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Samenvatting 

Snelheden in een bloedvat kunnen worden gemeten met gepulst ultrageluid. De axiale 

component van de snelheid (snelheidscomponent langs de geluidsbundel) kan nauw

keurig bepaald worden als functie van de tijd en diepte. Orn de grootte van de snelheid 

te schatten wordt in het algemeen aangenomen dat de hoek tussen de snelheidsvector 

en de bundelas gelijk is aan de hoek tussen de bundelas en de vaatwand. Deze 

veronderstelling is onjuist door de aanwezigheid van snelheidscomponenten in het vlak 

loodrecht op de as van het vat. Deze ontstaan onder andere door bifurcaties en 

vaatwand bewegingen. 

In dit werk is onderzocht of uit de ruwe meetgegevens (het rf-signaal) waaruit de 

axialesnelheidscomponent ( vJ wordt bepaald ook de transversale snelheidscomponent 

(vy: loodrecht op de bundel) kan worden geschat. Met deze twee componenten is de 

hoek tussen de snelheidsrichting en de bundelas bekend zodat de grootte van de 

snelheid, als functie van de tijd en diepte, kan worden gegeven. De snelheden worden 

berekend uit de 2D-correlatiefunctie (athankelijk van verschuivingen in de tijd, flt, en 

diepte, 6 ). Uit de faseverschuiving van de correlatiefunctie bij een bepaalde M volgt 

vx, terwijl vY samenhangt met de afname in amplitude van de 2D-correlatiefunctie bij 

toenemende M. Er is een theoretisch model afgeleid die de correlatiefunctie beschrijft 

athankelijk van vx, vY en de bundelvorm. Na bepaling van vx kan vY uit de 

correlatiefunctie berekend worden als de bundelvorm bekend is. 

Het gedrag van de correlatiefunctie is geanalyseerd door gebruik te maken van 

computersimulaties van verschillende rf-signalen. De fouten in de bepaling van de 

transversale snelheid zijn onderzocht met metingen in een rechte, elastische buis onder 

verschillende hoeken. vY heeft een variatiecoe:fficient van 10-20%. Deze kan verkleind 

worden door het signaal op te delen in verwerkingsvolumes met een groter tijd- en/of 

diepte-interval. Dit gaat echter ten koste van de tijd- respectievelijk diepteresolutie. v Y 

bevat ook een systematische fout. vY neemt zo'n 30% af over een afstand van enkele 

mm's waar hij practisch constant zou moeten zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat in 

het model een bundelvorm is verondersteld die niet athangt van de diepte en die een 

blokvormig intensiteitsverloop heeft. 



Summary 

Fluid velocity in a blood vessel can be measured using pulsed ultrasound. The axial 

velocity component (along the ultrasound beam) can be determined accurately as a 

function of time and depth. To obtain an estimate of the total velocity vector it is 

generally assumed that the beam axis makes the same angle with the velocity vector as 

with the vessel wall. The velocity vector that is determined from this angle and the 

magnitude of the axial velocity component is always parallel to the vessel axis. A 

systematic error is made by ignoring fluid motion perpendicular to the vessel axis. 

Such motion is known to be present as a result of, for instance, vessel wall movements 

or a bifurcation. 

This work examines whether the raw measurement data (the rf-signal) used to 

determine the axial velocity component (vx) can also be used to calculate the 

transverse velocity component (vy: perpendicular to the ultrasound beam). From these 

two components the magnitude of the velocity vector as well as the angle it makes 

with the beam can be calculated directly as a function of time and depth. The velocity 

components vx and vY are calculated from the 2D-correlationfunction (dependent on 

shifts llt in time and 6 in depth). vx can be deduced from the phase shift of the 2D

correlationfunction at a given l!J.t, while v Y depends on the decrease of the 

correlationfunction for increasing llt. The correlationfunction has been derived 

theoretically as a function of v x, v Y and beam shape. After measuring v x and providing 

information about the beam shape, vY can be calculated from the correlationfunction. 

The behaviour of the correlationfunction is analysed using various simulated rf-signals. 

The errors in the estimate of vY are investigated through ultrasound measurements 

under different angles on flow through a straight elastic tube. The coefficient of 

variation of vY is 10-20%. This can be reduced by dividing the rf-signal into calculation 

units with greater time and/or depth intervals. However, this causes a worsening of 

temporal and spatial resolution. In calculating vY it is assumed that the beam envelope 

is constant in depth and that the beam intensity is constant over the whole beam. This 

causes a systematic error in the estimate of the transverse velocity component. v Y 

decreases 3 0% over a distance of a few mm where it should be constant. 
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Hoof dstuk 1: Inleiding 

I . I inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het doel van het onderzoek aan bloedvaten en het 

doel van het afstudeerwerk. Verder wordt een overzicht gegeven van het meten met 

ultrageluid en wordt de meetopstelling beschreven. 

I .2 doel van het onderzoek aan vaten 

In de groep ultrageluidstechnologie wordt onderzoek gedaan naar meetmethoden en 

atbeeldingstechnieken met behulp van ultrageluid. Hierbij gaat het vooral om het meten 

van bloedsnelheden en vaatwandbewegingen. Dit werk valt onder het instituut CARIM 

(CArdiovascular Research Institute Maastricht), dat onderzoek doet naar hart en 

vaten. Omdat hart- en vaatziekten in Noord-Amerika en West-Europa de belangrijkste 

doodsoorzaak vormen verdient onderzoek naar het ontstaan, het constateren en het 

behandelen van hart- en vaatafwijkingen ruime aandacht. 

Artherosclerose is de meest voorkomende oorzaak van aandoeningen aan het hart en 

de bloedvaten (Leeuwen 1992). Artherosclerose houdt in dat de wanden van de 

arterien (slagaders) plaatselijk dikker worden door ophoping van lipiden (vetachtigen) 

en collageen (bindweefsel). In extreme vorm kan de vaatwand naar binnen toe 

dichtgroeien waardoor een stenose ontstaat. Een stenose kan zeer emstige gevolgen 

hebben, zoals bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct. 

Er zijn verschillende manieren om een stenose te detecteren. Een mogelijkheid is om 

een contrastvloeistof in de bloedbaan te brengen. Op een rontgenfoto wordt het bloed 

dan zichtbaar zodat vemauwingen kunnen worden geconstateerd. Een andere methode 

is met behulp van de pulsatiliteitsindex: 

PI= vmax -vmin 

vgem 

(1.2) 

v max , v min en v gem is de maximale, de minimale en de ( tij ds-)gemiddelde snelheid in het 

bloedvat. De snelheden worden bepaald met een ultrageluidmeting en zijn gemiddeld 

over het vat. De pulsatiliteitsindex geeft de relatieve verandering van de bloed

snelheidscurve aan. Het effect van een stenose is dat de pulserende stroming van het 

hart gedempt wordt. Een stenose wordt herkend door een dating van de 
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pulsatiliteitsindex. Hierbij moet de pulsatiliteitsindex zowel v66r als na de stenose 

bepaald worden. Dit is niet mogelijk als een stenose zich voordoet in een bifurcatie 

(splitsing). 

Het nadeel van de eerste methode (rontgenfoto) is dat het ingrijpend is en gezond

heidsrisico's voor de patient heeft, het nadeel van de andere methode is dat het niet 

overal toepasbaar is. V anwege deze nadelen wordt er onderzocht of het rnisschien 

mogelijk is om een stenose te detecteren aan de hand van een afwijkend 

strorningsgedrag. Hiertoe wordt geprobeerd om de stroming in een bloedvat zo goed 

mogelijk te bepalen als functie van de diepte en de tijd. De wall shear rate (dv I dr vlak 

bij de wand met v de snelheid en r de afstand tot de as van het vat) is mogelijk een 

belangrijke parameter voor de constatering van een afwijkend stromingsgedrag. 

1.3 doel van het afstudeer onderzoek 

Bij het beschrijven van het stromingsveld in een vat is het handig de strorning te 

schrijven als de vectoriele som van een primaire stroom en een secundaire stroom. De 

primaire stroom is de stroming die gericht is langs de as van het vat. De secundaire 

stroming is de stroming in het vlak dat loodrecht op de asrichting staat. In 

cilindercoordinaten is de axiale richting de richting van de primaire stroom en zijn de 

radiele en tangentiele richtingen de bewegingen in het secundaire strorningsvlak. 

Met behulp van een ultrageluidsbundel kunnen snelheden in een bloedvat als functie 

van de tijd en de diepte worden bepaald (In dit verslag wordt veelvuldig over diepte 

gesproken. Hiermee wordt bedoeld de afstand tot de zender/ontvanger van het 

ultrageluid, gemeten langs de geluidsbundel). De snelheid die wordt bepaald is echter 

alleen de component van de snelheid die langs de bundelas ligt. De uiteindelijke 

snelheid wordt geschat door een aanname te doen voor de hoek tussen de bundelas en 

de bewegingsrichting van de deeltjes. Er wordt verondersteld dat deze hoek gelijk is 

aan de hoek tussen de bundelas en de as van het vat (de anatornische hoek). De 

anatornische hoek is zichtbaar op het echobeeld. Deze veronderstelling is juist indien 

alle snelheden evenwijdig aan de as van het vat zijn. Dit is in de praktijk doorggaans 

niet het geval. 

Er zijn een aantal oorzaken voor het aanwezig zijn van secundaire strorning in een 

bloedvat. Ten eerste is het vat elastisch en fluctueert de druk in het vat als gevolg van 

het pompen van het hart. Hierdoor verandert de diameter van het vat met de 

hartfrequentie. Deze vaatwandbeweging houdt in dat er een secundaire strorning 
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ontstaat. Met name in de buurt van de vaatwand, waar de primaire snelheid laag is, is 

de verhouding tussen de secundaire en de primaire snelheid hoog. Ten tweede ontstaan 

er secundaire stromingen door de krommingen en splitsingen (bifurcaties) in het 

bloedvatenstelsel. Door een bocht verplaatsen de hoogste snelheden zich van het 

midden van het vat naar de buitenbocht (figuur 1.3 .1) (Evans 1989). 

Axial velocity 
profile 

\ 
\ 

Secondary 
motions 

figuur 1.3.1: Het stromingsprofiel in een bocht. 

Door de secundaire snelheden volgen de deeltjes een helix beweging. Een bifurcatie 

heeft ook een grote invloed op het primaire en secundaire stromingsprofiel. 

In het biomechanica laboratorium aan de Technische Universiteit Eindhoven is 

onderzoek gedaan naar de invloed van een bocht en de invloed van een bifurcatie op 

het primaire en secundaire stromingsprofiel. Er wordt gebruik gemaakt van laser

Doppler metingen (in vitro opstelling) en van computerberekeningen ( eindige 

elementen methode). Er is gevonden dat in een star bochtstuk van 90° secundaire 

snelheden optreden tot 20%-30% van de maximale primaire snelheid (Rindt 1989). In 

een elastische buis zijn de secundaire snelheden van vergelijkbare grootte (Reuderink 

1991). 

Aan de hand van dat onderzoek kan nog niet gezegd warden hoe groot de secundaire 

stroming is in een bepaald vat. Dit komt doordat de hele geometrie van het vat v66r de 

plaats van meting van belang is. Iedere bocht en bifurcatie heeft invloed op het 

stromingsprofiel stroomafwaarts en deze invloeden zijn na grote afstand ( tientallen 

malen de vaatdiameter) nog merkbaar. 

Door de aanwezigheid van secundaire stroming wordt er een fout gemaakt bij de 

veronderstelling dat de richting van de snelheid ten opzichte van de bundelas gelijk is 

aan de anatomische hoek. Het doel van het afstudeer onderzoek is om naast de axiale 
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component van de snelheid (in de richting van de geluidsbundel) de transversale 

component van de snelheid (loodrecht op de geluidsbundel) te bepalen (figuur 1.3.2). 

Belangrijk is dat de transversale snelheidscomponent niet is beperkt tot een richting, 

maar dat deze in een heel vlak kan liggen. Uit de axiale en de transversale 

componenten kunnen de snelheden correct geschat worden, onafhankelijk van het 

aanwezig zijn van secundaire stroming. Met de twee componenten van de snelheid is 

de snelheid niet vectorieel bepaald (daarvoor zijn drie componenten nodig). 

geluids
bundel 

figuur 1.3.2: Definitie van de axiale snelheid (v), en de transversale snelheid (v). 

Uit de literatuur is onderzoek bekend waarin is geprobeerd naast de axiale 

snelheidscomponent een extra snelheidscomponent te vinden. Door met twee 

ontvangers ender een verschillende hoek te meten kunnen twee snelheidscomponenten 

bepaald worden. (Overbeck 1992). Met beide ontvangers wordt de snelheid in de 

richting van de bundel bepaald. Het meetvolume wordt gevormd door het gebied waar 

de bundels van de twee ontvangers overlappen. Het probleem is dat als er diepte 

afhankelijk gemeten moet worden de twee bundels steeds opnieuw gericht moeten 

worden om het meetvolume te verplaatsen. Dit kan niet zo snel dat er zowel een goede 

tijdresolutie als een goede diepteresolutie wordt gehaald. 

Een andere poging is om met twee evenwijdige, half overlappende bundels te meten 

(Dotti 1992). Hierbij wordt de snelheid in de richting van de bundels bepaald en de 

snelheid in de richting loodrecht op de bundels, in het vlak waarin de twee bundels 

liggen. Er wordt hier wel als functie van de diepte gemeten. Het probleem bij deze 

methode is dat er een groot aantal rf-lijnen ( een rf-lijn is het ontvangen signaal na het 

uitzenden van een ultrageluidspuls) nodig is om tot redelijk nauwkeurige resultaten te 

komen. Dit aantal is namelijk circa 1 OOO terwijl voor het bepalen van de 

snelheidscomponent in de richting van de bundel maar 64 rflijnen nodig zijn. Dit heeft 

tot gevolg dat de tijdresolutie zo slecht is dat de methode niet geschikt is voor het 

meten van de stroming in bloedvaten. 
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Het is essentieel dat bij de twee genoemde onderzoeken wordt gemeten met twee 

parallelle bundels die samen een vlak opspannen. Het is ( eventueel) mogelijk om de 

snelheid in dit vlak vectorieel te bepalen (grootte en richting van de snelheid zijn 

bekend), maar er is dan nog niets bekend over de snelheidscomponent loodrecht op dit 

vlak. De grootte en de richting (in drie dimensies) van de snelheid kan dus niet bepaald 

worden. Het verschil met de methode die in dit verslag wordt beschreven (§ 2.6) is dat 

de richting van de snelheid niet bepaald wordt maar de grootte van de snelheid wel. 

I .4 ultrageluid 

I . 4. I fysische achtergrond 

Ultrageluid is geluid met een frequentie die ruim boven de menselijke gehoorgrens ligt 

(LOI 1985). Dit komt neer op frequenties boven de 20 kHz. In de praktijk wordt bij 

medische toepassingen gewerkt met geluid dat een frequentie in het MHz gebied heeft. 

Afgezien van het verschil in frequentie is er fysisch gesproken geen verschil met 

gewoon geluid. De voortplanting van ultrageluid kan, net als gewoon geluid, 

beschreven worden als een bewegende drukgolf. Bij het passeren van zo'n drukgolf 

wordt het medium waarin het geluid zich voortplant, tijdelijk in trilling gebracht. De 

mate waarin de energie van de drukgolf geabsorbeerd wordt door het medium hangt af 

van de frequentie van het geluid en van het soort medium. De absorptie van ultrageluid 

in lucht is zo hoog dat het zich in lucht vrijwel niet voortplant. Ultrageluid plant zich 

wel goed voort in water. 

De voortplantingssnelheid van ultrageluid, c, in water is 1.47·103m/s. Vanwege het 

hoge percentage water is de voortplantingssnelheid in biologisch weefsel vergelijkbaar 

met dat van water; c = 1. 56·103m/s in spierweefsel en c = 1.53·103m/s in bloed. 

Een andere belangrijke materiaal eigenschap is de akoestische impedantie (Z): 

Z=p·C {1.4.1) 

met p de soortelijke massa van het materiaal. Door verschillen in de akoestische 

impedantie van een medium kan ultrageluid gereflecteerd of verstrooid worden. Een 

gebied dat ornringd wordt door een materiaal met een andere akoestische impedantie 

wordt een inhomogeniteit genoemd. Als de afmeting van de inhomogeniteit klein is ten 

opzichte van de golflengte van het ultrageluid treedt verstrooiing op. Bij verstrooiing 

wordt het geluid in alle richtingen verstrooid. Als de afmeting van de inhomogeniteit 
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groot is ten opzichte van de golflengte spreekt men van reflectie. Voor de reflectie 

geldt dat hoek van inval gelijk is aan de hoek van uittrede. 

Aan het grensvlak van twee verschillende media treedt reflectie en breking van het 

ultrageluid op. De brekingshoek hangt afvan de hoek van inval en van de verhouding 

van de geluidssnelheden van de materialen. Het verschil in akoestische impedantie van 

de twee materialen bepaalt de verhouding in intensiteit van het ultrageluid dat wordt 

gereflecteerd en de intensiteit van het ultrageluid dat wordt doorgelaten. De intensiteit 

is gedefinieerd als het vermogen per oppervlakte eenheid. De verhouding in intensiteit 

van het gereflecteerde en het invallende geluid is: 

(Z2 -zJ2 
a.r = (Z1 +Z2)2 

(1.4.2) 

met Z1 , Z2 de akoestische impedanties van de twee materialen die het grensvlak 

vormen. De intensiteit van het doorgelaten geluid volgt uit: 

(1.4.3) 

met a 1 de verhouding van intensiteiten van het doorgelaten en het invallende 

ultrageluid. 

