgezet te worden, aangezien de relatie ~ussen ingestelde

delers en werkeltke deelfaktor onbekend is. Jellicht dat

dan tevens het versc~il tussen de in dit verslag gevonden

3ta~sractte en de sta~;roott2 volgens Ha~r~er (19~4) ver~laard

kan ·Norden.

-het dynamisch bereik van de loopt~dmeter zal vergroct ~o0ten

worden indien oak onderzaek aan objekten ~et een hoge geluids

snelheid (botten!) verricht gaat worden.
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Op dit moment kan door verhoging van het uitgezonden vermogen

dergel~k onderzoek weliswaar op beperkte schaal uitgevoerd

worden, het risico van oversturing van de loopt~dmeter en het

optreden van meetfouten door reflekties wordt in dat geval

echter groter.

-om de mogel~kheden van de meetopst~lling verder uit te diepen

zullen verdere metingen verricht moe ten wordell. Een verbetering

van de prestaties wordt verwacht door het toepassen van

focussering en het vervangen van de mechanische "scan" door

een elektronische, hetgeen gerealiseerd kan worden met een

lineaire-array transducer zoals door P. Wardenier binnen de

vakgroep ontwikkeld wordt.

-het is gewenst om de nu bestaande mogel~kheid o~ een rekonstruk

tie in 40 maal 40 beeldpunten weer te geven, uit te breiden.

Nellicht dat dit bereikt kan worden door gebruik te maken ViJn

de pas gereedgekomen verbinding met de Burroughs computer in

het rekencentrum van de Technische Rogeschool Eindhoven.

Daarvoor zullen de nodige faciliteiten, hardware en software

gerealiseer d moeten worden.

-tenslotte blJjkt er steeds meer behoefte te z"n om het gedrag

van geluidsgolven in de rekonstruktietechniek in te bouwen.

In de literatuJr zJjn hierover slechts sporadisch onderzoeks

resultaten gepubliceerd (Greenleaf (19~1».
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Apnendix A.

De Diskrete Fouriertransformatie (DFT).

Besehouw een eindige r~ fln) met lengte N~ afgeleid van fer) volgens

fen) = f(n.Ar). Het Diskrete Fouriertransformatiepaar is gegeven

knf(n)w

door:

F(k)

fen)

N... l
=L

n=O

N-l
= 1 L K(k)w-kn

N-k=O

O'k'-N 1 ,."kn -j211'kn/N---,,, =e (Al)

(A2)

De Diskrete Fouriergetransformeerde F(k) van fen) kan besehouwd

worden als de verse hoven bemDnsterde Fouriergetransformeerde

van fer). Dit is weergegeven in de onderstaande figuren.

FOURIER TPA~SFORMATIE-
FOURIER TPANSFURMATIE-

1

-1 0

F(R)=A(R)

+-«:1

F (R)= .!- L F (R~)
oAr . 4U

].=- ...

0 1 2 3_r -1 0 1 2 _R

N-punts Diskrete F(k)=4rF(R~Uk)-FOURIER TRANSFORMATIE 1 O=RAu.( 1

. .. ... .
0 ~ 1 -~u

Figuur Al: Het verband tussen Fouriertransformatie en Diskrete

Fouriertransformatie.
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De Diskrete Fouriertransformatie is een operatie die een eindige

rij fen) met lengte N afbeeldt op een andere eindige r;~ y(k), oak

met lengte N. Voordat enkele eigenschappen van deze operatie

gegeven worden, is het zinvol notaties in te voeren waarmee de

periodieke voortzetting van een eindige r~, respektievel~k een

periode van een periodieke r~ aangegeven worden.

In dien een r~ fen) met lengte N als een periode van sen oneindige

r~ beschouwd wordt, kan de oneindige periodiel~e r~ voorgesteld

worden door fen) = fen modulo N) = f«n))N . Andersom wordt
,., -fen) verkregen uit fen) door fen) = f(n).RN(n) met RN(n) = 1 voor

O'n~N-l en nul anders. De eindige r~en fen) en gln) beide met lengtA

N, hebben een b~behorende Diskrete Fouriergetransformeerde F(k)

respektievel~k G(k). Voor deze r~en met hun getransformeerden

gelden de vo1gende eigenschappen:

l)Lineariteit:

r~en met lengte N

af(n) + bg(n)

+---+ DFT

+--. aF(k) + bG(k)

2)Cirku1aire verschuiving van fen):
-km (f«n+m))N.RN(n) +---+ w .F k)

3)Cirkulaire verschuiving van F(k):
1n

w • fen) ~ F( (k+1) )N.RN(k)

4)Cirkulaire convolutie:
N-l
(~O f«m) )N·g«n-m) )N) .RN(n) .-...--.. F(k) .G(k)

5)Vermenigvuldiging:

f(n).g(n)

Voor een afleiding van de bovenstaande eigenschappen en een uit;e

breide theoretische bespreking van de DFT wordt verwezen naar

Oppenheim (1975). De transformatisformules (Al) en (A2) z~n geschikt

voor im~lsmentatie op een computer zodat de DFT van een eindige r~

daarmee berekend kan worden. Dit zou een enorm aantal berekeninsen

vergen, waardoor deze mogel~kheid niet aantre~~eltk is. Door Tukey

en Cooley is fu 1965 een algoritme ontworpen dat onder bepaalde

voorwaarden een geweldige reduktie oplevert van het aantal bereke

ningen dat nodig is voor het bepalen van de DFT van een rt.
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Op dit algoritme gebaseerde transformaties worden Fast Fourier

transtormaties (FFT) genoemd. Toepassing van FFT is het meest een

voudig en efficient voor r~en waarvan de lengte een macht van

twee is. Dit l~kt een beperking, maar is het niet wat ingezien

kan worden indien men bedenkt dat een r~ met lengte N zander verdere

gevolgen uitgebreid kan worden met een aantal nullen zodat de

lengte van de r~ een macht van twee wordt. FFT van r~en met een

willekeurige lengte levert veel complexere algoritmes Ope De stra

tegie van uitbreiding met nullen verdient daarom de voorkeur. Het

programma"FFT" is geschreven voor het bestuderen van de punts~reid

funktie (PSF) en z~n Fouriergetransformeerde. Het programma-gedeelte

waarin de DFT ~ordt berekend is gebaseerd op een algoritme, gepre

se~teerd in Oppenheim (1975). Het programma is geschikt am de DFT

te berekenen van een r~ waarvan de lengte een positieve macht van

twee is. Daartoe kunnen de parameters so en M% gew~zigd worden.

De PSF wordt berekend in veertig punten (zie paragraaf 4.2), waaruit

volgt dat voor het onderzoeken van de PSF een 64-punts FFT een ge

schikte keuze is. Dit geeft so=64 en M%=6. Voor het starten van het

programma dient de PSF in het geheugen van de ITT2020 computer

aanwezig te z~n. De PSF en een aantal b~bGhorende parametrs die

in "Floating Point" opgeslagen z~n, worden met behulp van het machi

netaalprogramma "FPCOPY" toegekend aan BASIC-vc,riabelen (zie para

graaf 4.3). Nadat informatie over de betreffende PSF gepresenteerd

is, wordt de diskrete impulsresponsie en de DFT van het rekonstruk

tiefilter waarmee de PSF gegenereerd is, afgebeeld op het "High

Resolution Screen" van de ITT2020 comruter. Tenslotte worden de PSF

en z~n DFT op dezelfde manier afgebeeld. Een listing van het pro

gramma "FFT", vocrzien met het nodige kom~nentaar is a;:, de volgende

bladz~den weergegeven.



