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Samenvatting

In dit afstudeerverslag zijn meetartefacten van de ultrasone tomografie opstelling
bestudeerd.
Met behulp van de opstelling kunnen plaatjes van een dwarsdoorsnede van een object
verkregen worden. De plaatjes stellen lokale akoestische parameterwaarden van het
object voor. Er worden vier verschillende metingen gebruikt om de parameters te
berekenen. De metingen zijn:

time-of-flight (TOF)-meting
amplitude (AMP)-meting
mean frequency downshift (MFD)-meting
integrated backscatter (IBS)-meting

De eerste drie metingen worden in dit verslag besproken. De meetartefacten ontstaan
hoofdzakelijk als gevolg van de effecten phase cancellation, reflectie en refractie. Elke
meting wordt op een andere manier door deze effecten beïnvloed.

Uit de analyse van de meetartefacten van de TOF-meting bleek, dat de hardware van de
ultrasone tomografie opstelling niet optimaal functioneert. De hardware kan worden
verbeterd, zodat de meetartefacten die het meest optreden, voorkomen kunnen worden.
Omdat de verbetering van de hardware enige tijd in beslag neemt, zijn er drie
verschillende methodes onderzocht, waarmee de meetartefacten voorlopig te corrigeren
zijn. De methodes zijn gebaseerd op de afgeleide, een mediaanfilter en Hilbert
transformatie. Na het vergelijken van de resultaten van de methodes bleek de methode
op basis van de afgeleide het beste te voldoen.

De meetartefacten van de AMP-meting worden beïnvloed door de effecten phase
cancellation, reflectie en refractie. Een model is gebruikt om de invloed van de
verschillende effecten te bepalen. Refractie lijkt de meetartefacten het meest te
beïnvloeden en aan de randen van een object blijkt de invloed van de reflectie het
grootst. De invloed van phase cancellation kon niet berekend worden, omdat de gebruikte
benadering niet betrouwbaar is.

De meetartefacten van de MFD-metingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door phase
cancellation en kunnen leiden tot grote afwijkingen van de juiste meetwaarden.



Summary

Analysis and correction of artifacts in the ultrasound tomograph.

In this report artifacts in the ultrasound tomograph have been evaluated. With the
tomograph it is possible to obtain pictures of a cross-section of an object. The pictures
represent local acoustic parameter values of the object. Four different measurements are
used to calculate these parameters. The measurements are:

time of flight (TOF) measurement
amplitude (AMP) measurement
mean frequency downshift (MFD) measurement
integrated backscatter (I SS) measurement

The first three measurements are discussed in this report. The artifacts arise mainly from
the combined effects of phase cancellation, reflection and refraction. Each measurement
is influenced in a different way by these effects.

From analysis of the artifacts of the TOF measurement appeared, that the hardware of
the ultrasound tomograph doesn't function correctly. The hardware can be improved
which will avoid the generation of most artifacts. As the improvement of the hardware
takes time, three different methods have been investigated to correct the artifacts. The
methods used were based on the derivative, a median filter and Hilbert transformation.
Evaluating the obtained results, it became clear that the method based on the derivative
was superior in removing artifacts.

The artifacts of the AMP measurement are influenced by effects as phase cancellation,
reflection and refraction. A model has been used to analyze the artifacts, to obtain the
most significant influence of the above effects. Results showed that refraction seems to
have the most influence on the artifacts and reflection appeared mainly on the edge of
the object. The influence of phase cancellation couldn't be calculated, because of an
unreliable approximation that was used.

The artifacts of the MFD measurement are mostly caused by phase cancellation. This
effect can cause great artifacts that lead to unreliable measuring values.
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1 Inleiding

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven
verricht de groep afbeeldingstechnieken onderzoek aan ultrasone transmissie tomografie.

Tomografie is een afbeeldingstechniek, waarbij een twee-dimensionaal plaatje van de
doorsnede van een object wordt gemaakt. Het gebruik van ultrageluid als informatie
drager in afbeeldingstechnieken heeft een aantal voordelen. Voor een lage intensiteit (1
tot 10 mW/cm~, die gebruikt wordt voor diagnostische doeleinden, is het, voor zover
bekend, niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Tevens is het mogelijk akoestische
parameters te berekenen. Met deze parameters is het mogelijk het weefsel te
karakteriseren.