Bij het doorlopen van materiaal zal energie van het ultrageluid geabsorbeerd worden. 

Bovendien neemt de absorptie toe bij toenemende frequentie ( als vuistregel geldt een 

verzwakking van 1 dB per cm per MHz in het menselijk Iichaam). 

Bij het meten aan een bloedvat zal de vaatwand als reflector optreden en de 

bloeddeeltjes (voornamelijk de rode bloedlichaampjes) als verstrooi'ers. De intensiteit 

van het geluid dat door de vaatwanden wordt gereflecteerd is groot ten opzichte van 

de intensiteit van het geluid dat wordt verstrooid. Als men alleen in de beweging van 

het bloed is gei'nteresseerd zal de frequentie van het ultrageluid zo hoog mogelijk 

gekozen moeten worden. De intensiteit van het gereflecteerde geluid is namelijk 

nauwelijks afhankelijk van de frequentie terwijl de intensiteit van het verstrooide geluid 

toeneemt met f 4 
(/ is de frequentie ). De frequentie kan niet te hoog gekozen worden 

omdat ook de verzwakking toeneemt met de frequentie. 
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1.4.2 de transducer (transducent) 

Het ultrageluid wordt opgewekt door middel van een transducer (in het nederlands 

transducent of omzetter) die een elektrisch signaal omzet in een akoestisch signaal. 

Ook is een transducer nodig die het verstrooide en gereflecteerde ultrageluid opvangt 

en omzet in een elektrisch signaal. Het element dat de drukgolven omzet in een 

spanning en omgekeerd wordt gevormd door een stukje piezo-elektrisch materiaal. 

Piezo-elektriciteit houdt in dat als op een materiaal een druk wordt uitgeoefend het 

materiaal van vorm verandert. Hierdoor veranderen de in het materiaal aanwezige 

dipolen van grootte en/of richting. Dit geeft een netto verandering van de polarisatie 

waardoor een spanningsverschil ontstaat. Het principe geldt ook omgekeerd: het 

aanleggen van een spanning geeft een volumeverandering. Een transducer kan daarom 

zowel voor het opwekken als voor het ontvangen van het ultrageluid gebruikt worden. 

-- ongefocusseerd 

··············· gefocusseerd 

figuur 1.4.1: Bundelvorm. Ongefocusseerd en gefocusseerd 

De transducer zendt ultrageluid uit in de vorm van een bundel (figuur 1.4.1 ). De 

breedte van de bundel is gedefinieerd als twee maal de afstand van de bundelas tot het 

punt waar de intensiteit van het ultrageluid met een factor i is gedaald. Hierbij wordt 

er van uitgegaan dat de bundel rotatiesymmetrisch is. Er worden twee gebieden in de 

geluidsbundel onderscheiden; het nabije veld en het verre veld. In het nabije veld zijn 

de weglengte verschillen tussen golven afkomstig van het midden van de transducer en 

van de rand van de transducer groter dan een halve golflengte zodat interferentie 

optreedt. De bundel heeft tot aan de grens tussen nabije veld en verre veld een redelijk 

constante bundelbreedte. Hierna neemt de bundelbreedte toe. 

De bundel kan in het nabije veld gefocusseerd worden. Het focuspunt is het punt waar 

geen verschil in looptijd is tussen de golven die afkomstig zijn van verschillende delen 

van het transduceroppervlak. Een methode om te focusseren is om het buitenste deel 

van de transducer eerder aan te sturen dan het binnenste deel. Dit kan alleen als de 

transducer bestaat uit een aantal gescheiden elementen. Door het tijdsverschil en het 
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verscbil in weglengte komt bet geluid in bet focuspunt precies tegelijkertijd aan (figuur 

1.4.2) 

figuur 1.4.2: Door een tijdsverschil in het aansturen van de verschillende delen van 

de transducer wordt er gef ocusseerd. 

De bundelbreedte bepaalt de laterale resolutie, dat wil zeggen de onderlinge afstand (in 

de ricbting loodrecbt op de bundelas) die twee reflectoren moeten bebben om nog 

apart waargenomen te kunnen worden. Dit is van belang bij bet scannen van een vlak 

met de geluidsbundel. 

Orn diepte afhankelijk informatie te krijgen wordt er niet continu ultrageluid 

uitgezonden (cw; continuous wave) maar word en er korte pulsen uitgezonden ('pulsed 

Doppler'). De pulslengte bepaalt de axiale resolutie, dat wil zeggen de resolutie in de 

ricbting van de bundelas. De lengte van de puls wordt bepaald door de bandbreedte 

van bet systeem. Het verband tussen de bandbreedte, /J..f, en de pulsduur, /J..t, wordt 

gegeven door (Gabor 1944): 

(1.4.4) 

Dit betekent dat voor het kunnen uitzenden van korte pulsen een grote bandbreedte 

nodig is. De centrale frequentie van de puts is gelijk aan de emissie frequentie, fe, en 

bangt afvan de resonantiefrequentie van bet piezo-elektrische kristal. In plaats van de 

bandbreedte wordt vaak de kwaliteitsfactor gebruikt: 

Q= fe 
/J..f 

(1.4.5) 

Samen met formule (1.4.4) volgt hieruit dat de kwaliteitsfactor ongeveer gelijk is aan 

bet aantal perioden waaruit de puls bestaat. In de praktijk wordt meestal aan de 

acbterkant van bet piezo-elektriscbe kristal een laag aangebracbt (backing) waardoor 

de transducer mecbaniscb wordt gedempt. Hierdoor worden de pulsen korter en wordt 
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de axiale resolutie beter. De kwaliteitsfactor van de meeste systemen ligt in de orde 

van 2 a 4. 

1.4.3 toepassingen 

Een toepassing van ultrageluid is het verkrijgen van structuurinformatie in bijvoorbeeld 

het menselijk Iichaam. Structuren worden alleen herkend als ze gepaard gaan met een 

verschil in akoestische impedantie. Hierdoor treden reflecties op zodat een deel van de 

energie van de uitgezonden puts wordt weerkaatst. Het gereflecteerde ultrageluid kan 

worden gemeten en worden uitgezet in een echogram. Bij een A-mode (A: Amplitude) 

weergave wordt de amplitude van het terugontvangen signaal uitgezet als functie van 

de tijd. Door te vermenigvuldigen met de halve geluidssnelheid, c I 2, kan de tijds-as 

omgezet worden in een diepte-as. De factor t is vanwege het feit dat het ultrageluid 

zowel heen als teruggaat. Er kan ook een scan worden gemaakt door de geluidsbundel 

in een vlak te bewegen. Door de amplitude van het signaal op een scherm weer te 

geven als een punt met een bepaalde helderheid ontstaat een twee dimensionaal B

beeld (B: Brightness: helderheid). 

Een andere toepassing van ultrageluid is het meten van bloedsnelheden. 

Bloedsnelheden kunnen gemeten worden door gebruik te maken van het Doppler 

principe. Dit houdt in dat als (ultra)geluid wordt verstrooid door een bewegend 

deeltje, de frequentie van het geluid veranderd. Dit is weergegeven in de zogenaamde 

Dopplerformule: 

Id= 21e · vcosa 
c 

(1.4.6) 

Id is de frequentie verschuiving of de Dopplerfrequentie, le is de emissie frequentie en 

a is de hoek tussen de bewegingsrichting van het deeltje en de richting waarin het 

geluid verstrooid is (figuur 1.4.3). Met v = 1 [m/s], le= 6 MHz, c = 1500 [m/s] en 

a = 60° wordt de Dopplerfrequentie 4 kHz. 
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figuur 1. 4. 3: De snelheidscomponent als het geluid onder een hoek a wordt 

verstrooid. 

Met het Dopplereffect kan alleen de projectie van de deeltjessnelheid op de 

bundelrichting gemeten worden. Als de bundel loodrecht op de bewegingsrichting staat 

wordt er geen Dopplerverschuiving gemeten (a = 90° ). Orn de Dopplerfrequentie zo 

groot mogelijk te maken moet a zo klein mogelijk gekozen worden. Het nadeel van 

een kleine a is dat de vaatwanden dan meer reflecteren. Bovendien zijn er praktische 

beperkingen doordat er vanaf de huid moet worden gemeten. 

Het is zowel mogelijk om met continu ultrageluid als met gepulst ultrageluid te meten. 

Met gepulst ultrageluid kunnen snelheden als functie van de tijd en de diepte gemeten 

worden. Bij cw ultrageluid is er geen diepte afhankelijke informatie en wordt er 

gelijktijdig over het hele vat gemeten. 

De Dopplerfrequentie wordt bepaald door het ontvangen signaal, s, te demoduleren 

waardoor een signaal met de Dopplerfrequentie ontstaat (sd). In complexe schrijfwijze 

is dit een vermenigvuldiging met e-121'f··1 en een integratie: 

M t;t 

sd = J s-e-j2nf,-tdt = J ef2n(f,+fd) ·e-j271f.·ldt = ef2nfd-t (1.4. 7) 
0 0 

Doordat zich in het meetvolume deeltjes met verschillende snelheden bevinden bevat s 

niet een frequentie maar heeft s, en daarmee ook sd, een frequentieband. De 

frequentieband wordt verder breder door spectrale verbreding (§ 2.8). Uit het 

frequentiespectrum van sd is de Dopplerfrequentie te bepalen die met formule 1.4.6 

om te rekenen is tot een snelheid. De breedte van het frequentiespectrum geeft 

informatie over de stroming: hoe groter deze breedte, des te meer verschillende 

snelheden zijn in de stroming aanwezig. 

Een andere manier om de bloedsnelheid te bepalen is met de correlatiemethode. De 

correlatiemethode berust op het feit dat de vorm en fase van het ontvangen signaal 
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informatie geeft over de posities van de bloeddeeltjes. De bloeddeeltjes vormen samen 

een structuur. Het is van belang dat deze structuur ('de samenhang') slechts langzaam 

verloren gaat. Door het signaal van verschillende tijdstippen te correleren kunnen fase

verschuivingen worden bepaald. De verschuivingen van de deeltjes die zo worden 

bepaald zijn in de richting van de geluidsbundel. De snelheid die hieruit volgt is -net als 

bij de Dopplermethode- de projectie van de snelheid op de bundelas. 

1.4 .4 snelheidsdetectie met gepulst ultrageluid 

Tot nu toe is een overzicht gegeven van de mogelijkheden van het meten met 

ultrageluid. Het onderzoek heeft zich bezig gehouden met snelheidsdetectie met behulp 

van gepulst ultrageluid. Vanaf nu zal alleen nog op deze toepassing in worden gegaan. 

Bij het meten met gepulst ultrageluid worden met een bepaalde herhalingsfrequentie, 

de PRF (PRF =Puls Repetitie Frequentie), pulsen uitgezonden. De transducer wordt 

zowel voor het zenden als voor het ontvangen van het ultrageluid gebruikt. Na het 

zenden van een puls wordt het verstrooide/gereflecteerde ultrageluid gemeten, totdat 

een nieuwe puts wordt uitgezonden. Door de looptijd van het ultrageluid bepaalt de 

PRF de maximale diepte, dmax, waarop gemeten kan worden: 

d = c 
max 2·PRF 

(1.4.8) 

De factor c/2 is vanwege het feit dat het ultrageluid zowel de heen- als de terugweg 

moet afleggen. De P RF bepaalt ook de maximale snelheid die correct kan worden 

gemeten. Dit hangt samen met het Nyquist theorema, waardoor de maximaal te meten 

Dopplerfrequentie gelijk is aan PRF/2. De maximale snelheid is hierdoor evenredig met 

de PRF (1.4.6). Indien de snelheid hoger is dan de toegestane maximale snelheid treedt 

aliasing op. Hierdoor draait het teken van de snelheid om. Snelheden naar de 

transducer toe worden dan waargenomen als snelheden van de transducer af De 

Dopplerfrequentie die hoger dan PRF/2 is wordt dan bij de reconstructie van het 

signaal weergegeven als (Jd - P RF) . Als de Dopplerfrequentie niet hoger is dan de 

P RF kan voor aliasing gecorrigeerd worden. 



1.4.5 data-acquisitie 
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zend- en ontvangkristal 

akoestische gel 

bloedvat 

figuur 1.4.4: Het meten van de bloedsnelheid. V'= vx. 

Bij het meten in bloedvaten wordt een transducer op de huid geplaatst (fig 1.4.4). 

Tussen de transducer en de huid bevindt zich een gel waarbij het verschil in 

akoestische impedantie tussen de overgang transducer-gel en gel-huid klein is. Zo 

treden er weinig verliezen op door reflecties. Het is van belang dat het bloedvat zich 

niet te diep onder de huid bevindt omdat anders de kwaliteit van de meting verrnindert 

door absorptie van ultrageluid door het tussenliggende weefsel. De carotis (hals

slagader) de femoralis (grote beenslagader) en de brachialis (armslagader) zijn 

voorbeelden van slagaders waar goed gemeten kan worden. Er wordt gemeten aan de 

carotis omdat bekend is dat de carotis bifurcatie een voorkeurslocatie is voor het 

optreden van artherosclerose. De carotis bifurcatie is de splitsing van de carotis 

communis in de intema en de extema (figuur 1.4.5) 
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commums 

figuur 1.4.5: de carotis communis, de interna en de externa. 

Met het B-mode echobeeld kan de Jigging van het vat worden bepaald. Vervolgens 

wordt met een bundel door het midden van het vat een (snelheids) meting gedaan. Dit 

gebeurt door het uitzenden van een aantal pulsen, waarbij na iedere puls het terug 

gestrooide/gereflecteerde ultrageluid wordt opgevangen. Het signaal dat de transducer 

registreert wordt rf-signaal (radio-frequent) genoemd. Het signaal dat afkomstig is van 

een puls wordt ook wel rf-lijn genoemd. In deze rf-lijn is de voor- en achterwand van 

het vat te herkennen aan de relatief grote amplitude van het signaal (figuur 1.4.6) 
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5 15 25 35 

.ftguur 1. 4. 6: Een rf-lijn waarin de voor- en achterwand van het bloedvat zijn te zien. 

De rf-lijn is bemonsterd met een frequentie, fs (sample- ofbemonsteringsfrequentie), 

die minimaal twee keer hoger dan de emissiefrequentie (fe) moet zijn. Omdat vanwege 

de bandbreedte van het signaal de frequentie van het te bemonsteren signaal hoger kan 

zijn dan fe, wordt een viervoudige overbemonstering toegepast. Bij de metingen die in 

<lit verslag worden besproken is fe = 6.1 MHz en fs = 24.4 MHz. Er is gemeten met 

een PRF van 7780.44 Hz. Een meting bestaat uit 8192 rf-lijnen die samen de rf-matrix 

vormen. De rf-matrix beschrijft in een richting de diepte (bemonsterd met frequentie 

JJ en in een richting de tijd (bemonsterd met frequentie PRF). De rf-matrix bevat 

afgezien van informatie over de bloeddeeltjes ook nog reflecties van weefsel. De 

reflecties hebben een hoge amplitude en bemoeilijken de bepaling van de bloedsnelheid 

uit het signaal. Doordat het weefsel met lagere snelheid beweegt dan het bloed kunnen 

de reflecties uit het rf-signaal worden gefilterd. In figuur 1.4. 7 is een 

frequentiespectrum weergegeven van de rf-matrix op een bepaalde diepte (in het vat). 

Het weefsel is te herkennen aan een lage Dopplerfrequentie en een hoge amplitude. De 

bloeddeeltjes veroorzaken een signaal met een lagere amplitude en een hogere 

Dopplerverschuiving. 
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figuur 1.4. 7: De Dopplerfrequenties die zijn bepaald uit een doorsnede van de rf

matrix op een bepaald diepte. 

De weefselinformatie wordt weggefilterd uit de rf-matrix met een hoogdoorlaat filter. 

Het probleem is dat de snelheid van het bloed in de buurt van de vaatwanden zo laag is 

dat ook deze informatie wordt weggefilterd. Vlak bij de vaatwanden is de 

bloedsnelheid daarom niet nauwkeurig te bepalen. 
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Hoofdstuk 2: Theorie 

2 .1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe uit de correlatiefunctie snelheden geschat 

kunnen worden. Hiertoe wordt eerst het begrip ergodisch proces ge'introduceerd. 

Daama wordt afgeleid hoe de component van de snelheid in de richting van de 

bundelas geschat kan worden (de axiale component, v x )en word en er twee manieren 

gegeven om de component van de snelheid loodrecht op de bundelas te bepalen (de 

transversale component, vy). Tot slot wordt ingegaan op enkele praktische punten 

zoals spectrale verbreding en het betrouwbaarheidsinterval van de correlatiefunctie. 

2.2 stochastisch proces 

Orn een stochastisch proces te karakteriseren worden als functie van de tijd samples 

genomen. De functie die zo wordt verkregen heet een samplefunctie (van Etten 1989). 

Het is ook mogelijk om op ieder tijdstip n samples te nemen zodat er een ensemble van 

samplefuncties ontstaat. Zo kan om inzicht in een stochastisch proces als het gooien 

van een dobbelsteen te krijgen in plaats van op regelmatige tijden met een, steeds met 

n dobbelstenen gegooid worden (fig. 2.2). Zo ontstaan n samplefuncties die het proces 

beschrijven. 

· ..................... ·~ ......... · .......... · ...................... · ....... · ................... ·. 
. . . . . . . . . . .. .... . . . . .. . . ~ .. . .. . .. .... . . ..... .. . ............ . . . . . . ... :" . . . ... .... . .. ... .. . ... . . . . . . 