FA'T
Fo,,~i£RTIlAA/CFO~HATli

" 1>~G /~fAr/~ tAl
FIi£KWeIl/Trc 1/

?~{)f'(AHI'1A "FFT " (FA~r FOt/Ii/elf T.fAIV; ;t>,f,.,)
~/~1'/i":J~A/'f/"f~ ~~~lfcr/t-"1 PRINT CHR$ (4)I"BLOAD FPCOPY.

01"
3 PI = 4 * ATN (II j)J:. ~ --Io-il)~ IF INX = I THEN WI '" •. WI iAl ./. = I ; /A/V~~H; TIeAAd' FoI/I7AT/e

-·_--~~C-=--~~~.!..-_----~~-:;:::;-;;;;:;;-,===,------1-~~~~--=-,l~~-!-::.-=-!!l-_-:::-;
4 SO = 64 blt- pw,vrf TIlANr,oll/yA7/iF 1080 FOR J = I TO L11.
5 0 I M XR (50) ,XI I SO) , XT (50) .6 (50) " , ! / 1081 JX = J

lFA/9TE -1~AAy " i, HI:"'",.,AA 01,-,FR(50),FI (SO) r 1090 FOR I = JX TO NX STEP LEX
6 DIM W(20): IF SO ) 64 THEN 0111 • 1'1I0.lECT/E- 4A'IlAy 1091 11 = I

PISO): 60TO 8 1100 IP1. = 11 + LU
__:L DIM P(64) 1110 TR = XRI111 + XRIIPZ)

8 GOSU8 2500 ----'-i~AI;.y;;o.:;II:..2~-=:l"Ar./EI,PAA',f~ETE,e1 1115 TI = XI(UI + XI(IPZ)
~--1O- E7. = I f>1I;qAN~Ti~ '1/41/,11."0 -- 1120 XR(IPZI = XR(I1) -. XR(IPZ)
---IIfORi-;-1 TO 11:P119 - I) - - 1125 XI(IPl) = X1(11) - XIIIP1.)

WII)IP(19 + I) = - W(ll: NEXT F,-trUI'"A,O'fc T£Af /'vliRIlAl;P' 1130 XT(IPZI = (XRIIPZ) * URI - (

:P(19) = - 2 * W(O) XI (IPXI * UI)

I 2 60S UB 4500 : GO SUB 2=,0;,0~Oc""c-;-.--;- -,~::.:II..:.·r-"v.-""",E-2~-,-,A:.:R:.cIlc:." Y,-'_""-I'_'~J'_'-=E..:.I/_r..:.,,,,-,,-.q,cL-I"A_/_,v..:.T_-l I I 3 5 XI I I PZ ) = IX R ( I PZ ) I UI) + (
13 FOR I = 0 TO (SO - I):XR<I + F/CTER/,AAAruTMf I:VARA'-4y ")(f<' U(IPZI * URI

:~O~ P(I): NEXT :INZ = 0: 60SUB YtJo,( l7f"A/~,oRNAT/E ::~~ ~:::~~)==T~l(IPZ)

14 FOR I = I TO SO:P(I - 0 = XT UiTKO,yfTTAA,(/r~oAH"'T/C /41 1155 X1<IZI = TI
( I) " .5: NE XT ARA'A Y ',b" 1160 NE XT

'--=-;c~~~~~--;;-;;-;..-;-;;-=,----c--~~~:-:----,-~-~~~~,---::::-:-----:-::::---:-::-:-----t--'
15 E7. = I: 60SUB 4500: 605UB 2000 uirvOE,q AI/IlAy!"; EVr.j'EI'~/,f/T 1170 UT = (UR * WRI - (UI * WI)

_________ _~ 1175 UI = lUR * WII + lUI * loIR)

16 E7. = 0 f'''AlTJj'~I!/~FVA/~TlE I"-tIARIft4y ~. 1176 UR = UT
20 60SUB 4500 "'CT viTvoclf ! ISO NEXT
25 FOR I = 0 TO (SO -- I):XR(I + FL~ 1:V,4~tl"y I(/t v'110tl , 1190 NEXT

I) = P(I): NEXT r~AN.F~Il/'f,f7Ie 1200 NV2Z = NZ I 2

~-2rFOR I = I TO 50:XI(11 = 0: NEXT A,f,Oy XI 4/M1>T:J~(~~q~ 1210 NIIIl = NZ -- I
;/ 1220 JX = I

A,(/tAY XT !5€vt'lT Pc

ANI'LiruP£ V/iA/ PE »r T.

1340 RETURN

30 60SUB 2000 I'-f/Alr AIl-4Ay N.D" <? -- 1230 FOR I = I TO NIII1

__35_J!l.!' __~ ,.::07;:~------------L:.P,A.:.:.(~A~H:..:.::E..:n.-=Il'_::.$'_="'_"4:::A::,....:/~IJO~O:... __-_·_---1 I 23 I 11 = I
_~4~0_ 60SUB 1000 rIlA,v,!'o-'MATIE 1240 IF 111.) = JI) THEN 1270

45 FORf~OTO 50:P(I) = 0: NExt I 1250 TR - XR(J~),t,e,<,fr p wollpT Q£ E£<:?:;> - ~

___-,----,-,,.,,--,-__~~_~_~~ ./ ./ 1255 TI = XIIJI)
50 FOR I = I TO 50:p(I---rr =-"XT,.-----"-IT-X-O-I'(-C-r-~-A-~-A/-'-F;-O-R-N-"'-r-lc-E-,IA.t,----! 1260 XR(JII = XR(111

(I) " .5: NEXT Ifll,uy ",P~ 1265 XI (JI) = XI (11.)

60 ~ = I: 605UB 4500 --=,,::.:/..:.r--=v~O~c=:_A:.:....::If;;_!i'::.:,q.:.A:.:..Ly-"-'-,b-·------- 1266 XR(U) " TR
__}L~?~-;U;-,B~2",0-"O.::0 ..:k~V:.!T~'-i-P~&'::lt>:.::R:.:liV=T..:, --l 1267 Xl ( U I = TI

120 END 1270 KZ = NV2Z
1280 If (Kl) = Jl) THEN 1320
1290 JZ = JZ - KZ

~"IS~tJwnN6 ItJOO (rItAA/{F"IfHATl6) 1300 Kl = K1 I 2
1000 II:! = b 2 i. t<; _ p,,,,/n rI1IfNfl'I>llhAr/6 1310 60TO 12BO
1010 PI = 4 * ATN II) pT. ~ 1320 JX = JX • Kl

1020 N1. = 2 ~ 117. I_-'1~3~3~0_~N~E~X+T~:____:_;__::7::::;_;=:;_----~
--!.1~03~0~~F'-0-=R~L-=--!I~TccO-II-Z---------------------- 1331 IF (INX " Il THEN 1337 IN-~ ¥I : IA/ntHe r.Q/M/>ro~,.."