Een schematische voorstelling van de ultrasone tomografie opstelling van de vakgroep
Medische Elektrotechniek is in figuur 1 te zien. Het principe van de meting is als volgt.
Het af te beelden object, de zender en de ontvanger bevinden zich in water, omdat de
demping van ultrageluid in lucht te groot is. De zender en ontvanger (of transducers)
bevinden zich recht tegenover elkaar en bewegen zich evenwijdig langs het in het midden
opgestelde object. De bewegingsrichting is loodrecht op de voortplantingsrichting van het
ultrageluid. Deze beweging noemen we een lineaire scan.

Tijdens de lineaire scan worden 64 sample waarden gemeten. De grafiek, waarin de
sample waarden worden uitgezet, wordt een projectie genoemd. De zender en ontvanger
zijn op een platform gemonteerd. Met behulp van het platform wordt de scanrichting
geroteerd. Vervolgens wordt er weer een lineaire scan gemaakt. Dit proces herhaalt zich
totdat het platform over een hoek van 1800 verdraaid is. Er is dan een set van projecties
beschikbaar om een twee-dimensionaal plaatje te reconstrueren.

object

~~...... zender

scanrichting

......././
--;:::::::~~...

rotatierichting
platform

ontvanger I

-.,.._....

watertank

Figuur 1 Schematische voorstelling van de ultrasone tomografie opstelling.
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In de ultrasone tomografie opstelling wordt gemeten met behulp van gepulst ultrageluid.
Elke keer als de ontvanger een geluidspuls ontvangt, wordt de zender opnieuw
getriggerd, met het gevolg dat er een volgende geluidspuls verzonden wordt. Dit is het
rondzingprincipe. Het aantal rondzingperioden wordt per meting door Nrz vastgelegd. Elke
sample waarde is de som van Nrz rondzingperioden.
Er worden vier metingen verricht, waarmee vier akoestische parameters te berekenen
zijn.

• De time-of-flight (TOF)-meting. Uit de tijd, die de geluidspuls nodig heeft om zich
van zender naar ontvanger te verplaatsen, is de lokale geluidssnelheid te
berekenen.

• De amplitude (AMP)-meting. Uit de amplitude van een geluidspuls, die zich door
een dempend object heeft voortgeplant, is de lokale demping te berekenen.

De mean frequency downshift (MFD)-meting. De demping in een object is
afhankelijk van de frequentie. Dit betekent dat het frequentiespectrum van de
verzonden geluidspuls wordt veranderd. Uit de verschuiving van de gemiddelde
frequentie van de ontvangen geluidspuls is de lokale dempingshelling te
berekenen.

• De integrated backscatter (IBS)-meting. Een klein gedeelte van de geluidspulsen
komt door verstrooiing (scattering) terug naar de zender die na het uitzenden van
de geluidspuls als ontvanger werkt. De scattercoëfficiënt wordt verkregen uit het
integreren van de door de zenderkant ontvangen verstrooiing. Deze parameter
behoort niet tot de ultrasone transmissie tomografie, maar behoort tot de ultrasone
echo tomografie.

Bij de vier metingen treden meetartefacten op, doordat het object de vorm en richting van
de geluidspuls be'invloedt. Deze meetartefacten leiden tot onjuiste numerieke waarden
van de akoestische parameters en tot vervorming van de plaatjes. Het optreden van deze
meetartefacten is een belangrijke reden, waardoor de ultrasone transmissie tomografie
nog geen klinische toepassingen heeft.

De literatuur biedt een aantal oplossingen voor het aanpassen van de hardware, zodat
de resultaten van de metingen verbeterd kunnen worden. Maar de hardware oplossingen
hebben nadelen.
Klepper [Klepper, 1981] gebruikt een fase-ongevoelige ontvanger om de invloed van
phase cancellation op de AMP-meting te beperken. Een fase-ongevoelige ontvanger heeft
als nadeel dat de TOF-meting minder nauwkeurig wordt. De heren Pan en Uu [Pan,
1981] gebruiken miniprofiles om de invloed van refractie te verminderen. Een miniprofile
houdt in dat van elk sample interval het bundeJprofiel wordt gemeten. Deze methode heeft
als nadeel dat de toch al lange meettijd van een lineaire scan nog langer wordt. Schmitt
[Schmitt, 1984] gebruikt een array ontvanger om invloed van refractie te beperken. Een
array ontvanger heeft als nadeel dat er te dure elektronica nodig is om de data te
verwerken.
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Om een oplossing voor de meetartefacten te vinden, is het belangrijk om eerst een goed
inzicht te hebben in de oorzaken ervan.