.· . . ' . . .... • .· ....... ··· .... -~·-... ·· ...... · .. · ......... .......... ·;.: .. ·:·· .... . ··· .. 
. .... ·· .. ··. . .. . .. · . . .- .... .. . . .... . . ........ · .. . . ·. ···· .. :.· .· . . ....... -·· ... . ... .... . .. .. .. . 
... ... .. ... . . •. ~. ... . . . .... . . .. .. .. . . .... ... .. .. . . ... . .. .. .. . .. ..... . ·· .. · ...... •: ·-·. .. ............... · .. · .... . 
.. -··. ·· .. -·· ......... -~-. · ... · .... · .... ·.· :· ....... ·-. · ... .-. · ......... ·. ··· .. ·· .... · .. : ... · ......... : 
. ... . .. . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . .. ..... .. . ... . . .. .. ... ... . . . . . ... . . . . .. . .. . . . ... . .. ... . .. . . . . . . 
... . . . .. . . '.• . . .. . ... . .. .. .. .. . ..... . .. . . .. .... · .... · ............ :··. .. .. ............ · ..... ·. ·. . ..-.· . 
... :.:··.··· ..... :·.·~··.· .. ····.· .. .-····:. ·.····:·.: .. · ......... ·.:·-·····. • ... . 
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ti tijd 

figuur 2. 2: Een voorbeeld van een stochastisch proces: het gooien met een 

dobbelsteen. s geeft de samplefunctie aan (hier in totaal JO). De hoogte van elk 

puntje geeft de uitkomst van een worp met een dobbelsteen. 
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De uitkomsten worden genoteerd als X(l,s) waarbij 1 de tijd aangeeft en s de 

samplefunctie. Door op 11 een doorsnijding van het proces te maken ontstaat een 

functie die afhangt van s en die de statistische eigenschappen van het proces op 11 

beschrijft. De verwachtingswaarde van X(lps) (E[X(t1,s)]) is het ensemble 

gemiddelde van het proces op 11 • Hierbij moet opgemerkt worden dater vanuit wordt 

gegaan dat zowel 1 als n onbegrensd is. In de praktijk kan het ensemble gemiddelde 

alleen geschat worden door het gemiddelde van n samplefuncties te nemen. 

Het proces is strikt stationair ('strict sense stationairy') als de statistische 

eigenschappen onafhankelijk zijn van de tijd (Oppenheim & Schafer 1975). Omdat dit 

in de praktijk vaak een te strenge eis is, is het begrip zwak stationair ingevoerd ('wide 

sense stationairy'). Een proces is zwak stationair als geldt: 

E[ X(t)] = X =constant 

(2.2.1) 

E[X(t)X(t + i:)] = Rxx ( i:) 

Zowel E[ X(t)] als ~(i:) moeten dus onafhankelijk van de tijd zijn. De functie 

~ ( 't) is de autocorrelatiefunctie. Hier komen we later op terug. 

Omdat in de praktijk vaak slechts een samplefunctie voorhanden is wordt een nieuw 

type proces gelntroduceerd; een ergodisch proces, waarvoor geldt: 

(X{l)), = E[ X(l)] =constant 

(2.2.2) 

Hierbij geeft (· ·), het gemiddelde over de tijd aan: 

(·-) =Jim _!_J' [· ·]dl' 
I Hco 21 

-I 

(2.2.3) 

Voor een ergodisch proces is dus de verwachtingswaarde of het ensemble gemiddelde 

gelijk aan het tijdgemiddelde. Het probleem in de praktijk is om te bewijzen dat het 

proces ergodisch is. Meestal wordt er van ergodiciteit uitgegaan zonder <lit expliciet te 

bewijzen. 
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2.3 schatten van een tijdverschuiving 

Een algemene manier om de tijdverschuiving van twee signalen te bepalen is met de 

kruiscorrelati efunctie: 

~('t) = E[ X(t)Y(t+'t)] (2.3) 

De autocorrelatiefunctie die in § 2.2 is ingevoerd is de kruiscorrelatiefunctie voor het 

bijzondere geval dat X(t) = Y(t). De meest waarschijnlijke tijdverschuiving tussen X(t) 

en Y(t) is de 't waarbij ~ een optimum bereikt (fig.2.3). 

0 10 20 30 40 50~ 60 
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jiguur 2. 3: Twee signalen met de correlatiefunctie. De correlatiefunctie is 

genormeerd door te delen door de vermogens van x(t) en y(t). Het vermogen is hier de 

integraal van het gekwadrateerde signaal. 

2. 4 schatten van snelheden 

Zoals gezegd in § 1.4 bevat het rf-signaal informatie van het bloed en van het weefsel. 

Na filtering bevat het signaal alleen nog informatie van het bloed. We beschouwen dit 

rf-signaal als een samplefunctie van een stochastisch proces. Het is niet mogelijk om 

meerdere rf-signalen tegelijkertijd van dezelfde plaats te verkrijgen zodat het ensemble 

gemiddelde niet geschat kan worden. Door uit te gaan van ergodiciteit kan het 

ensemble gemiddelde vervangen worden door het tijdgemiddelde (zie § 2.2). Een 

schatting van de kruiscorrelatiefunctie wordt dan gegeven door: 



} I 

Rxy ( 1:) = -f X(t' )Y(t' +1: )dt' 
t - 1: • 

19 

Voor bemonsterde signalen komt dit overeen met: 

(2.4.1) 

(2.4.2) 

k l 
met t k = - en 1: 1 = - k, l is een geheel getal en f. is frequentie waarmee het 

J. fs 

signaal bemonsterd is. 

i: / ( max) is de schatting van de tijdverschuiving tussen X en Y. De bijbehorende 

verschuiving in diepte is: 

(2.4.3) 

met c de geluidsnelheid. Als X en Y twee opeenvolgende rf-signalen zijn met een 

onderling tijdsverschil T (=IIPRF), dan wordt de geschatte snelheid van het bloed: 

0 v =~ 
x T (2.4.4) 

x is de afstand langs de bundel (figuur 1.3.2). Omdat omax een schatting is van de 

verplaatsing van het bloed in de bundelrichting is v x de snelheidscomponent in de 

bundelrichting. De beweging loodrecht op de bundel is onbekend. 

2.5 2D-correlatie 

Orn snelheden als functie van de diepte te bepalen wordt het rf-signaal in een aantal 

stukjes verdeeld. Orn een goede diepteresolutie te krijgen worden de berekeningen 

gedaan met korte signalen. Dit betekent echter ook dat de correlatiefunctie wordt 

berekend aan de hand van een klein aantal punten (b.v 16, zie § 2.8). Hierdoor wordt 

de onnauwkeurigheid in de correlatiefunctie erg groot (zie § 2.9). Orn de 

nauwkeurigheid van R te verhogen zonder atbreuk te doen aan de diepteresolutie moet 

er gemiddeld worden in de tijd. 

We schrijven het signaal nu in matrix vorm: 



S = S(t;,d1 ) 

t = i· T I 

d A,.J· le. 
1=uu·j= J. ·2·] 
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(2.5.1) 

d1 is de diepte, '1.d is de minimale afstand tussen twee punten, fs is de sample

frequentie en t; geeft aan dat het om het ie rf-signaal gaat. Het signaal wordt 

opgedeeld in submatrices met diepte-interval Nd · M en tijdsinterval N 1 • T. Voor de 

keuze van N 1 en Nd wordt verwezen naar § 2.8. De 2D-correlatiefunctie van een 

submatrix is: 

(2.5.2) 

met() k = k · M en '1.t1 = l · T. 

De 2D-correlatiefunctie is het gemakkelijkst te interpreteren aan de hand van de 

beweging van een aantal deeltjes in het x,t-vlak (fig. 2.5). 

Xo 

lo 

figuur 2.5: Het volgen van een groep deeltjes in het x,t-vlak door middel van het 

zoeken naar een correlatiemaximum. 

We gaan er nu vanuit dat S(x,t) de plaats van een aantal deeltjes als functie van de tijd 

beschrijft. We hebben alleen informatie over de x-positie (dat is de bundelrichting, zie 

figuur 1.3.2) zodat bewegingen in het vlak loodrecht op x buiten beschouwing worden 

gelaten. 
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De deeltjes kunnen in de ruimte gevolgd worden door voor ieder tijdstip (iedere !1t) de 

verschuiving in de x-richting te bepalen. De verschuiving, ()max, wordt gevonden m.b.v. 

het maximum van de correlatiefunctie. De maxima van de correlatiefunctie liggen op 

een lijn die de beweging van de deeltjes (als functie van de tijd) beschrijft: 

(2.5.3) 

Met behulp van enkele aannames met betrekking tot het signaal kan er een model voor 

de correlatiefunctie opgesteld worden. De Jong (1990) gaat er vanuit dat het signaal 

(y) bestaat uit de som van een ruissignaal (n) en een signaal dat de plaatsinformatie van 

de verstroolers bevat (s): 

y(x,t) = s(x - vt) + n(x,t) (2.5.4) 

Hierbij wordt aangenomen dat de deeltjes in de richting van de bundel bewegen 

waardoor s als functie van de tijd opschuift en dat het frequentie spectrum van s en n 

een blokvorrnig profiel heeft. Aan de hand hiervan is de correlatiefunctie theoretisch te 

bepalen. Door de vergelijkingen van vijf punten van de correlatiefunctie op te lossen 

kan een formule voor de snelheid worden afgeleid: 

arctan 2(R', sin (arcco{ R( M' O )))R( O, T)) 
R(O,O) !1d 

v = 
x {R(M,O)) .T arcco 

R(O,O) 

R'= R(tid,T)-R(-M,T) 
2 

(2.5.5) 

Hoeks ( 1993) heeft de standaarddeviatie en de standaard afwijking van de snelheids 

schatting berekend met computersimulaties waarbij een Gaussisch frequentie spectrum 

verondersteld wordt. De aanname van een Gaussisch in plaats van een blokvormig 

frequentie spectrum heeft geen invloed op de uiteindelijke snelheidsschatter. De 

gevonden afwijkingen liggen in de orde van 1-5% van de full-scale. Voor de 

gebruikelijke keuzes voor N,(N, "'16) en N,( N, "'J. Q} 
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2.6 transversale snelheden 

In § 2.5 is de 2D-correlatiefunctie beschreven aan de hand van bewegingen in de 

bundelrichting. In deze paragraaf wordt het effect van een beweging loodrecht op de 

bundelrichting beschreven en wordt afgeleid hoe transversale snelheden (transversaal: 

loodrecht op de x-richting) kunnen worden bepaald. 

Door er vanuit te gaan dat het signaal alleen afhangt van een gevoeligheidsfunctie f, die 

beschrijft in welke mate een verstrooier bijdraagt tot het signaal, en een dichtheids

functie g, die de plaats van de verstrooiers beschrijft kan een theoretische afleiding 

gemaakt worden voor de 2D-correlatiefunctie (Dotti 1992). 

Het signaal is te schrijven als de convolutie van de gevoeligheidsfunctie fen de 

dichtheidsfunctie g. 

co 00 

Sn(d) = J J fn(d-x,y)g(x,y)dxdy (2.6.1) 

n geeft aan dat het signaal hoort bij de ne puls. Er wordt axisymmetrie verondersteld. x 

is in de richting van de bundel (as-richting) eny is loodrecht daarop (radiele richting). 

Orn de afleiding algemeen te houden magf, en dus S complex zijn hoewel dit in de 

praktijk niet het geval is. 

De kruiscorrelatie van het signaal van twee verschillende tijdstippen ( 11t = 1 · T) wordt 

geschreven als: 

(2.6.2) 

waarbij () n,a de verwachtingswaarde aangeeft. Door te integreren over de diepte 

(tussen d0 en d1) wordt een schatter voor de kruiscorrelatie uitgerekend. Invullen 

geeft: 
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1 d, 00 co 00 co 

= d -d J J J J jJ(d-x,y)F(d+8-x',y')(gn(x,y)gn+l(x',y'))ndxdydx'dy'dd 
l 0 d0 -00-00-00-co 

(2.6.3) 

waarbij gebruikt is dat [ ab] *=a* b* en dat de gevoeligheidsfunetie f onafhankelijk is 

van de tijd. 

Bloed bestaat uit een vloeistof, bloedplasma, waarin drie soorten deeltjes voorkomen: 

rode en witte bloedliehaampjes ( erythocyten en leueoeyten) en bloedplaatjes 

(tromboeyten). De deeltjes maken ongeveer 45% van het totale bloedvolume uit, 

waarbij het grootste deel van de deeltjes door de erythoeyten gevormd wordt (ea. 

98% ). De eoneentratie van de erythoeyten is zo hoog (ea. 5· l 06 mm -3
) dat er geen 

onafhankelijke verdeling mogelijk is. Binnen bepaalde grenzen is de verdeling wel 

onafhankelijk zodat: 

(g(x,y)g(x',y'))n = o(x - x',y- y') (2.6.4) 

Een zeer belangrijke aanname is dat het bloed zieh als een samenhangend geheel 

verplaatst. Dit betekent dat de dichtheidsfunetie niet van vorm verandert: 

(2.6.5) 

waarbij ~' 11 de verplaatsing in de x- respeetievelijk y-riehting is in de tijd tussen puls n 

en n+ 1. Dit geeft: 

1 d1 00 00 00 00 

R(o,T)= d -d J J J J J f(d-x,y)f*(d+o-x',y')o(x-x'+~,y-y'+fl)dxdydx'dy'dd 
I 0 do -00-00-00-00 

1 d, 00 00 

= d -d J J J f(d-x,y)f*(d-x+o-~,y+fl)dxdydd 
I 0 d0 -oo-oo 

(2.6.6) 
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De gevoeligheidsfunctie/kan geschreven worden als het produkt van een weegfunctie 

in de x-richting en een weegfunctie in de y-richting en de intensiteit van het ultrageluid 

langs de bundel. Voor het gemak schrijven we/ complex. 

f(x,y) = X(x)Y(y)e-21
kx (2.6.7) 

met k het golfgetal: 

2k =~= ~= (l) -~ 
/../2 7.£. c u 2 

(2.6.8) 

als T,, de periodetijd en /.. de gemiddelde golflengte van het ultrageluid is. 

Re( X ( x) · e-2
Jkx ) beschrijft een geluidspuls met k het golfgetal van de trilling en X(x) 

de Gaussische omhullende van de puls. Y(y) beschrijft het intensiteitsverloop van het 

ultrageluid in een richting loodrecht op de bundel. Invullen van/ geeft: 

R(o,T) = d ~ d } J j X(d - x)Y(y)e-Zfk(d-x) [ X(d - x + 0 - ~)Y(y + 11)e-21
k(d-x+B-s) r dxdydd 

I 0 d0 -co-co 

1 dJ"' "' = J X(d - x)X(d- x +o -;)e 211c<o-s)dxdd Jr(y)Y(y + ri)dy 
d -d I 0 d

0
-co -co 

(2.6.9) 

We kijken nu afzonderlijk naar de functies Ax en AY. 

co 

Ax(d,o,l;) = J X(d-x)X(d-x + o -l;)dx (2.6.10) 
-co 

Neem voor X(x) een Gaussisch profiel: 

1 (x)2 

X(x) = I e-2 "b 
b.fi;r 

(2.6.11) 

b bepaalt de breedte van de puls. Omdat R genormeerd is op I moet gelden: 

AxCd,0,0) =I (2.6.12) 
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Dit geeft: 

I 1 d-x 1 d-x+o-~ "' ( ( )2) ( ( )2 ) Ax= 2b../i lb221t exp -2 -b- ·exp -2 b dx 

(2.6.13) 

1 "' ( I ) = ..{;. f exp --
2 

(2(d-x) 2 +(o-~)2 +2(0- ~)(d-x)) dx 
b 7t 2b 

-CL> 

Substitutie van (d-x) = p, -dx = dp en y =o - ~ geeft: 

1 
00 

( l ) Ax= ,-- J exp --2 (2p2 +2yp+y 2
) dp 

b...;rr. 2b 
-CL> 

=-exp -- Jexp --(p +yp) rp 1 ( y
2 

) "' ( 1 2 } 

b../i 2b2 
-<Xl b

2 

=exp(-L) 
4b2 

(2.6.14) 

waarbij gebruikt is dat: 

(2.6.15) 

"' 
Ay( 11) = f Y(y)Y(y + 11)£-01 (2.6.16) 

-CL> 
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Y(y) is de weegfunctie in de richting loodrecht op de geluidsbundel. Een eenvoudig 

model voor Y(y) is een blokvormig verloop. 

Y(y)1 

-bw/2 bw/2 y 
a) 

-bw 
b) 

-7 
bw 11 

figuur 2.6.1: a) het intensiteitsverloop van de bundel b) de autocorrelatiefunctie van 

Y(y). 

Met bw de diameter van de bundel (beam width). Dit betekent dat een verstrooi"er 

buiten de bundel geen bijdrage heeft en dat een verstrooi"er binnen de bundel altijd een 

100% bijdrage heeft tot het signaal. AY is de autocorrelatiefunctie van Yry) en is in dit 

geval een driehoekige functie met een basis van 2bw. 

De totale correlatiefunctie is nu: 

d 

R(o,~,11)= d ~d f Ax(o,~)dd·e21k<H>.Ay(11) 
I 0 do 

(2.6.17) 

Omdat R een reele functie is moet het reele deel genomen worden: 

(2.6.18) 

We kunnen de verplaatsing van de deeltjes in x- eny-richting, ~en 11, schrijven als 

~ = v x T en 11 = v Y T . Het spreekt voor zich dat de afleiding hetzelfde is voor de 

correlatie tussen signalen Sn en Sn+i. Daarom kan meer in het algemeen gezegd 

word en: 

(2.6.19) 

Deze formule is grotendeels hetzelfde als eerder afgeleide formules voor de 

correlatiefunctie (Hoeks 1993). Het verschil is dat de functie AY ( v /it) is toegevoegd. 