1031 LZ = L /NiTlAL;fAr/~- 1335 FOR I = I TO NZIXT(1l " IXR
1040 LEZ = 2 ~ (111. + I - L7.) (I) ~ 2 + XI(I) ~ 2): NEXT
1050 LIZ" LEX / 2 1336 BOTO 1340
1060 uR = I 1337 FOR I " I TO NZ:XT(II = (XR
1065 UI = 0 (I) A 2 + XI(I) ~ 2) / NZ: NEXT

1070 NR = COS (PI I LIX)
1075 WI = - SIN (PI I LIXI



H€~fCH,f//Alj /;V,ll/4-,v

tle-EAI' If/W/j)lAAlTEAI lit! A-cAAy '1"

plOT ARA,4Y i>' ,4/S

H,' r();JIfAI'(

$.)(, fy: II/t>ANiA/If/,1C 1'"AKToJeelf/

IItJl1,( )( AccjJ. y- A>

4535 NEXT
4540 HGR: HCOLORa 7
4545 SX = IBX - 15) / 'SO:SY = BY /

( (BH - BN I • 1. II
4550 HY = BY - ( ABS (SY • BNI 

(Sy • BN II / 2

4560 HPLOT 5,0 TO 5,(BY t 51
4555 HPLOT O,BY TO BX,BY

4565 FOR I = 1 TO SO
4570 HPLOT (5 t CI • SX)) ,BY TO

(5 til' SOI,IBY t 5)
4575 NEXT

4529 IF BH < P (1) THEN BH = P (1)

4576 IF (IBN ( 0) AND (BH ( 0)) THEN

4631.
4577 IF 1(8N ) 0) AND IBH ) 0)) THEN

41.31. . . _
--4-579-mOT O,HYTO 5,HY IV'tI/.,f$ "'A~K£lfl-"':J

1__-i-4~5~B0r_~H~P~L.0=-Ti-:5:->'iB..:.YTn-...,-;;:n-_::-;,..,- . . .. _
45B5 FOR I = 0 TO ISO - I)
4590 IlPLOT TO (5 t II • SO), IH

Y - ISY • IPII)))I
4595 HPLOT TO 15 t I I I t I) • 5

O),IHY - ISY • IPII))))

41.00 NEXT
41.05 HPLOT TO 15 t ISO • SX)),B

Y
---;-4b:-l::-:<l,......:'-;:P:::R-=-I:-:N:;:-T-·;:;H:;-;A;-;:X;-;I-H~:-:U-;;H-=-----;'-;-j-;B;;;H;---·-----,---~-,,-H.-W---,-/e-;-li-e--Ali-'-'-N::~-;~--K-E-----

41.15 PRINT "HIN='jBNi' 'IPIISO / ",irvoelf
2) )

v •

RECOH t:.--</

".RecoS •

1",,""/JUl. ~ .byTe -/,vT,,:/elf

f'!fAAIVE TeA;

uiryoc~ IIIfIf/ ~wl,.fO"r/N4 't.OQ

WMl>rJE;PiClM-r AI> yl. 'y v

A/Lu"" Of' .zc /

CAt{ FI'(o/Y ; /If/VOE,(' FP- f'AAA

hcr£,('(

'3/ Z ~ l, 31 Z 1:1 f>0INr.cA VOO"
""Fl"vopy v = 'I S" FS"o

: .

PRI 1
PRINT CHRt 19l;"G'
PRI 0
RETURN
POKE 31232,95: POKE 31233,B

o

2000 INPUT 'PRINT? ';yt
2010 IF yt ( ) 'y' THEN RETURN

2500

2020
2040
2050
2060

2510 FOR I - 0 TO 17
2515 CALL 31234:WIII = SH
2520 NEXT

2553 PRINT 'WO : ' . - 2 • W(0),
2555 FOR I = I TO 10: PRINT I'W" ;

I; " : ". - WI I): NEXT,
2560 PRINT 'SOM : ";Wll5)
25b5 PRINT "WSOM : "j WI 1b)
2570 PRINT "SU : "j III I 17)
2575 INPUT "GIVE RETURN TO CONTI

NUE. "j Yf
__..15BO RETIIRN

2525 TEXT
2530 NPROJ = PEEK (24491):SPROJ =

PEEK (24492):STPS = PEEK (
24493)

--2-515PRj·2N~T---"-'"N""UCC-HC:OCC"E-R-cOccF~P-R"-OJ"-E::-:C:-::T:-::I-=-O-"-N------

S :";NPROJ "irVoeA ,!U[j4-1',q,('''''''"T&lfJ
2540 PRINT "SAHPLES/PROJECTIONS

:"jSPROJ
2545 PRINT "STEPS/SAHPLE

:";STPS
2550 PRINT "FILTER-PARAMETERS

41.20 RETURN

plOT A/l/lAY ";>.
/~.JEVJII[ ~IfYE6.v

AlU£ l>00A!J"-<-J'6'N' /.-v

~t!' .4lfAJlly ~.:7A/.4500 ex = 250: BY .. 150 I AF",~riA/{/~1f/ p{~r /.., !'lliC-f'I,I(~lf

4505 POKE 31232,7BI POKE 31233,2 ! J/Z-JZ ,)/z.rl !>t)t',vreA I/(}()~

II. I rl"l0I'V .I "'~'Pe
--;4~5";"IAO-;O~H~=-----;1"0"'0:;:;0r;0Or;::lSaN..---;=........1o"ovo...,o:i\o-_---iJl~~fe r H ,4K_ £ #'-',.,'--/7'41':--'.-A~;'-/lbA~"7'i::y;-';;;'p"..--I

4515 FOR I a 0 TO SO I
4518 IF EX a l-fiiEti45~ _p#'~ pr:£_~£r e·7,'I;'~_. _
4520 CALL 31234;:":;P'-=I:':'ICC-I -'--:;';-::"S;"H:--.-;;P-=-I---:-/--: cAli FPC0I'Y ~ : //VI/OE/l

NPROJ) 9 THEN PII) PI"'9) pw'</r~J)NEi1>F",,vA:Tti
4521 IF I 3 = ~ I

41.31. HY = BY
41.45 HPLOT O,HY TO 5,HY
41.41. HPLOT 5,BY
4bB5 FOR I .. 0 TO ISO - 1)
41.90 HPLOT TO 15 t II. SX)), IH

Y - ISY • (Pill - BN)))
41.95 HPLOT TO 15 t I I I t 1) • 5

X) ) I I HY - ISY • I P 1I) - BN))
I

4700 NEXT
4710 60TO:-.::4~60::-.:5::..... _
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Appendix B.

De Diskrete Rekonstruktiefilters.

Op de volgende bladz~den z~n de impulsresponsie, de amplitude

overdracht en de filterparameters van de diskrete rekonstruktie

filters gegeven, die in paragraaf 4.4.3. besproken z~n. In TABEL Bl

z~n de optimale overgangsmonsters getabelleerd, waarvan b~ het

ontwerpen van de "Lowpass invers" filL-ers gebruik is gemaakt.

Deze gegevens z~n overgenomen van Rabiner (1970). In TABEL B2 z~n

de filterparameters gegeven van het "Invers" filter dat in

paragraaf 4.4.2. gepresenteerd wordt.

In de figuren B19 tot en met B26 en de tabellen B12 tot en met 515

zijn "Lowpass invers" filters van de orde 32 gegeven. De filters

z~n uitgerekend voor toekomstig gebruik. Ten t~de van het afstudeer

werk was het nog niet mogel~k filters van een dergel~ke orde in het

rekonstruktieprogramma te gebruiken.