De meetartefacten van de AMP-metingen worden veroorzaakt door: reflectie, refractie en
phase cancellation. Door gebruik te maken van testobjecten (fantomen), kunnen metingen
verricht worden van objecten, waarvan de akoestische parameters beheerst worden. De
meetresultaten zijn met behulp van een model te analyseren. Zo kan bepaald worden
welke oorzaken significant zijn. In dit afstudeeronderzoek wordt alleen de invloed van de
meetartefacten op de projecties bestudeerd.

De projecties van de TOF-meting bevatten enkele meetartefacten. Dat wil zeggen een
klein aantal van de sample waarden van de projectie is niet correct. Er zijn een aantal
methoden onderzocht om deze meetartefacten te verwijderen. Na detectie van de
meetartefacten worden de betreffende sample waarden gecorrigeerd met behulp van
interpolatie. Tevens zijn de oorzaken van deze meetartefacten nader onderzocht.

De meetartefacten in de MFD-meting worden vooral veroorzaakt door phase cancellation.
Daarom is hier onderzocht wat de invloed van phase cancellation op de meetartefacten
is.

3



2 Meetartefacten van de TOF-meting

Met behulp van de meetresultaten van de TOF-meting is het mogelijk de lokale
geluidssnelheid in een object te berekenen. De TOF-meting wordt echter verstoord door
meetartefacten. In dit hoofdstuk worden de oorzaken van de meetartefacten behandeld.
Tevens wordt een aantal methoden bekeken, om de meetartefacten te corrigeren.

2.1 Meetprincipe van de geluidssnelheid

De geluidssnelheid in een object kan worden bepaald door de looptijd, die een geluidsgolf
nodig heeft om door een object van zender naar ontvanger te komen, te meten. Tussen
de looptijd en de geluidssnelheid bestaat de volgende relatie:

looptijd = afstand
snelheid

Wanneer de geluidssnelheid in het object niet constant maar plaatsafhankelijk is, geldt
er:

TOF = looptijd = f_1_dl
L V(I)

L is de afgelegde weg
I is de coördinaat langs de weg L
V(I) lokale geluidssnelheid langs de weg I

(2.1)

Met behulp van het rondzingprincipe wordt de nauwkeurigheid van de sample waarden
vergroot. Het rondzingen wordt herhaald totdat het ingestelde aantal van de TOF-pulse
counter (NrJ is bereikt. Het moment, waarop een geluidspuls opnieuw wordt uitgezonden,
wordt bepaald door de 1e nuldoorgang, nadat de ontvangen geluidspuls een bepaalde
drempel (threshold) heeft overschreden. Het tijdstip Tp, waarop de volgende puls wordt
verzonden, is in figuur 2 weergegeven. Het in figuur 2 weergegeven "window" triggert het
zendcircuit, waardoor een volgende geluidspuls verzonden wordt.

De demping van de geluidspuls is afhankelijk van het object. Een vast drempelniveau zou
leiden tot een triggerfout, daarom is het drempelniveau evenredig met de amplitude van
de ontvangen geluidspuls. Dit principe zorgt er voor dat de geluidspuls steeds op dezelfde
nuldoorgang wordt uitgezonden.
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threshold ontvangen puls

H---- IriggersignaaJ

'I

Tp

Figuur 2 Triggerprincipe van de TOF-meting.

Zoals in de inleiding is vermeld, wordt de zender gebruikt om de scattering te meten.
Voor de tijd TSI die een scatterpulsje nodig heeft om uit het object terug op de zender te
komen, geldt: 0 < Ts < 2*TOF-E, waarbij Eklein is ten opzichte van TOF. De maximale tijd
Tsmax is 2*TOF-E, omdat anders de reflectie van de ontvanger als scatterpuls ontvangen
wordt. De volgende uit te zenden geluidspuls wordt met een ingestelde tijd vertraagd,
zodat alle scatterpulsjes door de zender worden ontvangen.