Deze term ontbreekt als er vanuit wordt gegaan dat de deeltjes de bundel niet verlaten. 
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Dit komt er op neer dat alle deeltjes in de richting van de bundel bewegen of dat de 

bundel oneindig breed is, zodat AY ( v YM) = 1. 

De formule (2.6.19) kan aanzienlijk vereenvoudigd worden door C5 - vxM = 0 te 

maken. De procedure om vY te bepalen is nu als volgt: met behulp van vijf punten van 

de correlatiefunctie wordt vx geschat (de Jong 1990). Dan moet R(6,M) berekend 

worden voor verschillende waarden van M onder de voorwaarde dat C5 - v x/).t = 0. 

Omdat zowel M als C5 discreet is en v x een continue variabele is kan aan de 

voorwaarde C5 - v xM = 0 niet exact worden voldaan. Voor C5 kan alleen een waarde 

gekozen worden die zo goed mogelijk in de buurt ligt van de gewenste () (figuur 

2.6.2). 

Atj 
Tl 

t 

/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

v 

/ 
/ 

/ 

v 
v 

I/ 
/ 

figuur 2.6.2: Afwijkingen doordat Men() discreet zijn. De punten zijn een zo goed 

mogelijke benadering van de lijn () - v xM = 0. 

De mate waarin () afwijkt van de gewenste waarde hangt af van M. f).d wordt een 

factor verkleind door het rf-signaal te interpoleren (zie § 2.10). Dan wordt R(B, /).t) 

bepaald voor waarden van M en () waarvoor bij benadering geldt () - v xM = 0. 

Hierdoor wordt de cosinus- en Gauss-term in (2.6.19) nul zodat: 

A 

R(B = vx/).t,M) = Ay(vyM) (2.6.20) 

R(B = vx/).t,M) kan nu met een driehoekig profiel gefit worden. We noemen de halve 

breedte van deze driehoek 't. Er geldt dat bw = vY 't (zie fig. 2.6 b). 't is dus de tijd die 

een deeltje erover doet om de bundel te passeren. Als we een aanname doen voor de 

bundeldiameter bw geeft dit een schatting voor v Y: 

bw 
v =

y 't 
(2.6.21) 
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Dat de correlatiefunctie afneemt bij toenemende !::i.t kan ook direct ingezien worden. 

Door de transversale snelheid van de deeltjes zullen deeltjes de bundel verlaten en 

komen andere deeltjes de bundel binnen. Alie deeltjes die zich op t = 0 in de bundel 

bevinden zullen op t = i: uit de bundel verdwenen zijn. De correlatiefunctie bij M = i: 
is dan dus nul. Als de transversale snelheid groter is verdwijnen de deeltjes sneller uit 

de bundel en wordt het driehoekig profiel van de correlatiefunctie smaller. Als de 

deeltjes bewegen in de bundelrichting zullen ze de bundel (theoretisch) niet verlaten 

zodat de correlatiefunctie langs de lijn 8 - v xM = 0 constant is. 

2. 7 snelheids schatting met twee bundels 

Met de procedure zoals die beschreven is in §2.6 kunnen transversale snelheden ten 

opzichte van de geluidsbundel bepaald worden. Er wordt uitgegaan van axisymmetrie 

zodat wel de hoek tussen de deeltjessnelheid en de bundel bepaald kan worden, maar 

de snelheid niet vectorieel vast komt te liggen. Het doel hiervan is om de absolute 

snelheid te bepalen. Orn de snelheid vectorieel te bepalen moet meer dan een bundel 

gebruikt worden. In principe kan met twee evenwijdige bundels de snelheidsvector in 

een vlak bepaald worden. Er wordt dan geen informatie verkregen over 

snelheidscomponenten die niet in het vlak van de twee bundels liggen. 

Door de signalen te correleren die afkomstig zijn van de twee bundels kan de snelheid 

in dat vlak vectorieel bepaald worden (fig. 2. 7). 
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figuur 2. 7: snelheidsbepaling met twee bundels in een vlak. 

We gaan er vanuit dat de signalen atkomtig van de twee bundels gelijktijdig worden 

verkregen. Als er alleen bewegingen zijn in het vlak van de bundels en de snelheid is 

zoals is aangegeven in de tekening, dan is er een looptijd- en diepte verschil tussen het 

signaal atkomstig van bundel 0 en van bundel I : 

d 
't=-.

vsma 

8'= __!!__ 
tan a 

(2.7.1) 

We noemen het signaal van bundel 0 S0 en het signaal van bundel I S1 • Als de snelheid 

evenwijdig is aan de vaatwand is de correlatiefunctie van S0 en S1 : 

R(~t,8) = (S0 (t,d)· S1 (t + M,d +8)) 
(2.7.2) 

omdat S
0 
(t - t,d + 8') = S1 (t ,d). De correlatiefunctie van S0 en S1 is gelijk aan de 

correlatiefunctie van S0 en S0 met een verschuiving in de tijd, 't, en een verschuiving in 

de diepte, 8' . 
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2. 8 spectrale verbreding 

Spectrale verbreding kan worden ingedeeld in twee groepen, naar aanleiding van de 

oorsprong van de verbreding. De eerste is verbreding die ontstaat door het systeem 

waar aan gemeten wordt en de tweede is verbreding die veroorzaakt wordt door het 

meetsysteem zelf (intrinsieke verbreding). 

De eerste soort verbreding ontstaat doordat er in het meetvolume een 

snelheidsverdeling i.p.v. een uniforme snelheid aanwezig is. De snelheid varieert als 

functie van de diepte (snelheidsdispersie) en als functie van de tijd door de aanwezige 

versnellingen. Iedere snelheid resulteert in een bepaalde Doppler verschuiving (formule 

1.4.6) zodat een frequentieband van Dopplerfrequenties ontstaat. 

Tot de tweede groep behoren twee soorten verbreding: verbreding doordat de 

tijdsduur dat een deeltje zich in een meetvolume bevindt begrensd is (transit time 

effect) en verbreding doordat bij de verwerking het signaal wordt opgedeeld in 

elementaire matrices met een bepaalde diepte en tijdsduur (de submatrices). 

Een signaal dat tijdbegrensd is heeft een verbreding in het frequentiedomein: ll.f · ll.t R: 1 

(formule 1.4.4). Een eenvoudig voorbeeld is de Fourier getransformeerde van een 

sinus-functie die met N punten bemonsterd is. De tijdsduur van het signaal is: 

(2.8.1) 

met ts de tijdresolutie. De Fourier getransformeerde bestaat ook uit N punten. 

Volgens het theorema van Shannon is de bandbreedte gelijk aan de samplefrequentie: 

Hieruit volgt de frequentie resolutie: 

1 
I' - I'. =-=N·/1/ J max J rrun f ~ 

s 

<=> 
!if ·N·ts =l 

<=> 
ll.f · ll.t = 1 

(2.8.2) 

(2.8.3) 
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In § 1.4 hebben we hier al een voorbeeld van gezien: de kortste pulslengte is 

omgekeerd evenredig met de bandbreedte van het systeem. 

In § 2.6 is het meetvolume beschreven met twee gevoeligheidsfuncties. In de axiale 

richting heeft die een Gaussische vorm met de Iengte van de puls en in de transversale 

richting een blokvorm met de breedte van de bundel. De tijd dat een deeltje zich in het 

meetvolume bevindt hangt afvan hoe het deeltje door het meetvolume gaat en van de 

snelheid van het deeltje. Volgens Hoeks 1991 is de bundelbreedte meestal de 

bepalende afineting van het meetvolume vanwege de hoek tussen de deeltjesbaan en de 

bundel-as. De tijdsduur is dan: 

(2.8.4) 

met bw de bundelbreedte. De spectrale verbreding is dan: 

1 v 
!J.f =-=-2_ 

IJ.t bw 
(2.8.5) 

met vY = 500 mm/sec en bw = 1 mm geeft dit een verbreding van 0.5 kHz. Dit is 

ongeveer 20 % van de Dopplerfrequentie (a= 60°, zie formule 1.4.6). 

Orn diepte- en tijdsafhankelijk snelheden te kunnen schatten wordt het signaal 

opgedeeld in submatrices (zie § 2.5). De grootte van de submatrices moet zo gekozen 

worden dat: 

1. het signaal binnen de submatrix ergodisch is 

2. de diepte en tijdresolutie hoog genoeg is om het proces (de bloedstroming) goed te 

kunnen beschrijven, dat wil zeggen binnen de submatrix mag de snelheid niet te 

veel veranderen ten gevolge van versnellingen en snelheidsdispersie 

3. de submatrices zo groot zijn dat de spectrale verbreding door dit window niet 

overheersend is. 

Omdat het moeilijk te bewijzen is dat een proces ergodisch is laten we de keuze 

van de grootte van de submatrices alleen afhangen van eis 2. en 3. Vanwege eis 2. 

moeten de submatrices zo klein mogelijk gemaakt worden, namelijk hoe kleiner de 

submatrix, des te minder zullen de snelheden over de submatrix veranderen. Ben kleine 

submatrix geeft echter meer spectrale verbreding ( formule 1.4 .4) zodat er ergens een 

optimum gekozen zal moeten worden. 



32 

Doordat de snelheid van de deeltjes tijdsathankelijk is hangt de 

Dopplerverschuiving afvan de tijd: 

(2.8.6) 

De gemiddelde versnelling binnen het tijdsinterval van de submatrix bepaalt de 

frequentie verbreding: 

(2.8.7) 

N
1 

• T is het tijdsinterval van de submatrix. De lengte van het tijdsinterval geeft ook 

een verbreding volgens: 

'1/ __ I_ 
Yw-N·T 

I 

De totale verbreding, lif 1o1 , wordt dan: 

(2.8.8) 

(2.8.9) 

De lengte van het tijdsinterval waarbij de minste verbreding optreedt wordt gegeven 

door: 

d(Jifrot) = Q 

d(N1 ·T) 

<=> 

N ·T= fr , v2a 
(2.8.11) 
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In de praktijk komt dit neer op een lengte van enkele milliseconden. Omdat de 

schatting van de snelheid voor zo'n kort tijdsinterval niet erg nauwkeurig is (grote 

spreiding) wordt het tijdsinterval meestal !anger gekozen (± 10 ms) hoewel hierdoor 

een extra verbreding optreedt. 

Voor het diepte-interval van de submatrix moet een afweging gemaakt worden tussen 

snelheidsdispersie binnen het interval en spectrale verbreding door het window. Ook 

hier geldt dat het diepte-interval niet alleen wordt gekozen aan de hand van een 

minimale spectrale verbreding. Er kan ook een hoge resolutie verlangd worden. Orn 

een zo hoog mogelijke diepteresolutie te krijgen wordt het diepte-interval gelijk aan de 

pulslengte gekozen. Het is namelijk niet zinnig om het diepte-interval van de submatrix 

kleiner te maken dan de pulslengte omdat de resolutie niet beter kan worden dan de 

lengte van het meetvolume. Door te middelen over enkele pulslengten kan de spreiding 

in de schatting van de snelheid eventueel verkleind worden ten koste van de axiale 

resolutie. 

2. 9 het statistisch gedrag van de correlatiefunctie 

De correlatiefunctie heeft grote verwantschap met de uit de statistiek bekende 

correlatiecoeficient. De correlatiecoeficient is gedefinieerd als (Bosch & Kamps): 

O' 
p=-xy-

0' XQ' y 

-l<p<l 

Een schatter van p wordt gegeven door: 

(2.9.1) 

(2.9.2) 

W aarbij n het aantal puntenparen is. Als het gemiddelde van x en y nul is kan dit 

vereenvoudigd worden tot: 

A i=) 
p = --;::======== (2.9.3) 
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Dit komt overeen met een punt van de correlatiefunctie, gedeeld door het vermogen 
n 

van x en y. Het vermogen van x is L X;
2 

. 

i=I 

Ook als x en y normaal verdeelde variabelen zijn, is p niet normaal verdeeld. Door een 

Fisher-z transformatie toe te passen ontstaat wel een normale verdeling waarbij de 

standaarddeviatie en het betrouwbaarheidsinterval berekend kan worden (Kendall & 

Stuart 1977): 

- I l ( 1 +p) Z-2 n --
1-p 

p = tanhz 

(2.9.4) 

De variantie van z is afhankelijk van het aantal onafhankelijke puntenparen dat gebruikt 

is, en van p: 

2 1 4-p2 
crz = var(z)= -+ ( )2 n-1 2 n-1 

Voor kleine p, en n voldoende groot ( n > 50) gaat dit over in: 

2 1 cr =-
z n-3 

Het 95% betrouwbaarheidsinterval van z wordt nu: 

z - 1. 96 · cr 2 < z < z + 1. 96 · cr 2 

(2.9.5) 

(2.9.6) 

(2.9.7) 

Door de boven- en ondergrens van z terug te transformeren naar p (2.9.4) wordt het 

betrouwbaarheidsinterval van p gevonden. Uitkomsten staan vermeld in appendix A. 

Als de correlatiefunctie gedeeld wordt door (de wortel uit) de vermogens van de 

signalen kan dus het betrouwbaarheidsinterval berekend warden. Een bijkomend 

voordeel is dat de correlatiefunctie dan genormeerd is op het interval [-1, I]. 

Het betrouwbaarheidsinterval hangt af van het aantal onafhankelijke puntenparen, maar 

dit hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal punten waaruit de signalen bestaan. Dit komt 

doordat de punten van een bemonsterde functie vaak een onderlinge afhankelijkheid 
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bezitten. Een sinus-functie die met 1 OOO punten bemonsterd is heeft maar 3 

onafhankelijke punten omdat het aantal vrijheidsgraden 3 is: de fase, amplitude en 

frequentie. Het aantal vrijheidsgraden (onafhankelijke punten) hangt samen met de 

bandbreedte van het signaal. Witte ruis heeft een oneindige bandbreedte en heeft ook 

een oneindig aantal vrijheidsgraden. 

Bij rf-signalen wordt het aantal onafhankelijke punten bepaald door de verhouding van 

de lengte van het signaal (in diepte richting) en de pulslengte (of de ax.iale resolutie). 

Twee reflectoren worden gescheiden waargenomen als de onderlinge afstand gelijk is 

aan de halve lengte van de puls (l). Een rf-signaal met een lengte L bevat LI! 

onafhankelijke punten. Opeenvolgende rf-lijnen bevatten ook een afhankelijkheid 

omdat de signalen grotendeels afkomstig zijn van dezelfde deeltjes. Als alle deeltjes in 

het meetvolume vervangen zijn door andere deeltjes is het signaal weer onafhankelijk. 

De tijdsduur hiervan hangt af van de afmeting van het meetvolume en van vx en v r 

2.10 interpolatie via het frequentiedomein 

Als een signaal goed is bemonsterd (samplefrequentie minimaal twee keer de hoogst 

aanwezige frequentie) legt de samplefunctie het signaal vast. Het is dan mogelijk om 

uit de samplefunctie het oorspronkelijke signaal te herleiden. Het is ook mogelijk om 

een nieuwe samplefunctie te bepalen met een samplefrequentie die een factor hoger is 

dan de oude. Het aantal punten kan met een willekeurige factor vergroot worden. 

De interpolatie komt neer op het toevoegen van null en aan de Fourier 

getransformeerde: 

{

F(j) 

G(/)= 0 (2.10) 

F(f) is de Fourier getransformeerde van de te interpoleren functie en G(f) is de 

Fourier getransformeerde van de geinterpoleerde functie. ~ is de factor waarmee 

geinterpoleerd wordt. t:fs is de samplefrequentie van G(f) die een factor~ hoger ligt 

dan de samplefrequentie van F(f). Terugtransformeren van G(/) geeft de 

geinterpoleerde functie. 

Figuur 2.10 geeft aan wat de frequentie spectra van f(t) en g(t) zijn. 
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F(f) G(j) 

-.fs/2 .fs/2 -lfs/2 t;l/2 

figuur 2.10: de frequentie spectra van f(t) en de geinterpoleerde functie g(t) 

2 .11 conclusies 

We gaan er vanuit dat de bloedstroming binnen het interval van de submatrix opgevat 

kan worden als een ergodisch proces. Dan kan met zo'n submatrix de correlatiefunctie 

uitgerekend worden. Met deze functie kan de gemiddelde snelheid in de submatrix 

bepaald worden (formule 2.5.5) en uit de afname van de correlatiefunctie tegen de 

tijdverschuiving kan de transversale snelheid geschat worden. Met deze twee 

snelheden kan de absolute snelheid binnen de submatrix bepaald worden. De snelheid is 

dan echter nog niet vectorieel bekend. Vanwege de axisymmetrie kan de transversale 

snelheidscomponent nog overal in het vlak, loodrecht op de bundel, liggen. 

Door met twee evenwijdige bundels te meten kan de snelheid vectorieel in een vlak 

bepaald worden. Het nadeel is dat je niets weet over de snelheden loodrecht op dit 

vlak. Door het afwegen van spectrale verbreding door snelheidsverandering als functie 

van de diepte en tijd en spectrale verbreding door windowing kan een optimale grootte 

van de submatrix gekozen worden. In de praktijk kan hier van afgeweken worden 

omdat men een hog ere resolutie of juist een betere nauwkeurigheid van de snelheid 

wit. 

Uit het aantal onafhankelijke punten in een submatrix kan het betrouwbaarheidsinterval 

van de correlatiefunctie berekend worden. Omdat er een bepaalde afhankelijkheid 

tussen de punten bestaat is het moeilijk te bepalen hoe groot dit aantal is. 
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Hoofdstuk 3: Experimentele opzet 

3 .1 inleiding 

Het werk bestaat uit twee delen, namelijk analyses van computersimulaties en analyses 

van gemeten signalen. Bij de simulatie wordt een rf-lijn gegenereerd die informatie 

over de positie van een of meerdere deeltjes bevat. Door dit signaal op te schuiven en 

te gebruiken voor een volgende rf-lijn wordt een axiale beweging van het (de) 

deeltje(s) gesimuleerd. In vitro zijn metingen verricht aan een rechte elastische buis en 

in vivo is gemeten aan de halsslagader van de mens. 