BW Minimax T· BW Minimax

N=16
1 -96.63068199 0.01597290 0.19530278 0.67931499
2 -95.47730064 0.01951294 0.22385191 0.70432347
3 -98.72853756 0.01724854 0.21873067 0.70148393
4 -114.30107403 0.01259155 0.19831225 0.68572509

N=32
1 -93.11873436 0.01735230 0.20052231 0.68302930
2 -89.36560249 0.02354126 0.23959557 0.71593525
4 -86.97191620 0.02770996 0.26135787 0.73350248
6 -86.69376850 0.02871094 0.26670884 0.73796855
8 -88.41957283 0.02705688 0.26084303 0.73367810

10 -92.86338043 0.02340698 0.24691517 0.72345444
12 -115.13009739 0.01320190 0.20258948 0.68939742

N=64
1 -94.71326447 0.01544800 0.19125221 0.67535861
2 -89.93906212 0.02057495 0.22634942 0.70507613
3 -87.99901295 0.02438354 0.24519492 0.72204262
4 -87.48722935 0.02581177 0.25236063 0.72570913
8 -85.52755356 0.03010864 0.27213724 0.74181077

12 -85.35023785 0.02996826 0.27101526 0.74040381
16 -85.01383400 0.03095703 0.27556998 0.74434815
20 - 85.68937778 0.02975464 0.27059980 0.74029023
24 -86.59522438 0.02882080 0.26751875 0.73850916
28 -115.01544189 0.01322021 0.20274639 0.68953717

N=128
1 -94.00015545 0.01566772 0.19122512 0.67492092
2 -92.48471928 0.01967163 0.22183722 0.70122715
3 -90.42631149 0.02271729 0.23824591 0.71450669
5 -88.68881035 0.02398071 0.24430176 0.71859482
8 -87.40693378 0.02510986 0.24892636 0.72166583

16 -86.15447140 0.02633057 0.25347440 0.724600(f3
24 -85.83375359 0.02739258 0.25816799 0.72843530
32 -85.56298637 0.02763062 0.25894149 0.72886454
40 -84.62227345 0.03014526 0.26996954 0.73824701
48 -85.57633972 0.02913208 0.26652967 0.73584086
56 - 86.70246506 0.02863769 0.26648645 0.73743919
60 -114.79892921 0.01326904 0.20291216 0.68961047

N=256
1 -92.07104015 0.10647949 0.19387524 0.67664281
2 -93.63089275 0.01963501 0.22197911 0.70144920
3 -87.435754780.019085690.22085960 0.69990539
5 -89.86921692 0.02305298 0.24117076 0.71635813
8 -89.21122360 0.02479248 0.24843111 0.72164702
9 -88.34475231 0.02329712 0.24253562 0.71679420

16 -88.42712784 0.02444458 0.24629538 0.71900030
32 -87.89452744 0.02577896 0.251634930.72307099
48 -87.84068012 0.02421875 0.24359358 0.71550480
56 -86.96756554 0.02345581 0.23957232 0.71177494
64 -87.60656548 0.0239685i 0.24199281 0.71380179
80 -87.11819744 0.02351685 0.23926844 0.71103085
96 -86.78892708 0.02435913 0.24219392 0.71293931

104 -85.55295181 0.02552490 0.2459()\}92 0.71524908
112 -85.86081982 0.02607422 0.24926456 0.71857490
120 -88.45293331 0.02683105 0.25909273 0.73130690
121 -90.09288883 0.02561035 0.25523207 0.72916388
122 -93.23881817 0.02344360 0.24778644 0.72456966
123 -99.37811375 0.01946106 0.23070314 0.71099759
124 -113.12398720 0.01351929 0.20394843 0.69037794

TABEL Bl: Optimale waarden voor "Lo'N~c:ass" iilters met dri e over
gangsmonsters.



~Lj I -7.::c:28L'IU4E~04 I -5 I ~4.4595787JSE-031

~_~__~~-,-----r----..---------r-~-~---.~--,-~--,.----,
I POINfS 1I2

NORHALIZED HAGNITUDE. 1- 1.136IE-1I1
SAMPLING PERIOD - 1.8liIB8E+. SEC

FILTER ·SHEPP-LOGAN·.
DIGIfAL FILfER IMPULSE RESPONSE

~- ' , ~~--~

I.B

.8

~ .6

i .of

I .2

El B.B

,

1:1 -.2.

-.of

-.6

-.S

-1.1

~ I 1 ~ I .531200315[-031

I .: II] I
I F'OI.JER II..CEJF It IEIH

:- "::.; I (CS:?:jl'jE· 114 I -3 I -2. 3809",238IE-031

t, I -b.SI373242UE-(I4 1 -7 I -1.202123176E-021

-8 I -6.087E.08638E-04 I -9 I -1.065858777[-011

10 ;~.E,1904n.19E-IJI 1 -11 I -1.065858777E-011

i • rCJ i
i rUI~Ef; I

I -12 I -E,.t.l87608538E-U4 I -13 I -1.202123176[-021
._--------------- ----------------------------------
, -1'1 I -6.518732420[-04 1 -IS I -4.459578715[-031

I -16 I -7.332822104E-04 1-17 J -2.380952381[-031

I -18 I -8.11~12S8919[-04 1 -19 I -1.531200315[-031
._----------------------------- --------------------
I -20 I -1.1 07597828E -03 I

FIGUUR B1: Impulsresponsie van het rekonstruktie

filter volgens Shepp en Logan .

TABEL B2: Filterparameters "Inverse filter".

FILTER ·SHEPP-LOGAN·.
I1AGNlTUDE RESPONSE OF DIGlTAL FlLTER. LINEAR .

i------------L----&.---'- .l-- .k.~_.. " .1-_" --'- --'

1.8

.9

.8

.7

.6

.5

.of

.3 I.2

. I

8.B ";:::::.-_~,__,,,-,_~_,,,---_,_-·-·-__y--_r·---·-·'·-·I~-----'

8 POINTS 128
NORHALIZED ~ITUDE. 1- 3.1836E-BI
FREQUENCY RESOLUTION - 3.S8&3E-03 Hz
F'OI..DOVER fREQUENCY - 5 ••lIlIlE-81 Hz - POINT 1211

FIGUUR B2: Ampli~ude-overdracht van het rekonstruk

tiefilter volgens Shepp en Logan.



-6 I -2.786991992E-03 1 -7 1 -l.S/2909684E-03/

-2 I -9.318554510E-04 1 -3 I -9.323333333E-041

-8 I -1. 145316666E-02' -9 I -7.274166002E-021

COEFFICJENr
1Z ro I
IPOWERICOEFFICIENf

-4 I -1.380831651E-03 1 -5 I -1.45965687'3E-031

o I -7.743356634E-04 1 -1 1-7.714491412E-041

I -10 1 1.936103810E-Ol I -11 I -7.274166002E-021

IZ TO I
IPOWERI

fILTER "CHESLER-RIEDERER".
DIGITAL FILTER IMPULSE RESPONSE

'I ' "-"~

," ,,I I, I' ' .. .. .. ' ---~'

loll

.8

.6

o POINTS
NORMALIZED MAGNITUDE, 1- 1.411811E-lll
SAMPLING PERIOD - l.llllllllE+llll SEC

32
I -12 I -1.145316666E-02 1 -13 1 -3.572909684E~031

I -14 I -2.786991992E-03 I -15 I -1.459656873E-031

FIGUUR 83: Impulsresponsie van het rekonstruktie

filter volgens Chesler en Riederer.