Als er geen geluidspuls wordt ontvangen, doordat er het object zeer sterk dempend is,
genereert de hardware zelf een geluidspuls, zodat het rondzingen niet wordt onderbroken.
Dit geeft echter wel een meetartefact, zie paragraaf 2.3.

Naast het triggeren van het zendcircuit heeft het "window" nog een andere functie. Na het
verzenden van een geluidspuls duurt het enige tijd voordat deze bij de ontvanger
aankomt. Het "window" wordt gebruikt om de invloed van storing te beperken. Na het
verzenden van de geluidspuls wordt het "window" een gedeelte van de looptijd gesloten,
zodat er door storing veroorzaakte pulsen niet worden doorgegeven naar de zender. Op
deze manier voorkomt het "window" dat het systeem op dubbele frequentie gaat
rondzingen, zie figuur 3.

A s s

4 ~~ .~~ ·w·'V •

B~ window W W W
f ·f

,I
~

: 2*TOF =2*TOF
I =2*TOF

L

Figuur 3 Het principe van het window.
S stelt een storing voor.
A) Het ontvangstsignaal.
B) Het windowsignaal.
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2.2 Analyse van de meetartefacten van de TOF-meting

In de projecties van de TOf-meting treden meetartefacten op, welke in de reconstructie
terug te zien zijn als strepen. Om de fouten te kunnen corrigeren is eerst, door het
bestuderen van een aantal projecties van diverse metingen, een analyse gemaakt. Hierbij
zijn alleen meetartefacten bestudeerd, die duidelijk herkenbaar waren in de projecties. De
meetartefacten zijn te herkennen aan hun smalle, steile pieken.

De karakteristieke eigenschappen zijn:

- De breedte is één of twee samples.
- De pieken zijn "negatief' of "positief".
- De amplitude van de pieken is groot.

Een projectie met twee meetartefacten is te zien in figuur 4.

TOF
IE-65

101. 4 +----___

LOO.4

99.1
4 8 12 16 20 2'\ 28 32 36 10 11 '\8 52 56 60

samples

Figuur 4 Projectie van een homogeen fantoom 2% n-propanol, met links een
positieve piek en rechts een negatieve piek.
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2.3 Oorzaken van de meetartefacten van de TOF-meting

De TOF-meting, zoals is behandeld in paragraaf 2.1, is door zijn meetprincipe niet
afhankelijk van de amplitude van de ontvangen geluidspuls. Alleen de vorm van de
ontvangen geluidspuls is voor de TOF-meting van belang. De verschijnselen reflectie en
refractie, die in de paragrafen 3.3 en 3.4 nader worden behandeld, beïnvloeden de
amplitude van de geluidspuls en hebben in dit opzicht geen invloed op de meetartefacten
die bij de TOF-meting voorkomen. Tenzij de demping zo sterk is dat er geen
geluidspulsen meer ontvangen worden. Meetartefacten kunnen zich door drie oorzaken
voordoen.

2.3.1 Meetartefacten veroorzaakt door sterke demping

Een zeer sterk dempend object kan veroorzaken dat de geluidspulsen niet meer bij de
ontvanger aankomen. De hardware van de ultrasone tomografie opstelling detecteert dit,
doordat de tellers, die de looptijd meten, overlopen of doordat na een ingestelde tijd de
meting van één sample waarde nog niet klaar is [Jans, 1990]. Er wordt een speciaal
sample gegenereerd dat de waarde nul heeft en in de projectie als een stoorpiek
herkenbaar is. De sample waarde nul komt normaal in een projectie niet voor, omdat
geluid tijd nodig heeft om de afstand van zender naar ontvanger af te leggen.