3 .2 simulaties 

Orn het gedrag van de correlatiefunctie te bestuderen is een signaal gegenereerd dat 

het rf-signaal nabootst. Het doel hiervan is om meer inzicht in het gedrag van de 

correlatiefunctie te krijgen. Het gesimuleerde signaal kan verder gebruikt worden om 

de nauwkeurigheid van een snelheidsschatter te bepalen. Het grootste voordeel van het 

gebruiken van een gesimuleerd signaal is dat eigenschappen zoals de signaal-ruis 

verhouding, de axiale snelheid en de signaalbandbreedte zelf gekozen kunnen worden. 

Het grootste probleem is dat het werkelijke systeem te complex is om exact na te 

bootsen. Het is bijvoorbeeld nu nog moeilijk om transversale snelheden goed te 

simuleren. De volgende soorten signalen zijn gesimuleerd: 

3.2.1 blokvormig signaal 

Het meest eenvoudige signaal is een bewegend blokje (figuur 3.2.1). 
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figuur 3. 2. 1: Signaal generatie in de vorm van een bewegend blokje. 

Door bet blokje iedere lijn een of meerdere punten op te schuiven wordt een snelheid 

gesimuleerd. Met dit signaal is de vorm van de correlatiefunctie onderzocht en is naar 

de spectrale verbreding van een blokvormige functie gekeken. 

3.2.2 sinus-functie met een Gaussische omhullende 

Het blokvorrnige signaal heeft weinig overeenkomsten met het werkelijke rf-signaal. 

Een sinus-functie die vermenigvuldigd wordt met een Gaussische functie geeft de 

werkelijkheid beter weer (figuur 3 .2.2). Het hier weergegeven signaal wordt in de 

praktijk een puls genoemd. 
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figuur 3.2.2: Signaal generatie door een sinus- met een Gauss-functie te 

vermenigvuldigen. Er ontstaat een pulsvorm. 
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Dit signaal beschrijft in feite de door de transducer uitgezonden puts. Het ontvangen 

rf-signaal heeft deze vorm als de puls wordt weerkaatst door een enkele reflector. 

Door de puls als functie van de tijd naar rechts of naar links te verschuiven wordt 

gesimuleerd dat de reflector van de transducer af, of naar de transducer toe beweegt .. 

Er is gekeken naar de vorm van de correlatiefunctie en naar het effect van de snelheid 

en de pulslengte op het frequentiespectrum. 

3.2.3 ruisachtig signaal 

In werkelijkheid is er niet een reflector, maar is er een groat aantal random verdeelde 

reflectoren die bijdragen tot het uiteindelijk ontvangen signaal. Het rf-signaal kan het 

beste voorgesteld warden door een ruisachtig signaal. Dit signaal is zo gegenereerd dat 

de eigenschappen (zoals de kwaliteits-factor Q (formule 1.4.5), en de signaal-ruis 

verhouding (de verhouding tussen het vermogen van het signaal en de ruis)) overeen

komen met die van een realistischer signaal. Het rf-signaal, met daarin axiale beweging, 

wordt nu als volgt geproduceerd: eerst wordt een lang ruis-signaal gemaakt met de 

juiste (spectrale) eigenschappen. Voor de eerste rf-lijn wordt een window(= venster) 

op een bepaalde plaats over dit ruissignaal gelegd. De rf-lijn wordt het ruissignaal 

binnen dit window. Voor de tweede lijn wordt het window iets opgeschoven en de 

procedure herhaald. Zo wordt een hele rf-matrix gevuld (figuur 3 .2.3). 

diepte 

flguur 3.2.3: Het genereren van een rf-matrix met ruisvormig signaal. Door het 

verschuiven van het window wordt een beweging gesimuleerd 

Als het window voor opeenvolgende rf-lijnen naar rechts wordt geschoven, lijkt het of 

de deeltjes naar de transducer toe bewegen. Het signaal heeft net als bij het echte rf

signaal een sample frequentie van ongeveer vier maal de draaggolffrequentie, dus vier 

punten per periode. Orn het mogelijk te maken het window met stappen, kleiner dan 
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een kwart periode, op te schuiven wordt het rf-signaal gelnterpoleerd. Dit gebeurt 

door uit te gaan van 16 punten per periode en tussen deze punten een lineaire 

interpolatie toe te passen. Hiema wordt het aantal punten per periode teruggebracht 

tot vier punten per periode. Tot slot kan bij iedere rf-lijn apart ruis met dezelfde 

spectrale verdeling als die van het signaal worden toegevoegd om de normaal 

aanwezige ruis te simuleren. De volgende eigenschappen van het signaal zijn instelbaar: 

snelheid van opschuiven van het signaal ( dat wil zeggen de deeltjessnelheid), de Q
factor en de signaal-ruis verhouding. Tussen twee opeenvolgende rf-lijnen kan het 

signaal maximaal een halve periode opschuiven omdat er anders aliasing optreedt. De 

Q-factor ligt tussen de een envier. De signaal-ruis verhouding is in de praktijk 

ongeveer 15dB. Er kan ook eenjitter in de snelheid aangebracht worden zodat de 

snelheid varieert als functie van de tijd. 

3.2.4 ruisachtig signaal; axiale snelheid/transversale snelheid 

Door het window te verplaatsen over het ruis-signaal wordt alleen axiale snelheid (in 

de richting van de bundel) gesimuleerd. Het signaal verschuift als functie van de tijd, 

maar het verandert niet van vorm. Dit komt overeen met de situatie dat de deeltjes 

evenwijdig aan de bundel bewegen en de bundel niet verlaten. Het rf-signaal dat op 

deze manier geproduceerd is, is geschikt om de nauwkeurigheid van de schatter voor 

de axiale snelheid (formule 2.5.5) te bepalen. Verder kan met dit signaal getest worden 

of voor de transversale snelheid geldt vY = 0, zoals verwacht. 

Orn transversale snelheid (loodrecht op de bundel) te simuleren moet het signaal niet 

alleen opschuiven, maar moet het ook van vorm veranderen. Het beste zou zijn om 

voor ieder deeltje de bijdrage tot het signaal na te gaan, afhankelijk van zijn plaats in 

de ruimte (binnen ofbuiten de bundel). Dan kan de beweging van een groep deeltjes in 

de ruimte beschreven worden met als resultaat een rf-signaal dat bestaat uit de 

sommatie van de bijdragen van alle deeltjes. Dit is echter een lastig karwei en er is 

daarom voor een eenvoudiger model gekozen. 

De transversale snelheid wordt gesimuleerd door de beweging van twee groepen 

deeltjes door de geluidsbundel te beschrijven. H1 beschrijft de beweging van de ene 

groep en H 2 beschrijft de beweging van de andere groep. De invloed van de bundel is 

weergegeven in een weegfunctie: in het midden van de bundel is de weegfunctie 

maximaal en buiten de bundel is de weegfunctie nul (figuur 3.2.4). Er ontstaat een 

nieuwe matrix die zowel axiale als transversale snelheid bevat door de matrices H 1 en 

H2 gewogen op te tellen. 
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figuur 3. 2. 4: Het wegen van twee onajhankelijke signalen om transversale snelheid te 

simuleren. Boven: de beweging van twee groepen deeltjes door de geluidsbundel. 

Onder: de weegfuncties die horen bij de twee groepen deeltjes. 

Voor de weegfuncties zijn een sinus- en een cosinus-functie gebruikt om ervoor te 

zorgen dat het vermogen van het signaal niet varieert als functie van de diepte. Het 

vermogen wordt berekend door de amplitudes kwadratisch op te tellen. Met de sinus

en de cosinus-functie blijft dit dus constant. Met dit gegenereerde signaal is onderzocht 

hoe de correlatiefunctie zich gedraagt en is een foutenanalyse gemaakt. 

3 .3 in vitro experimenten 

. 
Zoals gezegd in §3.2 is het moeilijk om met behulp van computersimulaties van het rf-

signaal transversale snelheden te simuleren. Hierdoor is het bij het onderzoek nodig om 

metingen te verrichten. Omdat in de bloedvaten bij de mens (waar we eigenlijk in 

gelnteresseerd zijn) secundaire stromingen aanwezig zijn, is het meten aan deze 

bloedvaten minder geschikt voor de analyse van de snelheidsschatters. De omvang van 

de secundaire stroming is niet bekend en er kan niet aangegeven worden in hoeverre de 

transversale snelheden die uit de experimenten volgen juist zijn. Orn de procedure van 

het schatten van transversale snelheden te onderzoeken moeten signalen gebruikt 

worden waarbij de richting van de deeltjes ten opzichte van de geluidsbundel met 

redelijke nauwkeurigheid bekend is. Dit kan als wordt gemeten in een rechte buis waar 

de stroming parallel aan de as van de buis is. 

In Eindhoven, in het Biomechanica Laboratorium van de faculteit Werktuigbouwkunde 

van de TUE bestaat een opstelling met een elastische buis (Aelen 1993). De opstelling 

bestaat uit een stuk elastische buis met een lengte van circa 400 mm en een interne 
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diameter van ongeveer 20 mm. Voor de elastische buis bevindt zich een starre buis met 

een diameter van ongeveer 20 mm en een Iengte van circa 3000 mm (150 maal de 

diameter). Hierdoor wordt bereikt dat ter hoogte van de elastische buis de secundaire 

stroming nagenoeg verdwenen is en dat de primaire stroming ontwikkeld is. De in de 

buis gebruikte vloeistof is 'blood mimicking fluid' van de firma Gammex. Dit is een op 

water gebaseerde vloeistofwaarin zich deeltjes met een diameter van 10-30 µm 

bevinden. De vloeistofverstrooit het ultrageluid redelijk goed en heeft een soortelijke 

massa die ongeveer gelijk is aan die van water (1.043 kg/l). De elastische buis bevindt 

zich in een bak met water zodat, vanwege de overeenkomst in soortelijke massa, de 

buis horizontaal blijft. Omdat het verschil in akoestische impedantie bij de overgang 

water-buis en buis-vloeistof klein is, is het verlies door reflecties klein. 

De probe is van het type lineair-array. Er is gemeten bij vier verschillende hoeken 

tussen de geluidsbundel en de buis(-as): 65, 72, 78 en 90 graden. De hoek wordt 

ingesteld door de probe te draaien. Indien de stroming parallel is, is de hoek tussen 

geluidsbundel en de buis gelijk aan de hoek tussen de deeltjessnelheid en de bundelas. 

Uit de metingen is de axiale en de transversale snelheid als functie van diepte en tijd 

berekend. Hieruit kan ook de hoek tussen deeltjessnelheid en de bundelas worden 

bepaald. Door deze hoek te vergelijken met de hoek tussen de bundel en de buis kan 

de nauwkeurigheid van de berekening van de transversale snelheid bepaald worden. 

In de buis wordt een constante vloeistof stroom opgewekt met daar bovenop een 

harmonische component. De snelheid op de as heeft een gemiddelde waarde van 

ongeveer 135 mm/s en de amplitude van de harmonische component is ongeveer 40 

mm/s. Voor de harmonische component is een frequentie van 0.5 Hz gebruikt. Als 

gevolg van de oscillerende component en het feit dat de buis elastisch is verandert de 

diameter van de buis periodiek in de tijd. Dit impliceert dat er een secundaire stroming 

aanwezig is. Er is verder gemeten met een stationaire flow met een snelheid van 

ongeveer 140 mm/s in het midden van de buis. Door het ontbreken van een 

oscillerende component zal er geen secundaire stroming aanwezig zijn omdat er wordt 

uit gegaan van een volledig ontwikkelde stroming in een rechte buis. 

Een pulsrepetitiefrequentie van 1945 Hz is ruim voldoende om de maximale snelheden 

te kunnen meten zonder dat aliasing optreedt. De afstand tussen probe en het midden 

van het vat is 16 mm. De emissiefrequentie is 6.1 MHz en de samplefrequentie 24.4 

MHz. In een meting wordt gedurende 4 seconden gemeten over de hele breedte van 

het vat. Orn zo goed mogelijk aan de eis van parallelle stroming te voldoen is uit het 

signaal een stuk geselecteerd dat afkomstig is van het midden van de buis. Dit stuk 
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beslaat 4 mm in diepte en 1 seconde in de tijd. Bij de verwerking is dit signaal 

opgedeeld in submatrices van 64 lijnen van elk 32 punten. Dit komt overeen met een 

tijdsinterval van ongeveer 32 milliseconden en een diepte-interval van ongeveer 1 mm. 

3.4 in vivo experimenten 

3. 4. I metingen met een bun de I 

In vivo zijn metingen verricht aan de carotis communis (de halsslagader). De afstand 

tussen de transducer en het midden van het vat is ongeveer 20 mm. Het midden van 

het vat bevindt zich in het focuspunt van de bundel. Er is gemeten met: PRF = 7780.44 

Hz, le= 6.11\ffiz, Is= 24.4 l\1Hz, meettijd = 1 sec, a.= 52°. 

Er is een meting verwerkt. Hierbij is er van uitgegaan dat deze meting representatief is 

voor andere metingen aan de halsslagader. Met deze meting is een schatting gedaan 

van de axiale snelheid en de transversale snelheid als functie van de tijd en de diepte. 

De submatrices waarin het signaal wordt opgedeeld bestaat uit 64 lijnen in de tijd en 

32 punten in de diepte. Dit komt overeen met een tijdinterval van ongeveer 8 ms en 

een diepte-interval van ongeveer 1 mm. Dit interval voor de diepte is zo groot gekozen 

(1 mm is groot ten opzichte van een vatdiameter van ongeveer 6 mm) om de variaties 

in de uitkomst van de transversale snelheid (vy) zo klein mogelijk te houden. Uit de 

meting van een hartslag is een halve seconde verwerkt met daarin de systole en het 

eerste stuk van de diastole. In de diepte is een stuk van 4 mm uit het midden van het 

vat gebruikt om problemen in verband met de wand van het vat te vermijden. Uit de 

verhouding tussen de axiale- en de transversale snelheid volgt de hoek waaronder de 

deeltjes de bundel passeren. Bij afwezigheid van secundaire stroming is deze hoek 

gelijk aan die tussen de bundelas en de vaatwand. Verschillen die worden gevonden 

tussen de berekende hoek en de hoek tussen de bundel en de as van het vat kunnen 

ontstaan doordat er wel een secundaire stroming is en/of doordat de transversale 

snelheid verkeerd wordt geschat. 

3.4.2 metingen met twee bundels 

Behalve met een enkele bundel is er ook gemeten met twee evenwijdige bundels. De 

probe is van het type lineair array. Voor een bundel worden 16 van de 80 elementen 

van het array gebruikt. Voor de twee bundels worden per bundel 16 elementen 

gebruikt waarbij de tweede bundel 4 elementen is verschoven ten opzichte van de 

eerste (zie figuur 3.4). 
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figuur 3. 4: Het aansturen van de elementen van het linear array bij het produceren 

van twee evenwijdige bundels. 

De verschuiving van 4 elementen komt overeen met een afstand van ongeveer 1.23 

mm. Dit is iets meer dan de bundelbreedte in de focus (op 20 mm afstand is de 

bundelbreedte 1.2 mm) zodat de twee bundels elkaar in de focus net niet overlappen. 

Zoals beschreven in § 2. 7 verwachten we voor de correlatiefunctie van het signaal van 

bundel 0 en bundel 1 hetzelfde verloop als de correlatiefunctie van het signaal van een 

bundel, behalve dat de correlatiefunctie is verschoven in Men/of 8. Omdat de bundels 

omen om worden aangestuurd is de PRF gehalveerd: PRF= 3890.32 Hz. De hoek 

tussen de bundel en de vaatwand is ongeveer 60 graden. Er zijn twee metingen gedaan. 

Vanwege de lage PRF treedt in de systole fase aliasing op. De delen van het signaal die 

gebruikt zijn om te verwerken zijn afkomstig uit de diastole fase omdat daar geen 

aliasing optreedt (vanwege de lagere snelheden). Een bijkomend voordeel is dat in de 

diastole fase de snelheid minder varieert zodat verwacht kan worden dat het correleren 

betere resultaten geeft. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

4 .1 inleiding 

In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van de simulaties besproken. De resultaten 

geven informatie over het gedrag van de correlatiefunctie onder verschillende 

omstandigheden. Hierna worden de metingen behandeld, met eerst de metingen in vitro 

(in een elastische buis) en vervolgens de metingen in vivo (aan de halsslagader). De in 

vitro metingen geven informatie over de nauwkeurigheid van de transversale snelheids

schatter (transversaal: loodrecht op de geluidsbundel, axiaal: in de richting van de 

geluidsbundel). Hierna is gekeken of uit een meting aan de halsslagader de transversale 

snelheid bepaald kan worden. Tot slot komen de (in vivo) metingen met twee bundels 

aan bod. 