I -16 1 -1.38083165IE-03 1 -17 I -9.323333333E-041

, -18 I -9.318554510E-04 1 -19 I -7.714491412E-041

I -20 I -7.7 43356634E -04 I

TABEL BJ: Filterparameters filter "Shepp-Logan".
----------------------------------------------_._--

I Z TOI
IPOWERI COEFFICIENT

IZ TO I
IPOWERI COEFFICIENf

-8 I -5.570350978E-02 I -9 I 2.965721167[-021

1 -10 I 1.408010476E-Ol I -11 1 2.96572116/E021

I -16 I -3.514/06575[-03 I -17 I -3.61695238IE-031

I -12 I -5.570350978E-02 I -13 I -1.612056579E-021

1 -14 1 -7.27931065IE-03 1 -15 I -6.20319£27&E-031

-6 I -7.27931065IE-03 I -7 I -1.61205['579E-021

o I -2.38343150SE-03 I -I I -2.6725181 J IE-I)31
---------------_._----------------------------------

---------------------------------------------------

-----------------------------------------------_.--

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------~-

--------_._--------------------------------------_._---

I -2 I -2.564144410E-03 J -3 I --3.616952381E-031
--------------------------------------------1-----
1 -'I I -3.514106575E-03 1 -5 1-6.2031%278[-031
-----------------------------------~---------------

-------------------------------------------_._-----

----------------------------------------------- --

._., ---~-----.
IZS

FILTER "CHESLER-RIEDERER".
MAGNITUDE RESPONSE OF DIGITAL FILTER' LINEAR

I I L l --I

f

t

loll 1........-
.9 J-
.8

i
.7

.6

.5 ,

.4 ,

.3

:~ i
ll.ll ].--__

o POINTS
NORMALIZED MAGNITUDE, 1- Z.6Z511E-lll
FREQUENCY RESOLUTION - 3.9063E-03 Hz
FOLDOVER FREQUENCY - 5.00D0E-01 Hz - POINT IZ8

1 -18 I -2.564144410E-03 I -19 1 -2.672518111E-031

FIGUUR 84: Amplitude-overdracht van het rekonstruk

tiefilter volgens Chesler en Rieaerer.

----------------_._--------------------------------
1 -20 I -2.383431505E-03 I

TABEL B4: Filterparameters filter "Chesler-Riederer".



_ .-1.. -..1._ ••__ . ..a.__ ........._. J....I. •.~

~TL..I-L-,---.--,~---',--,- -_. -.- -.-.-.-.- ---.----

LOHPASS INVERSE FILT~L-~.~.
DIGITAL FILTER IHPULSE~

...._-A.__'--~-'. ........._..J..-.--.--,.I__ L- ..l- ..&...__~

1.11

.1

.8

.4

·.2

~

I
A 11.11

R -.2i -.4

I -.8
-.1

-1.8 ~r----.---.--~-----....----.--~_·_-..--·~~T·-----..,------,
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HORHRLIZED HAliNITUDE. 1- 4.4188E-82
SlH'LING PERIOD - 1.Be8llE+lill!l SEC

I
---,--- -"'r-- ------,- ------,
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I." l~~-'.8
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J l:~ jrrrr" I

-1.8 r----------,--- --,.-.-•.- ·-r--··--· ... ---'f- -_.-

" POINTS
NORHALIZED HAGNITUDE. 1- 2.2118E-82
SAHPLING PERIOD - 1.0880E+BB SEC

FIGUUR B5: Impulsresponsie "Lowpass inverse" filter,
bandbreedte: 1/16 bemonsteringsfrekwentie.

FIGUUR B7: Impulsresponsie "Lowpass inverse" filter,
bandbreedte: 2/16 bemonsteringsfrekwentie.

~
o
I

LOHPASS INVERSE FILTER. 0.2.
HAliNITUDE RESPONSE OF DIGITAL FILTER. LINEAR

'--__.......__~ .~. j __•• •.• ,. __._..__."""_""" _ •.••• L __ .•._.-..I

1.11

.8

.8

.'7

.6

:~ t
• I l

8.8 ,----.,---.--,---··..------.·----···-.,--··---,·-····-·--··r-·-"··----,
II POINTS 128

HORHALIZED HAGHITUDE. 1- 1.3'784E-1I1
FREQUENCY RESOLUTION - 3.8883E-83 Hz
FOLDOVER FREQUENCY· 5.B888E-1I1 Hz - POINT 128

LOHPASS INVERSE FILTER. 0.1.
HflGNITUDE Il£SPOHSE OF DIGITIl.. F"ILTER. LINEAR

__ ......, __ • • .j. .. _. ~.~_ •._ .•...J. ._. .J _._-----..1

':~ l~-.
.6 1
.5 i
.4 i
.3 1

8:~ J~_r- _..-, -r'-~' ---.- ------...,.-·--~·--~~·~·r-··-~ ~I··-"' -- . 1- --..,

B POINTS 128
NORMALIZED MAGNITUDE. 1- 8. I856E-82
FREQUENCY RESOLUTION - 3.9BS3E-1I3 Hz
FOLDOVER FREQUENCY· 5.BBBBE-BI Hz - POINT 128

FIGUUR B6: Amplitude-overd:cacht "Lowpass inverse"
filter, bandbreedte: 1/16 bemonst. frek.

FIGUlJR B8: Amplitude-overdracht "Lowpass inverse"
filter, bandbreedte: 2/16 bemonst. frek.
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8 POINTS 32

HORHALIZED MAGNITUDE. 1- 7.3565E-82
SAMPLING PERIOD - l.eee8E"'88 SEC

FIGUUR B9: Impulsresponsie "Lowpass inverse" filter,
bandbreedte: 3/16 bemonsteringsfrekwentie.

FIGUUR Bll: Impulseresponsie "Lowpass inverse" filter,
bandbreedte: 4/16 bemonsteringsfrekwentie.
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LOHPASS INVERSE FILTER. 0.4.
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.7 I

.8 t

.5

~ ;::.'--_-,.- y-_. .... o T_· ....

8 POINTS
NORHALIZED MAGNITUDE. 1- 2.5355E-81
FREQUENCY RESOLUTION - 3.8883E-83 Hz
FOLDOVER FREQUElCY - 5.8e88E-81 Hz - POINT

LOHPRSS INVERSE FILTER. 0.3.
I1fIGNITUDE RESPONSE OF DIGITFL FILTER. LINEAR

~L-----.- _. .•. ._. ". . _.->-. _._.-L-__~

. f
~ t
~ r
~ r

LT,nTTT~- ,I
8 POINTS 128

NORHALIZED MAGNITUDE. 1- 2.8851E-81
FREQUENCY RESOLUTION - 3.8OO3E-II3 Hz
~OLDOVER FREQUENCY - 5.8888E-81 Hz - POINT 128

FIGUUR BID: Amplitude-overdracht "Lowpass inverse"
filter, bandbreedte: 3/16 bemonst. frek.

FIGUUR B12: Amplitude-overdracht "Lowpass inverse"
filter, bandbreedte: 4/16 bemonst. frek.