Deze meetartefacten zijn door het speciale sample eenvoudig te herkennen en zouden
makkelijk te verwijderen zijn door interpolatie. Echter de naastliggende samples, die
gebruikt worden om te interpoleren, kunnen ook meetartefacten zijn. Het interpoleren kan
tot gevolg hebben dat de karakteristieke eigenschappen van het meetartefact verloren
gaan en het naastliggende sample niet meer gecorrigeerd kan worden. Om deze reden
maken de correctieprogramma's, die behandeld worden in paragraaf 2.4, geen gebruik
van de informatie van het speciale sample waarde.

2.3.2 Meetartefacten veroorzaakt door elektromagnetische storing

Meetartefacten kunnen ook wel voorkomen wanneer de geluidsbundel zich alleen door
water voortplant. De meetartefacten worden dan waarschijnlijk veroorzaakt door
elektromagnetische storing in de hardware. Want een triggertout door phase cancellation
kan dan niet voorkomen, aangezien water het golffront van de geluidspuls niet vervormt.
Deze meetartefacten zijn echter klein van amplitude en treden niet vaak op. In ongeveer
duizend projecties die onderzocht zijn, bleken er maar twee van dit type meetartefact voor
te komen, die ongeveer een amplitude van 0.4 ~s hadden.
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2.3.3 Meetartefacten veroorzaakt door vervorming van de geluidspuls

De elektrische responsie van de piëzo-elektrische ontvanger, die in de ultrasone
tomografie opstelling wordt gebruikt, is evenredig met de momentane druk op het
ontvangstoppervlak [Klepper, 1977]. Dit geldt voor de geluidspulsen die in de ultrasone
tomografie opstelling worden gebruikt.
Een ontvangen geluidspuls, waarvan het golffront vlak is, zal dezelfde vorm hebben als
de verzonden geluidspuls. Wanneer een geluidsgolf zich door een object voortplant, kan
het golffront door de vorm van het object schuin op het oppervlak van de ontvanger vallen
en/of niet meer vlak zijn. Ook een object met een niet homogene
geluidssnelheidsverdeling, wat bij menselijke weefsels bijna altijd het geval is, zal dit
veroorzaken.
Een niet vlak of schuin invallend golffront zal op het oppervlak van de ontvanger
uitmiddelen. De ontvangen geluidspuls zal hierdoor vervormen. Dit verschijnsel wordt
phase cancellation genoemd. In figuur 5 is een weergave van de phase cancellation
gegeven. Door de ontvanger op te delen in segmenten en de ontvangen geluidspulsen
van elk segment op te tellen, kan worden voorgesteld hoe de vervormde geluidspuls door
het uitmiddelen op het oppervlak van de ontvanger ontstaat. In paragraaf 3.5 zal nader
op de phase cancellation worden ingegaan.

r((!~~ --+----i I---JIIII'IIIJV-

I
ontvanger

Figuur 5 Vervorming van een vlak golffront.

De gebruikte geluidspuls is door de volgende formule voor te stellen.

p(t) = ACOS(Wtt+cp)e(;;~)
at = spreiding
(Ot = geluidsfrequentie
cp = fase van de geluidspuls
A = amplitude

(2.2)
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De fase tussen de draaggolf en de omhullende kan ten gevolge van phase cancellatiol.
veranderen [Siegers, 1992]. Hierdoor vervormt de ontvangen geluidspuls en kan tot
gevolg hebben, dat het moment waarop opnieuw een geluidspuls moet worden
uitgezonden, verkeerd wordt bepaald. Dit kan een oorzaak van de meetartefacten in de
TOF-meting zijn. In figuur 6 is te zien dat het veranderen van de fase tussen de draaggolf
en de omhullende invloed heeft op het triggermoment. De tijden T1 en T2 worden ten
opzichte van een vast punt van de omhullende bepaald.

Figuur 6

threshokl

-1
---2

!T1! i
jT2 i i

Voorbeeld triggeriout.
geluidspuls 1 <p=o
geluidspuls 2 <p=O,7n:

Als de worse case wordt uitgerekend, blijkt dat deze fout geen verklaring voor de grote
meetartefacten is.
De tijd die de meetartefacten verschillen van de correcte waarde is in de orde van 0,4.. 12
!-ls. Stel dat het triggermoment een volledige periode van de draaggolf van de geluidspuls
wordt verschoven, dan is de maximale fout: T = 1/f = 1/3.5Mhz = 0.286!-ls.
Deze fout is dus te klein om een verklaring voor de meetartefacten te zijn.