4 .2 simulaties 

4.2.1 een blokvormig signaal 

De matrix die de beweging van een blokje beschrijft bestaat uit 16 lijnen van elk 22 

punten. Het blokje bestaat uit vier punten met hoogte 1. De rest van de lijn bestaat uit 

nullen. Iedere lijn schuift het blokje een punt op. De matrix is weergegeven in figuur 

4.2.1. 
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figuur 4. 2.1: De matrix die de beweging van een blokvormig signaal beschrijft. 
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Omdat een lijn van de signaalmatrix een functie van de diepte weergeeft, kunnen de 

frequenties die hierin aanwezig zijn opgevat worden als spatiele frequenties ( eenheid = 

[l/diepte]). De spatiele frequentie volgt uit de temporele frequentie door 

vermenigvuldiging met c I 2. Uit het spectrum van een lijn van de matrix blijkt het 

effect van een window op het frequentiespectrum van een signaal. V ermenigvuldiging 

van het blokvormige signaal met een willekeurig ander signaal is namelijk hetzelfde als 

een window over dat signaal leggen. De spectrale verbreding die hierdoor optreedt 

ontstaat door de breedte van het frequentiespectrum van het window signaal (figuur 

4.2.2). Dit is omdat een vermenigvuldiging in het tijddomein hetzelfde is als een 

convolutie in het frequentiedomein. 
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figuur 4.2.2: Hetfrequentiespectrum van een rechthoekigwindow. Het maximum is 

genormeerd op I. 

Het frequentiespectrum kan beschreven worden met de sinc-functie: 

P(f) =sin/ 
f 

(4.2.2) 

Het verband tussen de lengte van het window en de spectrale breedte moet voldoen 

aan /l/ · M ~I (formule 2.8.1). Voor de breedte van een functie wordt de breedte op 

halve hoogte genomen (FWHM =Full Width at Half the Maximum). In dit geval geldt: 

Lit = 4 · t s met t s de sampletijd. Uit de figuur volgt Li/ ~ 0. 24 · ( 1 I tJ zodat 

Li/· l'lt ~ 0.96. Dit is in overeenstemming met formule 2.8.1. 
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De correlatiefunctie van een lijn van de signaalmatrix heeft een driehoekig profiel. De 

basis van de driehoek is twee maal zo groot als de breedte van de rechthoek. Dit komt 

doordat de correlatiefunctie bij een verschuiving, gelijk aan de breedte van het blokje, 

nul wordt. Dit geldt zowel voor een verschuiving naar links als voor een verschuiving 

naar rechts, zodat de breedte van de correlatiefunctie twee maal die van de rechthoek 

is. Rn is genormeerd met de autocorrelatiefunctie: 

R,,(o) = R(o) 
R(o = 0) 

(4.2.3) 

Hier is dus R,,(O) = 1 (zie figuur 4.2.3). 
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figuur 4.2.3: Een rechthoekige functie met de (genormeerde correlatiefunctie)o 

De 2D-correlatiefunctie bestaat uit een verzameling driehoekige functies waarvan de 

toppen in het ~t,o-vlak op een lijn liggen (figuur 4.2.4). Deze lijn gaat door de 

oorsprong van het ~t,o-vlak en door het punt (M = 1, 8= 1). Hieruit volgt de snelheid: 

v = 81~t=1 [samplepunt/tijdsinterval]. Dit is inderdaad de snelheid die gebruikt is bij 

de aanmaak van de signaalmatrix. 
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figuur 4.2.4: De genormeerde 2D-correlatiefunctie van een bewegend blokje. 

4.2.2 sinus-functie met Gaussische omhullende 

Door een sinus-functie met een Gaussische functie te vermenigvuldigen ontstaat een 

realistischer pulsvorm. De breedte van de Gaussische functie bepaalt de lengte van de 

puls. Door bij iedere lijn van de signaalmatrix zowel de sinus-functie als de Gaussische 

functie te verschuiven wordt een beweging beschreven./e' is een maat voor de snelheid 

en wordt uitgedrukt in perioden per tijdseenheid. Dit is dimensieloos. Door fe' te ver

menigvuldigen met /..J2 en met P RF wordt de snelheid in meters per seconde 

verkregen; v = f'e ·A I 2 · PRF. Door gebruik te maken van de Dopplerformule blijkt 

dat de Dopplerfrequentie gelijk is aan een fractie fe' van de P RF; fa = fe' · P RF. Een 

voorbeeld van de signaalmatrix wordt gegeven in figuur 4.2.5. 
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figuur 4.2.5: De signaalmatrix van een bewegende puls. fc' = 0.1, aantal lijnen = 32, 

aantal punten per lijn = 32, pulslengte = 4 perioden. 

De maximale snelheid waarbij nog geen aliasing optreedt is fc' = 0.5 (de 

Dopplerfrequentie is maximaal 0.5 · PRF. De verhouding tussen de centrale frequentie 

(=de frequentie van de sinus-functie) en de samplefrequentie is 1 :4, zoals ook bij de 

metingen het geval is. Het frequentiespectrum van een lijn heeft daarom een maximum 

bij 0.25 fs (figuur 4.2.6). 
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figuur 4.2.6: Hetfrequentiespectrum van het pulsvormige signaal. 

De Gaussische functie zorgt -net als een rechthoekig window- voor een spectrale 

verbreding. Omdat de Fourier getransformeerde van een Gaussische functie weer een 

Gauss-functie is, heeft het spectrum van een Gauss-functie ook een Gaussische vorm. 

De lengte van de puls en de spectrale verbreding zijn weer gekoppeld volgens formule 

2. 8.1. De breedte van de puls (FWHM) is twee perioden: lit = 2 · 4 · ts. De spectrale 

verbreding (FWHM) is ongeveer 0.1 · fs (figuur 4.2.6) zodat lit· !if = 0. 8. 
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figuur 4.2. 7: Een pulsvormig signaal met de genormeerde correlatiefunctie. 

Figuur 4.2.7 laat een lijn van de signaalmatrix zien met de daarbij behorende 

(genormeerde) correlatiefunctie. De correlatiefunctie oscilleert met dezelfde frequentie 

als het signaal. De omhullende van de correlatiefunctie heeft net als het signaal een 

Gaussische vorm. De Gaussische omhullende is ongeveer een factor 1.6 breder 

(FWHM) dan de puls (figuur 4.2.8). Volgens de theorie uit § 2.6 is de verhouding een 

factor J2. 
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figuur 4.2.8: De Gaussische omhullende van het pulsvormige signaal en van de 

bijbehorende correlcitiefunctie. De correlatiefunctie is breder dan het signaal. 
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figuur 4.2.9: De 2D-correlatiefunctie van een pulsvormig signaal. 

De 2D-correlatiefunctie is afgebeeld in figuur 4.2.9. De top van de correlatiefunctie 

ligt op de lijn v xll.t - o = 0. De correlatiefunctie bevat dezelfde oscillaties als de 

signaalmatrix. Dit wil zeggen dat een doorsnijding van de signaalmatrix bij een vaste 

tijd dezelfde grondfrequentie heeft als een doorsnijding van de 2D-correlatiefunctie bij 

een vaste ll.t. Dit geldt ook voor doorsnijdingen bij vaste diepte respectievelijk vaste o. 
Dit is logisch omdat een doorsnijding van de signaalmatrix zowel bij een vaste tijd als 

bij een vaste diepte een pulsvorm oplevert. Dit geldt ook voor de correlatiefunctie. 
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figu.ur 4.2.10: De 2D-jrequentiespectra van signaalmatrices met verschillende 
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Het effect van de grootte van de snelheid op het frequentiespectrum is ie zien in figuur 

4.2.10. Het vermogensspectrum is uitgezet tegen de spatiele en de temporele fre

quentie. Bij een snelheid die hoort bij fc' = 0 is het spectrum in spatiele richting gelijk 

aan dat van een lijn, zoals in figuur 4.2.6 is weergegeven. Omdat de snelheid nul is, is 

iedere lijn van de signaalmatrix hetzelfde en is een doorsnijding van de signaalmatrix bij 

vaste diepte een constante. Het spectrum in temporele richting is daarom smal (er 

ontstaat alleen een verbreding doordat de signaalmatrix uit een eindig aantal lijnen 

bestaat; het tijdwindow, zie § 4.2.2). 
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figuur 4. 2. I I: Hoogtelijnen weergave van de vermogensspectra van de 

signaalmatrices bi) verschillende snelheden waarbij: a: le'= 0. b: le'= 0.1. c: le' 
= 0.25. d: le' = 0.4. 

In figuur 4.2.11 zijn de hoogtelijnen weergegeven van de functies uit figuur 4.2.10. 

Een snelheid groter dan nul geeft geen extra spatiele verbreding omdat iedere 

signaallijn dezelfde pulsvorm, en dus hetzelfde frequentiespectrum bevat. In de 

temporele richting treedt wel een verbreding op door de aanwezige snelheid. Dit komt 

doordat een doorsnijding van de signaalmatrix bij een vaste diepte dan ook een 

pulsvorm vertoont in plaats van een constant niveau. Deze pulsvorm in temporele 

richting zorgt voor een temporele verbreding. Het is niet moeilijk om in te zien dat de 

pulsvorm die ontstaat bij een doorsnijding van de signaalmatrix bij een vaste diepte 

smaller wordt als de snelheid hoger wordt. Dit heeft tot gevolg dat hogere snelheden 

een grotere verbreding van het frequentiespectrum veroorzaken. Dit effect is bekend 

onder de naam transittime-effect. Het transittime-effect houdt in dat de spectrale 

verbreding omgekeerd evenredig is met de tijdsduur dat een deeltje zich in de 

geluidsbundel bevindt. 

Een bijzonder geval is le'= 0.25. Dit betekent dat de punten van een signaallijn iedere 

volgende lijn precies een punt opschuiven. Hierdoor is de signaalmatrix invariant onder 

verwisseling van de tijd- en diepte-as. Doorsnijdingen van de signaalmatrix bij vaste 

tijd ofbij vaste diepte zijn identiek. Hierdoor is de relatieve spatiele verbreding gelijk 

aan de relatieve temporele verbreding. Dit is te zien in figuur 4.2.11 c). 
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In figuur 4.2.11 d) is te zien dat aliasing optreedt. De hoogste frequenties klappen om 

naar een negatieve frequentie. Aliasing treedt op als de frequentie hoger wordt dan 

0.5· PRF, met de PRF de sample frequente. De snelheid in figuur 4.2.10 d) is fc'= 0.4 

maar vanwege de temporele verbreding worden de maximale temporele frequenties 

hoger dan 0. 5 · P RF. 

Uit figuur 4.2.11 volgt de snelheid uit de verbouding tussen de centrale frequentie in 

temporele en spatiele ricbting. De frequentie in spatiele ricbting is 0.25 maal de 

( spatiele) samplefrequentie: 0. 25 · c I 2 · .fs. De Dopplerfrequentie komt overeen met de 

centrale frequentie in temporele ricbting. Dit is acbtereenvolgens: 

fd = O;fd = 0.1·PRF;fd=0.25 · PRF;fd = 0.4· PRF. De verbouding van deze twee 

geeft de snelbeid: 

V= fd 
0.25· c I 2· fs 

(4.2.4) 

Een analyse van bet 2D-frequentiespectrum van de signaalmatrix is nuttig omdat de 

frequenties die daarin aanwezig zijn ook voorkomen in de 2D-correlatiefunctie. Kennis 

hiervan geeft dus ook inzicbt in bet gedrag van de correlatiefunctie. De 

driedimensionale figuren van de correlatiefunctie zijn vaak onoverzicbtelijk en dus 

moeilijk te interpreteren. Het 2D-frequentiespectrum kan daarom vaak meer informatie 

geven. 

4.2.3 ruisachtig signaal; axiale snelheid 

Zoals gezegd in § 3 .2.3 wordt de signaalmatrix gevuld door met een verscbuivend 

window stukken signaal te selecteren uit een (basis-)signaal. Het frequentiespectrum 

van dit basissignaal wordt getoond in figuur 4.2.12 en geeft de (spatiele) frequentie 

inhoud van de signaalmatrix weer (de temporele frequentie inhoud wordt, zoals 

vermeld in§ 4.2.12, bepaald door de in bet signaal aanwezige snelbeid). De frequentie

band beeft een Gaussvorrnig profiel. De centrale frequentie van de frequentieband ligt 

op 0.25· .fs, wat een viervoudige overbemonstering weergeeft. Het signaal heeft in <lit 

voorbeeld een kwaliteitsfactor Q = 2 (verbouding tussen de centrale frequentie en de 

bandbreedte ). 
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figuur 4. 2.12: Het jrequentiespectrum van het signaal dat gebruikt is bij de generatie 

van de signaalmatrices. Q = 2 en de centralejrequentie is 0.25· fs· 

Formule 2.5.5 is gebruikt om uit de signaalmatrix de axiale snelheid te schatten. De 

gevonden standaard fout (bias) en standaarddeviatie zijn overeenkomstig met de 

waarden die Hoeks (1993) gevonden heeft (appendix B). Een voorbeeld van de 2D

correlatiefunctie wordt gegeven in figuur 4.2.13. De correlatiefunctie is weer 

genormeerd op 1 door te delen door R(O,O). Onderin in de figuur is de hoogtelijnen

plot weergegeven. De maxima van de correlatiefunctie liggen op de lijn v x/:),,t - o = 0. 

Deze lijn is evenwijdig aan de lijnen in de hoogtelijnen-plot. De correlatiefunctie heeft 

in de richting loodrecht op de hoogtelijnen een sinus-vormig verloop dat naar buiten 

toe uitdempt. Dit karakter wordt beschreven door de term cos2k(o - v x/:),,t)e-<5
-v,/).t)

2

'
4

h
2 

uit formule (2.6.19). Naar buiten toe wil dus zeggen: voor toenemende o - v x/:),,t. 
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figuur 4.2.13: 2D-correlatiefunctie van de signaalmarix met fc = 0.2, SNR = 15 dB, 

Q = 2, 64 lijnen in de tijd en 32 punten in de diepte. 

In figuur 4.2.14 is de doorsnede van de correlatiefunctie bij 13.t = 0 gegeven. In deze 

figuur is beter te zien dat de correlatiefunctie beschreven kan worden met -onder 

andere- een oscillerende functie die gedempt wordt met een Gauss-functie. De punten 

in de figuur zijn punten van de correlatiefunctie, de doorgetrokken lijn is bepaald met 

behulp van een viervoudige sinc-interpolatie (§ 2.10). 
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figuur 4.2.14: Doorsnede van de correlatiefunctie op llt = 0. Er is een viervoudige 

sinc-interpo/atie toegepast. 

In figuur 4.2.15 is het verschil te zien tussen een kwaliteitsfactor van 2 en een 

kwaliteitsfactor van 8. Een hogere kwaliteitsfactor betekent een smallere bandbreedte. 

Dit zorgt ervoor dat de in de correlatiefunctie aanwezige Gauss-functie breder wordt. 

Als Q ~ oo zal de breedte van de Gauss-functie ook oneindig worden. Dit komt 

doordat als Q ~ oo het signaal een zuivere sinus-functie is. Omdat de frequentie

inhoud van de correlatiefunctie niet groter is dan die van het signaal is de 

correlatiefunctie bij M = 0 ook een zuivere (en dus ongedempte) sinus-functie. 
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jiguur 4.2.15: Doorsnede van de correlatiefunctie op At= 0. Q = 2 (doorgetrokken 

lijn) en Q = 8 (punten). Tussen de punten van de correlatiefunctie (cirkeltjes 

respectievelijk plusjes) is een viervoudige interpolatie toegepast. Er is geen ruis 

toegevoegd. 

Zoals in het theorie hoofdstuk is beschreven wordt de transversale snelheid 

weergegeven door het gedrag van de correlatiefunctie langs de lijn v xAt - 8 = 0. De 

correlatiefunctie langs die lijn is weergegeven in figuur 4.2.16. Lijn 1 hoort bij de 

correlatiefunctie waarbij geen interpolatie is toegepast en met een signaal-ruis 

verhouding SNR~ oo (er is geen ruis toegevoegd). De correlatie wijkt afvan 1 omdat 

Lit en o discreet zijn, waardoor niet precies aan de voorwaarde vAt-8 = 0 kan worden 

voldaan. Door een viervoudige interpolatie van het signaal wordt de stapgrootte van o 
vier keer zo klein. Hierdoor wordt het minimum van de correlatiefunctie verlegd naar 

0.98 (lijn 2). Lijn 3 hoort bij een signaal-ruis verhouding van 15 dB. Dit zorgt voor een 

verminderde correlatie tot ongeveer 0.8. Opvallend is dat de correlatie in het punt 

(At= 0,8 = o) wel 1 blijft. Omdat de ruis op verschillende lijnen van de signaalmatrix 

ongecorreleerd is neemt de correlatie af als At ;e. 0. In het punt (At= 0,8 = o) wordt 

echter de autocorrelatie berekend waarbij het ruisvermogen wel bijdraagt tot de 

correlatie. 

De transversale snelheid wordt berekend door in de correlatiefunctie (met 

vxAt - 8 = 0) een driehoek te fitten (§ 2.6). Het is nu duidelijk dat het punt 



60 

( M = 0, 8 = 0) niet meegenomen mag worden. In de figuur is te zien dat de correlatie 

niet afneemt bij toenemende lit. Hieruit volgt dat de transversale snelheid nul is. 

tr--~=i'r'=~--.-~~-===<~-r-----,==......--=r----, 

R(t::.t,o = vxt::.t) 

0.95 

0.9 

0.85 

0.8 

0.75'---~----'-----''-----'------'---__J'-----'---__J 
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 

figuur 4.2.16: De correlatiefunctie uitgezet langs de lijn vxM-8 = 0. De maxima zijn 

genormeerd op 1. 1: geen interpolatie, geen ruis. 2: viervoudige interpolatie, geen 

ruis. 3: 15 dB ruis en interpolatie. 

4.2.4 ruisachtig signaal; axiale snelheid/transversale snelheid 

Er is een signaalmatrix gegenereerd door twee matrices met een sinus- en een cosinus

functie te wegen en op te tellen. In figuur 4.2.17 is het verloop van de correlatiefuctie 

gegeven tangs de lijn v x!it - 8 = 0. Hierbij is gemiddeld over de correlatiefuncties van 

84 simulaties om het effect van individuele variaties uit te middelen. De punten van de 

correlatiefunctie zijn getransformeerd naar het Fisher z-domein. Het 95% 

betrouwbaarheidsinterval volgt uit de standaarddeviatie in het Fisher z-domein (§ 2.9). 