-8 I 2.21175 LI706E-02 1 -9 1 1.620052573[-021

I -12 I -9.879272%7E-03 1 -13 1 -7.112551989E-031

1 -16 I -1.227157 LilJf)E-03 1

IZ TOI IZ Tal
IPOWERI COEFFICIENT IPOWERI COEFFICIENT

----------------------
O-,-=1~528617499E=b3-1---I 1 =~~~~~~~~~~~~=~~~

----~----~-----------------------

-2 I -4.12321969IE-03 I -3 I 3.14470LI~~~~=~~~

---=4-,--?~364828889E=03-,--~5-,-=~~~~~~~~~~~~=~~~
---=6-,-=~~383~59238E=02-,--=~-I- 2.6797619~~~=~~~

,--=8-,--~~3564~0588E=02-,-~=~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~
1-=IO-I-=3~383~59238E=02-1---11 I -2.625521736E-021

I -12-1--2~364828889E=03-1-=13-1~~~~~~~~~~~~~~=~~~
,-=14-1-=4~123219691E=03-,-=15-1 -3.344858~~~~=~~~
,-=16-,-=1~52861~499E=03-,----------------

------- ----------------------------------- ------
COEFFTCIENT

IZ TOI
IPOI-lERI

U I -I ,,)271574DGE-03 I -1 I -1.&85753078E-031

-6 I 3.2~8037759E-03 I -7 I 1.620052573E-021

-2 I -3.~.Ll'3533:::33E-03 I -3 I -7. 112551989E-031
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .'- - - - - - - - - --

-4 , -9.879272961E-03 I -5 I -7.10311774IE-031

17 TOI
I F'IJl~[R 1

I -10 I 3.2980377 c;9E-03 I -11 I -7.103117741E-031

1-14 1-3.5LI9533833E-03 1-15 1 -1.685753078E-031

--------------------------

TABEL B5: Filterparameters "Lowpass inverse filter 0.1".
filt 0.3".TABEL B7: Filterparameters "Lowpass inverse er