Om een meetartefact te veroorzaken moet de hardware meer of minder geluidspulsen
tellen dan er in werkelijkheid worden verzonden. Dit verklaart waarom meetartefacten
geluidssnelheden voorstellen die fysisch niet door het fantoom kunnen worden
veroorzaakt.
Om de oorzaken van het meer of minder tellen van geluidspulsen uit te leggen, is een
nadere uitleg van de hardware nodig. Zoals in paragraaf 2.1 is behandeld, wordt het
tijdstip van uitzenden van de volgende geluidspuls bepaald door de 1e nuldoorgang na
een drempeloverschrijding van de geluidspuls. De schakeling die dit bepaalt, is in
figuur 7 gegeven.
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+W 74HC74 +5V 74121

o SQ1 OS Q2

elk elk window
01

R
Q2

A1 Q
FF1 FF2 A2 window

B

drempeldetectie nuldoorgangdetectie

Figuur 7 Schakeling voor Upuls en window.

Upuls

Het signaal Upuls wordt gebruikt om de frequentie van de geluidspuls te meten. Dit is van
belang voor de MFD-meting, die in hoofdstuk 4 wordt behandeld.
De werking van de schakeling is als volgt:

De ontvangen geluidspuls wordt in een drempeldetectie signaal en een
nuldoorgangdetectie signaal omgezet. In figuur 8 is het tijddiagram van deze
signalen gegeven.

Als de drempeldetectie hoog wordt zal 01 hoog worden.
Bij de eerstvolgende opgaande flank van de nuldoorgangdetectie
zal FF2 01 inklokken, waardoor Upuls hoog wordt.
Door het hoog worden van Upuls zal 74121 het "window" sluiten.
Dat wil zeggen "window" wordt hoog en "window" wordt laag.
Het uitgangssignaal ä2 maakt 01 weer laag.

Door het laag worden van het "wjndow" wordt voorkomen dat er bij een volgende
drempeloverschrijding weer een Upuls gegenereerd worden.

De Upuls blijft hoog totdat de nuldoorgangdetectie laag wordt,
FF2 zal dan gereset worden.
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ontvangen pulsthreshold

drempeldetectie

nuldoorgangdetectie__------'....L...J....L....L....L.L.L-__

o Q1

o Upuls

Figuur 8 Tijddiagram van de nuldoorgangdetectie en de drempeldetectie van een
geluidspuls.

Door phase cancellation kan de geluidspuls vervormen en niet meer voldoen aan de
timingsvoorwaarde die voor de schakeling in figuur 7 noodzakelijk zijn.

De hardware telt te veel Upulsen.

Een nuldoorgang, die kort duurt, kan veroorzaken dat het "window" signaal te
weinig tijd heeft om aan de ingang van FF1 aanwezig te zijn. Het IC 74121 zorgt
namelijk voor enige vertraging.

Omdat het "window" te laat op de ingang van FF1 aanwezig is, kan een opgaande
flank van de drempeldetectie 01 weer hoog maken. Dit moment is in figuur 9
aangegeven met een stippellijn.

Als 01 weer hoog is, wordt er bij een volgende nuldoorgang weer een Upuls
gegenereerd.

De opgaande flank van het "window" triggert het zendcircuit, zodat er maar
één geluidspuls wordt verzonden.
De teller zal wel twee geluidspulsen bij het totale aantal optellen, omdat de teller
verbonden is met de Upuls.
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Figuur 9 Tijddiagram van een vervormde geluidspuls die een dubbele Upuls tot
gevolg heeft.

De hardware vertraagt het "window".

De Upuls kan zo kort worden dat FF1 wel wordt gereset maar IC 74121 niet
getriggerd. Dit kan omdat IC 74HC74 een sneller IC type is dan
IC 74121.

Als er vervolgens geen drempeloverschrijding plaats vindt, wordt Q1 niet hoog en
bij een volgende nuldoorgang komt er geen volgende Upuls meer, zie figuur 10.