Dit is in de figuur met punten aangegeven. 
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figuur 4. 2.17: De correlatiefunctie van de signaalmatrix met transversale snelheid, 

fangs de lijn vx!lt-o = 0. Er is gemiddeld over 84 simulaties. Alsfout is het 95% 

betrouwbaarheidsinterval aangegeven. De matrix bestaat uit 16 punten in de diepte 

en 64 lijnen in de tijd. fc' = 0.2. 

In figuur 4.2.18 is het betrouwbaarheidsinterval nog een keer aangegeven. Het is ook 

mogelijk om dit interval theoretisch te berekenen als het aantal onafhankelijke punten

paren (zie § 2.9) bekend is. Het betrouwbaarheidsinterval dat uit de simulatie volgt en 

het betrouwbaarheidsinterval dat theoretisch kan worden berekend komt overeen als 

het aantal onathankelijke punten-paren 64 genomen wordt. Het verloop van het 

betrouwbaarheidsinterval als functie van tit wordt bepaald door de grootte van de 

correlatiefunctie: hoe meer de correlatiefunctie I benaderd, des te kleiner wordt het 

betrouwbaarheidsinterval. 
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figuur 4. 2.18: Het 95% betrouwbaarheidsinterval van de correlatiefunctie als June tie 

van !lt. 

De correlatiefunctie heeft -afgezien van discretisatie afwijkingen- het verloop van een 

sinus-functie. Dit komt door de sin/cosinus-weegfunctie en wordt door de theorie 

voorspeld. Door de sinus-vorm wordt een sinus-vormig bundelprofiel verondersteld. 

4 .3 in vitro experimenten 

De volgende metingen worden besproken: a= 65° ± 1°, met stationaire en instationaire 

stroming en a= 72°±1° ,a= 78°±1° en a= 90°±1°, bij instationaire stroming. Bij de 

instationaire stroming varieert de buisdiameter 2 mm gedurende een periode. De 

frequentie van de harmonische component is 0.5 Hz. Hieruit volgt dat de wand 

maximaal met enkele mm per seconde uitzet, als de buisdiameter ook een sinus-vormig 

verloop heeft met een frequentie van 0.5 Hz. De secundaire snelheid is van dezelfde 

orde van grootte. De primaire snelheid ligt in het midden van de buis in de buurt van 

100 mm/s. Uit de verhouding tussen de primaire en de secundaire snelheid volgt dat de 

deeltjesrichting ongeveer 1° kan afwijken van de richting evenwijdig aan de as van de 

buis. Verder heeft de hoek a heeft een onnauwkeurigheid van ongeveer 1° . De fout in 

a is echter een constante fout terwijl de afwijking die optreedt door de secundaire 

stroming tijdsafhankelijk is. 
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De resultaten van de axiale en transversale snelheidscomponenten, respectievelijk vx en 

vY, die volgen uit de metingen onder 65° zijn weergegeven in figuur 4.3.1. De figuren 

zijn ontstaan na filtering van de data met een 3x3 kernel. Dit houdt in dat ieder element 

uit de matrix wordt vervangen door het gemiddelde van de omliggende elementen plus 

het element zelf Hierdoor worden de hoge spatiele en temporele frequenties 

weggefilterd. De geobserveerde snelheden zijn vrijwel niet afhankelijk van de diepte, 

hetgeen bevestigt dat er in het midden van de buis wordt gemeten. De axiale snelheid is 

in het stationaire geval onafhankelijk van de tijd, afgezien van kleine variaties die 

ontstaan door variaties in de stroming en fouten in het berekenen van v x. Bij de 

instationaire stroming is te zien dat de snelheid afueemt in de tijd, wat aangeeft dat er 

gemeten is gedurende de neergaande flank van de harmonische component van de 

stroming. 
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figuur 4. 3.1: De axiale en transversale snelheden die bepaald zijn uit de in vitro 

meting met a.= 65°. Boven is de axiale snelheidweergegeven alsjunctie van de tijd 

en onder is de transversale snelheid weergegeven. Links staan de uitkomsten voor 

stationaire stroming en rechts de uitkomsten van instationaire stroming. 
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Als de figuren van de axiale snelheid worden vergeleken met die van de transversale 

snelheid, dan valt op dat de variaties in vY groter zijn dan die in vx. De variaties in vx 

zijn van de orde van enkele procenten. De variaties in vY zijn van de orde van tien 

procent. vx hangt nauwelijks afvan de diepte (binnen het meet-interval). Hierdoor is 

het geoorloofd om vx te middelen over 4 mm diepte. Tevens is de middeling op vY 

toegepast hoewel vY wel afhangt van de diepte (dit wordt verderop besproken). De 

middeling heeft als gevolg dat de overeenkomst in de trend van v x en v Y beter 

zichtbaar wordt (figuur 4.3.2). 

v/v max v/v max 

0.8 

0.6 0.6 

0.4~----~-----~ 0.4 
0 0.5 t [sec] 1 0 0.5 t [sec] 1 

3 3 
Vy Iv ... Vy Iv ... 

2.5 2.5 

2 2 

1.5 1.5 

1 1 
0 0.5 1 

t [sec] 
0 0.5 

t [sec] 
1 

figuur 4.3.2: Boven: de axiale en de transversa/e snelheidweergegeven in eenfiguur 

waarbij er is gemiddeld over 4 mm in de diepte. De maximale snelheid is genormeerd 

op 1. Onder: v Y gedeeld door v x. Voor het stationaire geval heeft de deling weinig 

effect, voor het instationaire geval ontstaat een gemiddeld constante waarde. Links de 

resultaten van de stationaire stroming en rechts die van de instationaire stroming. 

De transversale snelheid is zo'n factor 2 hoger dan de axiale snelheid (vanwege 

ex.= 65°). Orn ze beide in een figuur te kunnen zetten zijn de snelheden genormeerd op 

een maximum van 1. Uit de figuur van de stationaire stroming blijkt dat de variaties in 

de transversale snelheid een factor 10 groter zijn dan de variaties in de axiale snelheid. 
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In de figuur van de instationaire stroming is te zien dat hier ook grote variaties in v Y 

aanwezig zijn, maar dat de harmonische component van de stroming in v Y is terug te 

vinden. Uit de onderste figuren blijkt dat v/vx een gemiddelde constante waarde 

heeft, hetgeen een constante hoek tussen de deeltjesrichting en de bundelas aangeeft. 

a.' a.- a.' standaarddev. 

stationair, a.= 65° 63.4° 1.60 5.5° 

instationair, a.= 65° 64.4° 0.6° 6.0° 

" II a.= 72° 69.2° 2.8° 5.5° 

" II a.= 78° 77.7° 0.3° 5.0° 

tabel 4. 3. 1: De hoek tussen de snelheidsrichting en de bundelas (a.') bij verschillende 

metingen. 

De hoek tussen de deeltjesrichting en de bundelas, a.', is berekend uit de verhouding 

tussen vx en vY: a.'= (360° /27t)arctan(vY tvJ. Dit is gedaan voor ieder meetpunt (als 

functie van de diepte en de tijd). De uiteindelijke hoek is bepaald uit de middeling over 

alle meetpunten. De uitkomsten van alle meetpunten worden opgevat als schattingen 

voor een en dezelfde hoek (de hoek tussen de bundelas en de buisas) omdat er wordt 

uitgegaan van een parallelle stroming. In tabel 4.3.1 zijn het gemiddelde en de 

standaarddeviatie weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de geschatte hoek tussen de 

deeltjesrichting en de bundelas afgezien van afwijkingen van enkele graden, overeen

komt met a.. De afwijkingen tussen a. en a.' vallen ruim binnen de standaarddeviatie in 

a.'. Bovendien bevat a. een fout van ongeveer 1°. Uit de meting bij a.= 90° kunnen vx 

en v Y niet bepaald worden omdat onder deze hoek de informatie van de deeltjes niet 

gescheiden kan worden van de reflecties van de buiswand. Dit komt doordat de 

reflecties van de buiswand alleen weggefilterd kunnen worden, zonder informatie over 

de snelheid van de deeltjes weg te gooien, als de axiale snelheid van de buiswand 

kleiner is dan die van de deeltjes. Bij het meten met a. = 90° is de axiale snelheid van 

de deeltjes echter ongeveer gelijk aan nul. 

Bij de berekening van vY is de bundeldiameter (formule 2.6.21) 1 mm genomen. 

Invullen van een grotere bundeldiameter geeft een hogere schatting van de transversale 

snelheid. Omdat a.' steeds kleiner is dan a. zou geconcludeerd kunnen worden dat de 

bundeldiameter groter moet worden gekozen. Omdat bij de berekening van v Y, v Y 

evenredig is met de bundeldiameter volgt uit een grotere bundeldiameter een grotere 

transversale snelheid. De constante afwijking in a.' is echter vrij klein ten opzichte van 

de standaard afwijking in a.'. Een antler punt is dat de bundeldiameter afhangt van de 
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afstand tot de probe. Als de bundeldiameter die in formule 2.6.21 wordt gebruikt 

constant wordt verondersteld, terwijl deze in werkelijkheid toeneemt met de diepte, 

dan zullen de transversale snelheden op grotere afstand te laag worden geschat. Uit de 

metingen volgt dat v Y afneemt bij toenemende diepte terwijl v x vrijwel constant blijft 

bij toenemende diepte. Dit is weergegeven in tabel 4.3.2: 

14.2 mm 15.2 mm 16.2 mm 17.2 mm verschil v 

14.2 - 17.2 mm 

a.= 65° v. [m/s] 0.059 0.060 0.060 0.058 -2% 

stationair vv [m/s] 0.144 0.129 0.112 0.107 -26% 

a.= 65° vr [m/s 0.052 0.053 0.052 0.050 -2% 

instationair vv [mls] 0.141 0.120 0.103 0.094 -33% 

tabel 4.3.2: Het verloop van axiale en transversale snelheid alsjunctie van de diepte. 

In de laatste kolom is de afname in snelheid tussen 1 mm en 4 mm gegeven. 

Terwijl vx hoogstens 2% afneemt bij een toenemende diepte van 3 mm, neemt vY 26% 

en 33% afbij de stationaire respectievelijk instationaire strorning. Dit effect treedt ook 

bij de metingen onder andere hoeken op. De bundeldiameter (die is bepaald aan de 

hand van het -6dB punt van de drukamplitude) als functie van de afstand tot de probe 

is weergegeven in figuur 4.3.3. 
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figuur 4.3.3: Het verloop van de bundeldiameter alsjunctie van de diepte. 

Uit de figuur volgt dat bij een toenemende diepte van 3 mm (in het gebied tussen 15 en 

20 mm), de bundeldiameter met niet meer dan 10% toeneemt. Dit betekent dat als de 

bundeldiameter constant wordt genomen, v Y maximaal met 10% afueemt over 3 mm 

diepte verschil, als de snelheid in werkelijkheid constant is over dat interval. Hiermee 

kan de grote afuame in v Y niet verklaard worden. 
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Doordat v Y afneemt bij toenemende diepte en v x nauwelijks afneemt, neemt a' ook af 

bij toenemende diepte. Dit is ongeveer 7° over een afstand 3 mm. Hierdoor zijn de 

berekende standaard deviaties van a' groter dan wanneer voor het bundelverloop zou 

worden gecorrigeerd. 

v [m/s] sd [m/s] var. coefficient=sd/v 

v,. 0.059 0.001 2% 

vv 0.123 0.028 19% 

tabel 4.3.3: Gemiddelde snelheid die volgt uit de meting bi) stationaire stroming bi) 

a = 65°. Er is gemiddeld over een diepte van 4 mm en een tijd van 1 sec. 

In tabel 4.3.3 is de gemiddelde waarde, de standaarddeviatie en de variatiecoefficient 

van v x en v Y bij stationaire stroming weergegeven. De variatiecoefficient is de 

standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde.Doordat de snelheid in de buis over de 

diepte varieert ( enkele procenten) wordt een kleine fout gemaakt in de bepaling van 

het gemiddelde en de standaarddeviatie. Omdat de stroming stationair is mag er over 

de tijd gemiddeld worden. Bij de bepaling van de variatiecoefficient van v Y is eerst een 

correctie gemaakt voor de diepte afhankelijkheid in v Y. Het gemiddelde van v Y op een 

diepte is steeds op nul gesteld zodat de diepte afhankelijkheid niet doorwerkt in de 

variatiecoefficient. 

Er is onderzocht hoe de variatiecoefficient van v Y samenhangt met het tijd- en diepte

interval van de submatrix. De uitkomsten staan vermeld in tabel 4.3.4 

variatiecoefficient diepte-interval diepte-interval diepte-interval 

Vy 0.5mm Imm 2mm 

tijdsinterval = 32 ms 23% 19% 16% 

tijdsinterval = 64 ms - 15% -
tijdsinterval = 128 ms - 11% -

tabel 4. 3. 4: De variatiecoefficient van v Y bij verschillende ajmetingen van de 

sub matrix. 



68 

Uit de tabel volgt dat als de submatrix vier keer zo groot wordt in de tijdrichting de 

variatiecoefficient van v Y met een factor 1. 7 afneemt. In de diepterichting is dit een 

afname met een factor 1.4. Theoretisch zou men verwachten dat als het aantal punten 

verviervoudigd wordt de variatiecoefficient met een factor twee afneemt (zie verder 

hoofdstuk 5). 

4 .4 in vivo experimenten 

4. 4 .1 metingen met een bundel 
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figuur 4. 4.1: Axiale snelheid die volgt uit de meting aan de halsslagader. In de diepte 

zijn de submatrices half over/append genomen. De submatrices zijn 8 ms in de tijd bij 

1 mm in de diepte. Links het ongefilterde resultaat, rechts het resultaat nafiltering 

met een 3x3 kernel. 

De berekening van de axiale snelheid uit de meting aan de halsslagader is weergegeven 

in figuur 4.4.1. De meting beslaat 0.5 sec in de tijd en 5 mm in de diepte. In de 0.5 sec 

wordt ruim een halve hartslag beschreven. In figuur 4.4.2 is de transversale snelheid 

weergegeven als functie van de diepte en de tijd. De variatie in de individuele punten is 

zo groot dat in de figuur het verloop van de hartslag slecht is te herkennen. Na filtering 

(met een 3x3 kernel) blijkt dat de transversale snelheid in grote lijnen hetzelfde verloop 

heeft als de axiale snelheid. 
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figuur 4. 4. 2: Transversale snelheid die volgt uit de halsslagadermeting. De 

submatrices zijn hetzeifde gekozen als bij de berekening van de axiale snelheid Links 

het ongefilterde resultaat, rechts het resultaat nafiltering met een 3x3 kernel. 

Wat opvalt is dat de piek van de transversale snelheid in de systole fase snel toeneemt 

en dat hiema een soort plateau ontstaat. De transversale snelheid begint hiema later af 

te nemen dan de ax.iale snelheid. Verder is te zien dat de snelheid afneemt bij grotere 

diepte. Dit is al geconstateerd bij de in vitro experimenten en kan (gedeeltelijk) 

verklaard worden door de toename van de bundeldiameter waar geen rekening mee is 

gehouden. 

Uit de verhouding tussen de axiale en de transversale snelheid kan weer de hoek 

geschat worden waaronder de deeltjes de bundel passeren. In het deel v66r de systole 

(dit is de eind-diastole fase van de eerdere hartslag) is de hoek ongeveer 52°, 

overeenkomstig met de anatomische hoek, ex.= 52°. Doordat in het begin van de 

systole fase de transversale snelheid sneller toeneemt dan de axiale snelheid loopt de 

hoek op tot 80°. In de diastole fase neemt de hoek weer langzaam af (tot uiteindelijk 

weer 52°. Het verschil tussen de anatomische hoek en de schatting van de hoek tussen 

de deeltjesrichting en de bundelas is dus maximaal 28° . Dit betekent dat tijdens de 

diastole fase de secundaire snelheid ongeveer 50% van de primaire snelheid moet zijn. 

Dit is zo'n hoog percentage (uit metingen in vitro aan een 90° bocht blijkt dat de 

verhouding tussen secundaire snelheid en primaire snelheid maximaal 30 % is (§1.3)) 

dat er ernstig getwijfeld moet worden aan de uitkomsten voor de transversale snelheid. 

4.4.2 metingen met twee bundels 

Als eerste is uit de vier signaalmatrices (van twee metingen zijn er 4 signaal matrices; 

twee per bundel) de axiale snelheid bepaald. De uitkomsten van de twee bundels 
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mogen niet teveel verschillen omdat er op nagenoeg dezelfde plaats wordt gemeten. 

De axiale snelheden die volgen uit de metingen van bundel 0 stemmen inderdaad 

overeen met die van bundel 1. De gemiddelde axiale snelheid ligt rond de 60 mm/sec. 

De snelheid is laag omdat uit de meting een stuk uit de diastole is geselecteerd. 