o I -:~.:~9.::'005':65E-03 1-1 I -1.563774737E-031

I!. TO!
IPOI-lERI COEFFIClENT

IZ 10 I
I pm~ER 1 COEFFICIENT IZ TOI IZ TOt

~~~~~~~----~~~~~~~~~~~---~~~~~~~---~~~~~~~~~~~----
o 1 -2.003186947E-03 1 -1 I -2.290412576E-061

-2 I ~•. 00908?7nl[-04 I -3 I -7.991516312E-041

-4 I -I. i~,t.E858'j9E-02 I -". 1 -2.2133%316E-021
-2 1 -4.734030427E-03 I -3 1 -8.475304703[-031

--------------------------------------------------
-4 I 1.101793717E-02 I -5 1 -8. LI6%31202E-031

-F. I -'3,E·610883':10E-03 I -1 I 2.506298232E-021 -6 1 -5.895601937E-02 I -7 I 1.7'::4593772E-021
:3 I 4.4':10S:38235E-02 I -9 I 2.506298232E-021

1 -Id 1 -'3.bbI088390E.-U3 1-111 -2.213395316E-021

1-12 I -1.156G85849E-02 I -13 1 -7.991516312E-041

1-141 5.0t:J90821BIE-0'i 1 -15 I -1.563774737E-031

I -Ib I -2.29200<:.3(.5E03 I

--------- -----------------------------------------
1 -8 I 1.081411765E-Ol 1 -9 I __ ~~~~~~~~~~~~-021

,-=IO-,-=5~89560193~E=02-1-=11-1 -8.463631202E-031

,-=,2-,--l~101~93~I~E=02·,-=13-,-=8~4~~~04~03E=031

,-=14-,-=4~~34030~2~~=03-1-=15-,-=;~;;O;~25~~E=~~~
----------------------------------------------
I -16 I -2.003186947E-03 1

TABEL B6: Filterparameters "Lowpass inverse filter 0.2".
TABEL B8: Filterparameters u~owpass inverse filter 0.4".
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FIGUUR 815: Impulsresponsie "Hanning" filter,
bandbreedte: 3/10 bernonsteringstrekwentie.

FIGUUR B13: Impulsresponsie "Hanning" filter,
bandbreedte: 2/10 bemonsteringsfrekwentie.
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NORMALIZED HRGNITUDE, 1- 1.2886E-01
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FOLDOVER FREQUENCY - 5.BB00E-01 Hz - POINT 128

FIGUUR B14: Amplitude-overdracht "Hanning" filter,
bandbreedte: 2/10 bemonsteringsfrekwentie.

FIGUUR B16: Arnplitude-overdracht "Hanning" filter,
bandbreedte: 3/10 bemonsteringsfrekwentie.



,

I -10 1 3.948971429E-02 1 -1 I 1 2.3761]1787E-02'

-2', -1.713048906E-03 I -3' -1.454857143E-031

o I -1.280945009E-03 I -1 I -1.010828872E-031

-4 I 7.585879846E-04 I -5 1 -1.400265424E-031
----------,---------------------------------------

-6 1 -1 ;~18387992E-02 I -7 I -1.949261626E-021
--------------------------------------------------

-8 , -5.728721468E-03 1 -9 I 2.376171787E-021

COEFFICIENT
IZ TOI
IPOWER'COEFFICIENT

IZ TOI
IPOWERI

DIGfri-FI~firfsi~~~~~

~ ]~~- ·-'l----·-- ~----'----'--~~

i .2

~ ~:: _~-r-, I L

1
, 1-1 JT'~

Z
~ -.4

~ -.6

-.8

-1.0 -r-~.--- - ,-- -- -,----.---.------r--,----.---~
o POINTS

NORMALIZED MAGNITUDE, I- 1.5378E-01
SAMPLING PERIOD - 1.0ee0E+00 SEC

32
I -12 I -5.728721468E-03 I -13 I -1.949261626E-021

I -14 1 -1.218387992E-02 1 -15 1 -1.400265424E-031

FIGUUR B17: Impulsresponsie "Hanning" filter,
bandbreedte: 4/10 bemonsteringsfrekwentie.

1 -16 I 7.585879846E~04 I -17 I -1.454857143E-031

I -18 I -1.713048906E-03 I -19 I -\'010828872E-031

COEFFICIENT
IZ TOI
IPOWERICOEFFICIENT

I-'
[\)

+
'fJ\~~f' B9: Filterparameters "Hanning filter 0.2".

I

I -20 I -1.280945009E-03 I

I Z TO I
IPOWERI

-2 I -1.535174023E-03 I -3 I -6.976190476E-04/

-8 I -4.513565843E-02 I -9 I 2.418406738E-021

o , -1. 172790924E-03 I -I I -1.087679187E-031

-6 1 9.196733702E-03 I -7 I -\'991590275E-021

-4 I -5.464513300E-03 I -5 1 -, .926225321E-031

1 -12 I -4.513565843E-02 I -13 I -1.991590275E-021

1 '-16 1 -5.464513300E-03 I -17 1 -6.976190476E-041

, -10 I 8.710952381E-021 -11 I 2.418406738E-021

, -14 I 9.196733702E-03 1 -15 1 -1.926225321[-031

, -18 I -I,535174023E-03 I -19 I -1.087679187E-031

'-II

LINEAR
__J.--.J

.4

.3

.2

• I

8.S r-----,--- .... -r _·_-~·--r-·-··---T----"----........----r-"..---,
o POINTS 1211

NOR~ALIZED MAGNITUDE. I- 3.B695E-01
rREQUENCY RESOLUTION - 3.9063E-03 H~

rOLDOVER ,REQUENCY - 5.00eeE-01 H~ - POINT 128
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FIGUUR B18: Amplitude-overdracht "Hanning" filter,
bandbreedte: 4/10 bemonsteringsfrekwentie.

I -20 I ~l. 172790924E-03 I

TABEL BI0: Filterparameters "Hanning filter 0.3".



IZ TOI
IPOWERI

- 125 -

IZ TOI
COEFFICIENT IPOWERI COEFFICIENT

o I -1.044191490E-03 I -j I -1.463:349728E-031

-2 I -1.071338477E-03 I -3 I -3.187523810E-031

-4 I 1.891529890E-03 I -5' -5'.657067130E-031

-5 I -1.058074502E-02 I -7 I 2.226415317E-021

-8 I -6.790249715E-02 I -9 I -1.013663692E-021

I -10 I 1.537753333E-01 I -1'1 I -1.01:3653692E-021

I -12 I -6.790249715E-02 I -13 1 2.226415317E-021

I -14 1 -1.058074502E-02 I -15 I -5.557067130E-031

1 -16 I 1.891529890E-03 1 -17 I -3.187523810E-031

I -18 I -1.071338477E-03 1 -19 I -1.463349728E-031

I -20 I -1.044191490E-03 1

TABEL Bll: Filterparameters "Hanning filter 0.4".



-8 , -2.518454254E-03 I -9 I -2.523004659E-031

-4 I -7. 761'125283E-04 I -5 I -1.166969697[-031

-2 1 -3.878021055E-04 1 -3 1 -5.221382384E-041

COEFFICIENT
IZ TOI
IPOWERICOEFFICIENT

-6 I -1.663655586E-03 I -7 I -2. 1680'16747E-031

IZ TOI
IPOHERI

o 1 -3.159921808E-04- I -1 1 -3.321802017E-041

1 -10 I -2.019489496E-03 I -11 I -9.442397606E-041

I -12 I 6.167518065E-04 I -13 1 2.419798367E-031

1.8 ~-" ......,- __-L-~__ -Jl --L.w_""""~._.._...&.-.-....~~

.8

.&

.~

.iI

Q 8.&
l:l -.2

~ -.~
~ -.&

-.8

-1.8 ..------r--- ..-'-r-""--,.-.--.-...---..-..--,.-.--,-------.-----.-~
8 POINTS &~

NORHRLIZED MAGNITUDE. 1- 5.15i1IE-839AHPLING PERIOD - l.eeeeE+ee SEC

FIGUUR B19: Impulsresponsie "Lowpass invers" filter,
bandbreedte: 1/32 bemonsteringsfrekwentie.

1 -14 1 4.110349030E-03 I -15 I 5.315355644E-031

I -16 1 5.752121212E-03 1 -17 1 5.315355644E-031

I -18 I 4.110349030E-03 I -19 1 2.419798367E-031

I -20 I 6.167518065E-04 I -21 I -9.4'12397606E--041

1 -22 I -2.019489496E-03 1 -23 I -2.523004659E-031

1 -24 I -2.518454254E-03 I -25 1 -2.168046747E-031

I

lil8

HfI(ONIh?Jt~~V~SDI1h.,fRPfi.~E~~i.rNERRI:: ~L.--_ .L --- L • __ --I -. -------'._-------'-------'-------'-------'

~ :: ~I .& i
fI .5 ~
N .~

i .3

~ .iI
. I

8.8 r---",'" - -.- . ,'---_. -~r"-·---·--.----....,---·....---.. ,
8 POINTS

NORHRLIZED HAGNITUDE. 1- ~.5&3eE-e2

FREQUENCY RESOLUTION - 3.98B3E-83 Hz
FOLDOVER FREQUENCY - 5.BIl80E-81 Hz - POINT 128

I -26 I -1.663655586E-03 I -27 I -1.166969697[-031

1 -28 I -7.761425283E-04 I -29 I -5.223382384E-041

I -30 1 -3.878021055E-04 I -31 I -3.321802017E-041

I -32 1 -3.159921808E-04 I

TABEL B12: Filterparameters "Lowpass invers filter I".

FIGUUR B20: Amplitude-overdracht "Lowpass invers"
filter, bandbreedte: 1/3~ bemonst. frek.



-2 I -4.973980066E-04 I -3 I -3.0U2238879E-041

0,1 -5.821464999E-04 1 -11 -5.722485486E-041

-4 f -E\.195485827E-06 I -5 1 2.078787879E-041
----------~---------------------------------------

-6 1 3:111444194E-05 1 -7 I -8.331720041E-041

-8 I -2.424598477E-03 1 -9 I -4.324236535E-031
--------------------------------------------------
I -10 I -5.667561304E-03 I -11 I -5.459595540E-031

COEFFICIENT
IZ TOI
1POWER ICOEFFICIENT

IZ TOI
IPOWERI

LOHPASS INVERS.1... ORDER 32.
DIGITfL f"IL TER Int"ULSE IlESPOHBEI:: r--··· 'ld_~ __' .. -... _--.-~~-~---.-- ...~

~ .8 ~ ,

-,.. ~~-.. ~ ..-,--,... ,..,- ,--- -,-- -,- ---~!
IIJ POINTS 84

NORMALIZED MAGNITUDE, 1- 1.1188E-02
SIlHPLING PERIOD - I._E+88 SEC