De teller zal waarschijnlijk wel een Upuls tellen maar er ontstaat een fout, omdat
er na een vertraging een geluidspuls wordt uitgezonden. De geluidspuls wordt
verzonden omdat er na een vaste tijd een timer afloopt, die alsnog een geluidspuls
uitzendt.

__----l[ drempeldetectie

~Idoorgangdetectie

__----'0 Q1

____I Upuls

" r--- window
--------,~

Figuur 10 Tijddiagram van een vervormde geluidspuls,
die een vertraagd window tot gevolg heeft.
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2.4 Detectie en correctie van meetartefacten van de TOF-meting

In de volgende paragrafen worden drie methoden behandeld die de meetartefacten van
de TOF-meting corrigeren. De laatste twee methoden detecteren alleen en het
meetartefact wordt met behulp van interpolatie gecorrigeerd. In paragraaf 2.4.6 worden
de prestaties van de drie methoden vergeleken met het visueel opsporen van
meetartefacten.

2.4.1 Correctie met behulp van een mediaanfilter

In de bestaande software van de ultrasone tomografie opstelling is een mediaanfilter
geïmplementeerd die de meetartefacten in de projecties corrigeert. Het mediaanfilter
werkt niet naar wens, omdat er naast correctie van meetartefacten ook meetsignaal wordt
aangetast.
De werking van een mediaanfilter is als volgt:

- Er worden evenveel sample waarden ingelezen als de vensterbreedte.
- Van de binnengekomen sample waarden wordt de mediaan bepaald door de sample

waarden naar grootte te sorteren en de middelste waarde te nemen.

Als V de vensterbreedte is, M de mediaan en x[n] de naar grootte gesorteerde sample
waarden, dan geldt:
V oneven: M = x[(V+1)/2]
V even: M = {x[(V/2)]+x[(V/2+1)]}/2

De projecties bestaan uit 64 sample waarden. Voor het mediaanfilter met een
vensterbreedte drie geldt dan:

y[n] = mediaan van (x[n-1],x[n],x[n+ 1]) voor n = 2..63
y[n] = x[n] voor n = 1,64

Om de werking van het mediaanfilter duidelijk te maken is het volgende voorbeeld van
een mediaanfilter met een vensterbreedte drie uitgewerkt.
Omdat de vensterbreedte van het mediaanfilter drie is, kan het uitgangssignaal pas
bepaald worden als er drie sample waarden zijn ingelezen. Het mediaanfilter in de
software van de ultrasone tomografie opstelling neemt, voor de eerste en laatste sample
waarde van het uitgangssignaal, het ingangssignaal.

nr ingangssignaal ingelezen gesorteerd mediaan uitgangssignaal
1 3 3
2 3 3,3,2 2,3,3 3 3
3 2 3,2,3 2,3,3 3 3
4 3 2,3,8 2,3,8 3 3
5 8 3,8,2 2,3,8 3 3
6 2 8,2,4 2,4,8 4 4
7 4 2,4,0 0,2,4 2 2
8 ° 4,0,0 0,0,4 ° °9 ° °

13



In figuur 11 is het ingangssignaal met bijbehorend uitgangssignaal van het voorbeeld op
de vorige bladzijde weergegeven.

8
7
6
5
4
3
2
1 I r

8
7
6
5
4
3
2
1 r

123456789 N 1 234 5 678 9 N

Figuur 11 Links: ingangswaarde van het mediaanfilter.
Rechts: uitgangswaarde van het mediaanfilter.

Als het venster een even breedte heeft, wordt voor de mediaan het gemiddelde van twee
sample waarden genomen. Dit betekent dat sommige sample waarden door het filter
worden aangetast. Het is juist de bedoeling het gemeten signaal zo min mogelijk aan te
tasten. Daarom is het beter om voor een mediaanfilter met een oneven vensterbreedte
te kiezen.
Aangezien de meeste meetartefacten maar één sample waarde breed zijn, volstaat het
om voor het mediaanfilter een vensterbreedte van drie te nemen.

De eigenschappen van een mediaanfilter met een vensterbreedte drie zijn:

- De sample waarde van een meetartefact wordt vervangen door een naastliggende
sample waarde.