Zoals beschreven in § 2. 7 is de top van de correlatiefunctie van het signaal dat 

afkomstig is van bundel 1 een bepaalde f:!..t en/of cS verschoven ten opzichte van de 

oorsprong (f:!..t = O,cS = 0). De tijdverschuiving, "C, is de tijd die de deeltjes erover doen 

om van het midden van bundel 0 naar het midden van bundel 1 te stromen. Deze tijd 

kan geschat worden aan de hand van de uitkomst van de axiale snelheid. De afstand 

tussen de bundels is ongeveer 1.2 mm. Met een hoek van 60 graden tussen de deeltjes 

snelheid en de bundel wordt de afstand tussen de twee bundels die de deeltjes moeten 

afleggen 1.2 I sin(60°) = 1.4 mm. De axiale snelheid is (gemiddeld) 60 mm/s, dus de 

totale snelheid is 120 mm/s. Hiermee wordt de looptijd voor de deeltjes: 

1.4 
T::::J-=12 ms 

120 
(4.4.1) 

De verschuiving in diepte wordt 1. 2 I tan( 60°) = 0. 7 mm. Dit is slechts een ruwe 

schatting, maar het geeft wel aan waar de top van de correlatiefunctie ongeveer 

verwacht kan worden. De correlatiefunctie is uitgerekend tot verschuivingen van 

maximaal M = ±32 ms en cS = ±1. 75 mm. Dit is weergegeven in figuur 4.4.3. 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1--'---~·----· 

0.05 

0 

M [msec] o 

2 

Ii [mm] 

-0.5 

figuur 4. 4. 3: De correlatiefunctie die is berekend uit de signalen van de twee bundels. 

Voor de overzichtelijkheid is de absolute waarde genomen en is de uitkomst gefilterd 

met een 3x3 kernel. 
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De correlatie wordt niet groter dan 0.5. In de figuur is niet duidelijk een maximum te 

herkennen. We verwachten in de figuur een maximum bij /).( = -12 ms, B = 0. 7 mm. In 

het gebied o = 0 treden voor verschillende waarde van 't toppen op. Omdat deze 

toppen ongeveer even hoog zijn, is niet aan te geven wat de diepte en tijd verschuiving 

tussen de twee signalen is. Het is daarom niet mogelijk gebleken om aan de hand van 

deze meting de transversale snelheid (in het vlak van de twee bundels) te bepalen. Een 

verklaring voor het niet terugvinden van het correlatiemaximum is dat de afstand die 

de deeltjes moeten afleggen tussen bundel 0 en bundel I zo groot is dat de 

karakteristieke onderlinge samenhang van de deeltjes al grotendeels veranderd is. De 

verandering in de samenhang van de deeltjes zorgt voor verlies aan correlatie. 
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Hoofdstuk 5: Conclusies 

De doelstelling van het afstudeerwerk was om naast de axiale snelheidscomponent (de 

component in de richting van de bundelas) ook de transversale snelheidscomponent (de 

component loodrecht op de bundelas) te bepalen. Hieruit kan de hoek tussen de 

deeltjesrichting en de bundelas en de grootte van de snelheid bepaald worden. 

5 .1 simulaties 

Met behulp van computerprogramma's zijn verschillende soorten rf-matrices ge

genereerd. Met deze rf-matrices is onderzocht hoe de correlatiefunctie athangt van de 

eigenschappen van het signaal. De analyse is vooral kwalitatief Er is op een manier 

transversale snelheid gesimuleerd. Orn de schatter van de transversale snelheid goed te 

testen met behulp van een computersimulatie moet een uitgebreider simulatie

programma geschreven worden (bijvoorbeeld een programma dat rekening houdt met 

de bundelvorm). Dit is niet gedaan omdat het eenvoudiger en betrouwbaarder is om de 

schatter van de transversale snelheid te testen met in vitro metingen (in een rechte 

buis). De conclusies die volgen uit de in vitro en in vivo metingen worden gegeven in 

de rest van dit hoofdstuk. 

5 .2 statistische variaties in vy 

De uit de in vitro metingen gevonden variaties in de transversale snelheid, vY, zijn 

groot ten opzichte van de variaties in de axiale snelheid, vx. Bij stationaire stroming is 

gevonden dat de variatiecoefficient van v Y een factor 10 groter is dan de 

variatiecoefficient van vx (tabel 4.3.3). De vraag is wat de oorzaak is van deze relatief 

grote variatiecoefficient van v Y en hoe de nauwkeurigheid van v Y verbeterd kan 

worden. Debelangrijkste oorzaak van de onnauwkeurigheid in v Y is de onzekerheid in 

de correlatiefunctie. Die wordt veroorzaakt door het beperkte aantal onathankelijke 

punten dat gebruikt wordt bij de berekening. Als het aantal onathankelijke punten in de 

submatrix bekend is kan, door gebruik te maken van enkele vereenvoudigingen, de 

fout in v Y ten gevolge van de statistische variaties in de punten van de correlatiefunctie 

theoretisch bepaald worden. Stel dat van de correlatiefunctie twee punten bekend zijn: 

R(O, 0) en R( t,o = tvx) en dat vY wordt bepaald uit de helling van de lijn door deze 

twee punten: 

v = dR ·bw= R(0,0)-R(t,tvx) ·bw 
y dt t 

(5.1) 
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R(O, 0) en R( 't, wJ vertonen fluctuaties afhankelijk van het aantal onafhankelijke 

punten, zoals beschreven is in§ 2.9. Verder stellen we dat de verwachtingswaarden 

van R(O, 0) en R( 't, wx) respectievelijk I en nul zijn. Theoretisch gezien is dan de fout 

in R(O, 0) oneindig klein en wordt de fout in vY bepaald door de fout in R( 't, wJ. Uit 

appendix A volgt dat bij 20 onafhankelijke punten het 95% betrouwbaarheidsinterval 

gegeven wordt door 0 ± 0. 44 bij een verwachtingswaarde van nul. Het 95% 

betrouwbaarheidsinterval van vY wordt hierdoor vY±44%. 

Zoals is aangegeven in§ 2.9 hangt het aantal onafhankelijke punten in een rf-lijn afvan 

de axiale resolutie. Bij een kwaliteitsfactor van Q = 2 bestaat de puls ongeveer uit 

twee perioden. Dit betekent dat twee perioden (of 8 sample-punten bij een 

bemonstering van 4 punten per periode) overeenkomt met een onafhankelijk punt. Een 

kleinere kwaliteitsfactor (kortere puls) vergroot het aantal onafhankelijke punten 

binnen een diepte-interval en vermindert de variatie in de transversale snelheids

schatting. In de tijdrichting wordt het aantal onafhankelijke punten bepaald door de 

snelheid waarmee het meetvolume ververst wordt. Als alle deeltjes in het meetvolume 

zijn vervangen door andere deeltjes ontstaat een onafhankelijk signaal. Bij een hogere 

snelheid neemt het aantal onafhankelijke punten binnen een tijdsinterval toe en nemen 

de variaties in vY af Met een karakteristieke afmeting van het meetvolume van 1 mm 

en een snelheid van 100 mm/s ontstaat er om de 11100 = 10 ms een onafhankelijk 

signaal. Voor de in vitro meting (§4.3) geldt dat een submatrix met 64 lijnen van 32 

punten circa 15 onafhankelijke punten bevat. De fout in v Y die hieruit volgt is redelijk 

in overeenstemming met de gevonden afwijkingen in vY. 15 onafhankelijke punten 

komt overeen met een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer ±50%. De gevonden 

variatiecoefficient van vY is 19%. Dit komt overeen met een betrouwbaarheidsinterval 

van ongeveer ±40%. 

Als de submatrix een twee keer zo groot tijdsinterval beslaat wordt het aantal 

onafhankelijke punten twee keer zo groot. Hieruit volgt dat de variaties in vY met een 

factor .Ji afnemen. Uit de metingen volgt een iets kleinere afname ( een 1. 7 maal 

kleinere variatiecoefficient bij een vier keer zo groot tijdsinterval (tabel 4.3.4)). In 

principe geldt dit ook voor een toename van het aantal punten in de diepte. Door een 

groter aantal punten in de diepte wordt het meetvolume groter waardoor het !anger 

duurt voor de deeltjes in het meetvolume ververst zijn. Hierdoor zal een twee keer zo 

groot diepte-interval twee keer zo veel onafhankelijke punten geven in de diepte, maar 

neemt het aantal onafhankelijke punten in de tijd af Uit de metingen volgt ook dat het 

uitbreiden van de submatrix in de diepte richting minder effectief is ( een 1. 4 maal 

kleinere variatiecoefficient bij een vier keer zo groot diepte-interval (tabel 4.3.4)). 
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Bij het kiezen van de grootte van de submatrices moet een afweging gemaakt worden 

tussen: de diepte-/tijdresolutie, de fout in vY afhankelijk van het aantal punten in de 

submatrix en de fout die ontstaat als de bloedsnelheid wordt bepaald aan de hand van 

de anatomische hoek, in plaats van met v Y. Een grotere submatrix vermindert de 

resolutie maar verkleint de afwijkingen in v Y. Als de fout in v Y groter is dan de fout die 

wordt gemaakt door van de anatomische hoek uit te gaan (uitgaan van de hoek tussen 

de geluidsbundel en de vaatwand onder de veronderstelling dat er geen secundaire 

stroming is) heeft het geen zin om v Y te gebruiken bij de bepaling van grootte van de 

bloedsnelheid. 

5. 3 systematische fouten in v y 

Zoals is weergegeven in tabel 4.3.2 bevat vY een diepte afhankelijkheid. De meest 

waarschijnlijke oorzaak hiervoor is dat de bundelvorm diepte afhankelijk is. In § 4.1 is 

weergegeven dat de diepte afhankelijkheid van vY niet alleen verklaard kan worden 

door een toenemende bundelbreedte. Er is hierbij uitgegaan van een blokvormig 

intensiteitsverloop. Kennelijk is de verandering van bundelvorm als functie van de 

diepte ook van belang. 

In bet model waarmee de transversale snelheid wordt bepaald is het relatief eenvoudig 

om uit te gaan van een ander intensiteitsverloop van de bundel. De correlatiefunctie 

wordt namelijk gefit met de autocorrelatiefunctie van de functie die het 

intensiteitsverloop van de bundel beschrijft (§ 2.6). Als fit-functie kan een functie 

genomen worden die meer lijkt op het werkelijke bundelprofiel (figuur 5.3). 
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figuur 5.3: Drukverloop van de geluidsbundel op een a/stand van 20 mm van de 

transducer. P is de drukamplitude en P
0 

is de drukamplitude op de as van de 

geluidsbundel. d is de a/stand tot het midden van de bundel. 

De diepte athankelijkheid van de bundelbreedte kan dan als schalingsfactor in het 

model worden verwerkt. Uiteindelijk kan, athankelijk van de diepte, een andere functie 

voor het intensiteitsverloop gekozen worden. Dit betekent dat een twee dimensionale 

functie wordt gebruikt die de intensiteit van de bundel beschrijft (in axiale en 

transversale richting met rotatiesymmetrie). 

Bij de in vivo metingen zijn in de systole fase van de hartslag onwaarschijnlijk grote 

verhoudingen tussen de transversale en axiale snelheid gevonden (de schatting van de 

hoek tussen de deeltjesrichting en de bundelas wijkt tot 28° afvan die bij stroming 

evenwijdig aan de wand). Een reden hiervoor kan zijn dat de bepaling van de 

transversale snelheid athangt van de axiale snelheid. Dit zou met in vitro experimenten 

eenvoudig onderzocht kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld gemeten worden bij 

stationaire stroming bij twee snelheden en onder twee verschillende hoeken. De 

hoeken kunnen zo gekozen worden dat voor twee metingen de transversale snelheid 

gelijk blijft terwijl de axiale snelheid verschilt. De schatting van de transversale snelheid 

mag niet significant verschillen voor de twee metingen. 

5.4 slot 

Er is aangetoond dat het mogelijk is om de transversale snelheid uit een ultrageluids

experiment met een bundel te bepalen. De systematische fout is relatief groot: een 
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verloop van circa30% over een afstandsverschil van enkele millimeters. Deze fout kan 

verkleind worden door een meer realistische bundelvorm in het model te verwerken (er 

is in het model uitgegaan van een bundel met een blokvormig intensiteitsverloop en een 

bundelbreedte die onathankelijk is van de afstand tot de probe). De statistische variatie 

in de schatting van de transversale snelheid is bij een tijdsinterval van 32 ms en een 

diepte-interval van 1 mm circa 19% (in vitro). Deze wordt voor een groot deel bepaald 

door het aantal onathankelijke punten dat gebruikt wordt. Dit aantal kan vergroot 

worden door het aantal punten in de tijd en/of de diepte uit te breiden. Dit gaat echter 

ten koste van de tijd- respectievelijk diepteresolutie. De rninimale resolutie wordt 

bepaald door de temporele en spatiele frequentie-inhoud van het snelheidssignaal. 

Voor de toekomst is het aan te bevelen een computersimulatieprogramma te schrijven 

dat een rf-signaal genereerd aan de hand van de beweging van een willekeurig 

verdeelde wolk deeltjes door de geluidsbundel. Hiermee zou de schatter van de 

transversale snelheid getest kunnen worden onder variatie van de bandbreedte van het 

systeem, het intensiteitsverloop van de bundel en de hoek waaronder de deeltjes de 

bundel doorlopen. In het model van de correlatiefunctie moet een realistischer 

bundelvorm verwerkt worden. Verder kan met een in vitro experiment onderzocht 

worden in hoeverre de bepaling van vY onathankelijk is van vx. 
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N 
10 

rho rmin rmax 
0.000 -0.618 0.618 
0.050 -0.586 0.648 
0.100 -0.552 0.676 
0.150 -0.516 0.703 
0.200 -0.477 0.728 
0.250 -0.435 0.752 
0.300 -0.390 0.774 
0.350 -0.341 0.795 
0.400 -0.288 0.816 
0.450 -0.230 0.835 
0.500 -0.167 0.853 
0.550 -0.099 0.871 
0.600 -0.023 0.887 
0.650 0.060 0.903 
0.700 0.152 0.919 
0.750 0.254 0.934 
0.800 0.369 0.948 
0.850 0.497 0.962 
0.900 0.643 0.975 
0.950 0.809 0.988 

N N N N N 
20 50 100 200 500 

rmin rmax rmin rmax rmin rmax rmin rmax rmin rmax 
-0.440 0.440 -0.278 0.278 -0.196 0.196 -0.139 0.139 -0.088 0.088 
-0.399 0.480 -0.231 0.324 -0.148 0.244 -0.089 0.187 -0.038 0.137 
-0.356 0.518 -0.183 0.368 -0.098 0.291 -0.039 0.235 0.012 0.186 
-0.311 0.554 -0.134 0.411 -0.048 0.336 0.012 0.283 0.063 0.235 
-0.263 0.588 -0.083 0.453 0.004 0.381 0.063 0.330 0.114 0.283 
-0.214 0.622 -0.030 0.494 0.056 0.425 0.115 0.376 0.166 0.330 
-0.161 0.654 0.024 0.534 0.110 0.469 0.168 0.421 0.218 0.378 
-0.106 0.684 0.080 0.572 0.165 0.511 0.222 0.466 0.271 0.425 
-0.048 0.714 0.137 0.610 0.221 0.553 0.277 0.510 0.324 0.471 
0.013 0.743 0.197 0.647 0.278 0.594 0.332 0.554 0.377 0.517 
0.078 0.770 0.258 0.683 0.337 0.634 0.388 0.597 0.431 0.563 
0.146 0.797 0.321 0.718 0.397 0.674 0.445 0.640 0.486 0.608 
0.219 0.822 0.387 0.752 0.458 0.712 0.503 0.682 0.541 0.653 
0.296 0.847 0.454 0.786 0.520 0.750 0.562 0.723 0.596 0.698 
0.378 0.871 0.524 0.819 0.584 0.788 0.622 0.764 0.652 0.742 
0.465 0.894 0.597 0.850 0.649 0.825 0.682 0.805 0.709 0.786 
0.558 0.917 0.672 0.882 0.716 0.861 0.744 0.845 0.766 0.829 
0.657 0.938 0.749 0.912 0.785 0.897 0.806 0.884 0.824 0.873 
0.763 0.960 0.830 0.942 0.855 0.932 0.870 0.923 0.882 0.915 
0.877 0.980 0.913 0.971 0.927 0.966 0.934 0.962 0.941 0.958 

Het 95% betrouwbaarheidsinterval van de correlatiecoefficienten met een 

verwachtingswaarde die in de linker kolom is aangegeven. N geeft het aantal punten 

paren aan dat bij de berekening gebruikt is. 

N 
1000 

rmin 
-0.062 
-0.012 
0.038 
0.089 
0.140 
0.191 
0.243 
0.294 
0.347 
0.399 
0.452 
0.505 
0.559 
0.613 
0.667 
0.722 
0.777 
0.832 
0.888 
0.944 

rmax 
0.062 
0.112 
0.161 
0.210 
0.259 
0.307 
0.355 
0.403 
0.451 
0.498 
0.545 
0.592 
0.638 
0.684 
0.730 
0.776 
0.821 
0.866 
0.911 
0.956 
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Appendix B 

De systematische afwijking (bias) en de RMS-error (Root Mean Sqeare) in de schatter 

van de axiale snelheidscomponent (Hoeks 1993). 

Q=4 Q=2 Q= 1 

v (A./ T) bias RMS bias RMS bias RMS 

0.0 0.000 0.0002 0.000 0.001 0.000 0.001 

0.1 0.001 0.0006 0.006 0.0018 0.0017 0.0044 

0.2 0.001 0.0006 0.004 0.0022 0.0011 0.0071 

0.3 -0.001 0.0006 -0.003 0.0024 -0.004 0.0081 

0.4 -0.001 0.0007 -0.003 0.0032 0.002 0.0161 

De bias is de opgelegde waarde min het gemiddelde van de geobserveerde waarde. De 

RMS-error is de som van de opgelegde waarde min de waargenomen waarden in het 

kwadraat. De signaal-ruis verhouding is 25 dB, de submatrices bestaat uit 8 perioden 

in de diepte (circa 32 punten) en 32 lijnen in de tijd. De snelheid is gegeven als een 

fractie van (A. IT). 