I -12 1 -3.095197182E-03 I -13 I 1. 185237948E-031
FIGUUR B21: lmpulsresponsie "Lowpass invers" filter,

bandbreedte: 2/32 bemonsteringsfrekwentie.
I -14 I 6.202969651E-03 I -15 I 1.024143325E-021

I -16 I 1.178787879E-02 I -17 I 1.0?4143325E-021

I -18 I 6.202969651E-03 I -19 I 1.185237948[-031

J -20 I -3.095197182E-03 1 -21 1 -5.459595540[-031

I -22 I -5.667561304E-03 I -23 , -4.324236535[-031_______________________ 1 0 _

LOHPASS INVERS 2i. ORDER 32.
I1flGNlTULI£ RESPOtISE OF DIG Til.. FILTER' LINEAR

~ ':: J~-"- · -, - -, -_. -'-'~I
I ::1 1

I.iiLc ",_C' _, __ , ,_~_~I
8 POINTS 128

NORMALIZED HAGNITUDE, 1- 8.9510E-B2
FREWENCY RESOLUTION - 3.9883E-83 Hz
FOLDOVER FREQUENCY - 5.8IiJ88E-1IJ1 Hz - POINT 128

I -24 I -2.424598477[-03 I -25 I -8.331720041E-041

I -26 I 3.111444194[-05 I -27 I 2.078787879[-041

I -28 I -6.195485827[-06 , -29 I -3.002238879[-041

I -30 I -4. 973980066E -Oil I -31 f -5. 722485486[ -041

1 -32 I -5.821464999E-04 1

TABEL B13: Filterparameters "Lowpass invers filter 2".

FIGUUR B22: Amplitude-overdracht "Lowpass invers"
filter, bandbreedte: 2/32 bemonst. frek.



COEFFICIENT
1Z TOI
IPOWERICOEFFICIENT

IZ TOI
IPOWERI

-8 1 1.617706352E-03 I -9 I 3.413541391E-031

-61 -2.446162'll0E-03 I -7 I -1.355004166E·031

-4 I -5.016154830E-04 I -5 1 -1.633939394[-03/

-2 i -2.342770982E-04 I -3 I -7.572611603E-051

o I -5.488435192[-04 1 -1 I -4.629601525[-041

I -10 / 6.582817035£-05 I -11 I -8.317174313E-031

I -12 1 -1.538087594E-02 I -13 I -1.235146049£-021

--f--- -.-- -,----- --.- - ------.--~-~-----r-.~

II POINTS 84
NORHRLIZED HRGNITUDE. 1- 2.8222£-ll2
SflHPLING PERIOD - 1.llll0llE+ll8 8£C

LJlI~~r.i.sFl~~~R~.Ju.~R~.I:: r-'~ _. ·_·1···· ._~.__.__ .L. __...... _---L- •.__....._._~

~ .6 i
i .4, I
i .2 i

-l~B ~..__

I -14 I 2.677454193[-03 I -15 I 2.098829686[-021
FIGUUR B23: Impulsresponsie "Lowpass invers" filter,

bandbreedte: 4/32 bemonsteringsfrekwentie. I -16 I 2.922242424E-02 1 -17 I 2.098829686[-021
----------------------------------------------~---

I -18 I 2.677454193E-03 I -19 I -1.23S746049E-021

1 -20 I -1.538087594E-02 I -21 I -8.377174318E··031

I -22 I 6.582BI7035E-05 I -23 I 3.413541391E·031

j-J

I\J
(Xl

I -24 I 1.617706352E-031 ·25 I -1.355004166E·031

i

128

LOHPASS INVERS 4 ORDER a2.
ItAGNITUD£ RE9PON9E or DIGhR. F'lLTER. LINEARI:: ~~_'A-' •.•••• _ ••L-•....L..•• ,-•••••••••_ ...L.._---'

~ .8 1
i .7 1
i .6 i
fl .:1 i
!:! .4 1

f j_~_~
• • 1--- ". ~- -r ... - ..,-,--.------r-----,.----
B POINTS

NORMALIZED HRGNITUDE. 1- 1.2814E-BI
FREQUENCY RESOLUTION - 3.8883£-113 Hz
FOLDOVER FREQUENCY - :I.ll89llE-BI Hz - POINT 128

1 -26 1 -2.446162410E-03 I -27 I -1.633939394E-031

/ -28 I -5.016154830E-04 I -29 I -7.572611603[-051

1-30 1 -2.342770982[-04 I -31 1 -4.629601525[-04/

1 -32 I -5.488435192E-04 I

TABEL B14: Filterparameters "Lowpass invers filter 4".

FIGUUR B24: Amplitude-overdracht "Lowpass invers"
filter, bandbreedte: 4/32 bemonst.frek.



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

-8 I -4.966133121E-03 1 -9 I -5.722204837E-031

-4 1 -1.671146274E-03 I -5 1 -7.415151515E-041

COEFFICIENT
IZ TOI
IPOl-lER 1COEFFICIENT

-6 I 1:681962286E-03 I -7 1 6.265542307E-041

I Z TO 1
IPOl-lERI

o I -5.277952511E-04 1 -1 1 -3. 399760390E-04 1

-2'1 -1.889953410E-04 I -3 I -7.716541162E·041

1 -10 1 3.712388011E-03 I -11 I 8.178651786E-031

1 -12 I -8.717511847E-03 1 -13 1 -2.937115326E-021

r-----,.--.- .. I" •• 'hl ,-.- ""I"~ .-. ~·'·--·-I-·---~'" .-----r---~-~

fII POINTS 84
NORHRLIZED MAGNITUDE. I- 5.488?E-f112
SfI1PLING PERIOD - l.fIIlilfII8E+fIIfII SEC

I -14 1 ~1.650659801E-02 1 -15 I 2.828179361E-021
FIGUUR B25: Impulsresponsie "Lowpass invers",filter,

bandbreedte: 6/32 bemonsteringsfrekwentie. I -16 I 5.408666667[-02 1 -17 I 2.828179361E-021

I -18 I -1.65065980\E-02 I -19 , -2.937115326E-021

i I -20 1 -8.7175\1847E-03 I -21 I 8.178651786E-031
, --------------_ .. _---------------------------------

I -22 1 3.712388011E-03 I -23 I -5.722204837E-031

I -24 1 -4.966133121E-031 -25 I 6.265542307E-041

.......... _ .. _.•-.....:"::.:=.1',.==::;===;===;,"
fII POINTS 128

NORHRLIZED HAGNITUDE. I- 1.8893E-f111
FREQUENCY RESOLUTION - 3.9063E-f113 Hz
F"OLDOVER FREQUENCY - 5.11888E-81 Hz - POINT 128

1 -26 1 1.681962286E-03 I -27 I -7.415151515E-041

1-281 -1.671146274E-03 1 -29 I -7.716541162E-041

I -30 I -1.889953410E-04 I -31 1 -3.399760390[-041

I -32 I -5.277952511E-04 I

TABEL B15: Filterpatameters "Lowpass invers filter 6" •

FIGUUR B;16: Amplitude-overdracht "Lojolpass invers"
filter, bandbreedte: 6/32 bemonst. frek.
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TABEL B16: Filterparameters "Stapper" filters,
genormaliseerd. De parameters zijn
symrnetrisch ~ond nul dus wl=w-l,
w2=w-2, etc.

FILTER-PARAMETERS
WO .0250763072
W1 .010779204
W2 -4.5101272E-04
W3 -4.05911448E-03
W4 -4.5101272E-03
W5 -3.96891194E-03
W6 -3.20219032E-03
W7 -2. 52567124E-03
W8 -1.9393547E-03
W9 -1.48834198E-03
W10 : -1.17263307E-03

FtLTER-PARAMETERS
WO .148374796
W1 -.0357016617
W2 -.01261022
W3 -.0113000672
W4 -4.91307271E-03
W5 -3. 4391509E-03
W6 -2. 12899818E-03
W7 -1.47392181E-03
W8 -1. 14638363E-03
W9 -8. 18845451E-04
W10 : -6.55076362E-04

FILTER-PARAMETERS
WO .42422727
W1 -.208578408
W2 .0265142044
W3 -.0212113635
W4 0
W5 -3. 97713066E-03
W6 -1.32571022E-03
W7 -1. 32571022E-03
W8 -8.83806814E-04
W9 -8. 83806814E-04
W10 : -4.41903407E-04

1/2N

1/5N

1/30N

FILTER-PARAMETERS
WO .071727059
WI -1.31528837E-03
W2 -8.50553145E-03
W3 -8. 68090323E-03
W4 -5. 78726882E-03
W5 -3.94586511E-03
W6 -2. 63057674E-03
W7 -1. 84140372E-03
W8 -1.31528837E-03
W9 -1.05223069E-03
W10 : -7.89173021E-04

FILTER-PARAMETERS
WO .26383899
W1 -.103411468
W2 -2. 79490455E-03
W3 -.0139745228
W4 -2. 79490455E-03
W5 -3. 35388546E-03
W6 -1. 67694273E-03
W7 -1. 39745228E-03
W8 -1. 11796182E-03
W9 -8.38471365E-04
W10 : -5.5898091E-04

1/3N

I/ION
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Appendix C: Schema's en print1ay-out's.

con.. 4+5

-sV of -15'V l.\il:
Cor'l.I+'t.

...
2.:Z,oopF
3.sV

+ 2~00J'P
3SV

L- .J.... ........ -+-_~ ......._ _jf c:.Ol\.4+S

I,b~T COft.9+IO

NETFtLTCI\
l.X 100 IflhT r------,

FIGUUR C1: Schema positieve en negatieve voeding.
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I I
I. _ ---l~ J
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I
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....-;
tr••,..l

FIGUUR C2: Schema (ingeb1ikte) voorversterker overgenomen van

Haar1er (1984).
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FIGUUH C3: Schema middenversterker.
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con.7UJ

t--------------r--o T IsV
22 .. F

°"91

FIGU0R C4: Schema eindversterker.
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FIGUUR C5= Schema detektieschakeling.
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FIGUUH C6: Schema verwerkingsschakeling.
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FIGUUR C7: Printlay-out midden- en eindversterker.
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FIGUUH c8: Printlay-out detektie- en verwerkingsschakeling.
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