- Een stap in de projectie zal, hoe steil ook, niet door het mediaanfilter worden
aangetast. Echter kleine meetartefacten, waarvan niet met zekerheid gezegd kan
worden of deze door storing of door contrastverschillen in het object zijn veroorzaakt,
worden wel weggefilterd. De resolutie van een gefilterde projectie zal van één naar
twee sample waarden gaan. Met de resolutie wordt hier bedoeld het kleinst
waarneembare detail

Meetartefacten met een breedte van twee sample waarden, die echter weinig
voorkomen, worden niet gefilterd.

Een mediaanfilter die een vensterbreedte van vijf heeft, kan wel meetartefacten met een
breedte van twee sample waarden corrigeren, maar zal een lagere resolutie dan een
mediaanfilter met een vensterbreedte van drie tot gevolg hebben.
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2.4.2 Detectie met behulp van de afgeleide

Door van de specifieke eigenschappen van de meetartefacten gebruik te maken, is met
behulp van een relatief eenvoudig programma mogelijk de meetartefacten te detecteren.

Als de projectie gezien wordt als een functie y(x), dan geldt dus als dy(x)/dx negatief en
het volgende sample dy(x)/dx positief en beide afgeleiden hebben een drempel
overschreden dat er naar alle waarschijnlijkheid een IInegatieve piek" is opgetreden.
Voor IIpositieve pieken" moeten de tekens van de afgeleide worden omgedraaid.

Wanneer bekend is waar het meetartefact is opgetreden, kan de desbetreffende sample
waarde met behulp van interpolatie worden vervangen. Dit heeft als voordeel dat de
overige sample waarden van de projectie onberoerd blijven.

De afgeleide is te benaderen door: dy(x)/dx "" y[n]-y[n-1]
!!..x

waarbij !!..x in dit geval gelijk aan één is.

Met behulp van de volgende statements kunnen de meetartefacten gecorrigeerd worden.
YIn] is een array met sample waarden van één projectie.

IF ( (y[n]-y[n-1]) < -dremp AND (y[n+1]-y[n]) > dremp) OR
( (y[n]-y[n-1]) > dremp AND (y[n+1]-y[n]) < -dremp ) THEN
BEGIN

YIn] = (y[n-1 ]+y[n+1])/2 (* lineaire interpolatie *)
END

Voor meetartefacten waarvan twee sample waarden afwijken, is het programma uit te
breiden met:

IF ( (y[n]-y[n-1]) < -dremp2 AND (y[n+2]-y[n+ 1]) > dremp2) OR
( (y[n]-y[n-1]) > dremp2 AND (y[n+2]-y[n+1]) < -dremp2 ) THEN
BEGIN

YIn] = (2*y[n-1 ]+y[n+2])/3 (* lineaire interpolatie *)
y[n+ 1] = (y[n-1 ]+2*y[n+2])/3

END

Het tweede if then statement heeft een andere drempel dan het eerste, omdat, wanneer
de piek twee sam ple waarden breed is, er een hevige storing is opgetreden. Daaruit volgt
dat de afgeleide ook groter moet zijn.
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Het geschreven correctieprogramma gebruikt het op de vorige bladzijde beschreve•.
algoritme. Er volgen nu een aantal bijzondere gevallen die in het correctieprogramma zijn
toegepast.

n-l n n+1 n+2

Juiste interpolatie

gemeten projectie

foutieve interpolatie

Het correctieprogramma zal eerst de meetartefacten met
een breedte van twee sample waarden corrigeren en
vervolgens meetartefacten met breedte één. Wanneer de
volgorde wordt omgedraaid kunnen meetartefacten met
breedte twee gemaskeerd worden. In figuur 12 is een
gedeelte van een projectie te zien, waarmee duidelijk
wordt gemaakt dat de volgorde van corrigeren van
belang is. Als de projectie wordt gecorrigeerd voor
meetartefacten met breedte één zal de sample waarde
op plaats n worden gecorrigeerd. De sample waarde n+1
is nu niet meer te corrigeren omdat de drempel 0 (zie
figuur 12) voor de afgeleide tussen n en n+1 niet groot
genoeg meer is. Het meetartefact blijft nu gedeeltelijk in

Voorbeeld van de de projectie zitten. Daarom worden eerst de
interpolatievolgorde meetartefacten bestaande uit twee sample waarden

gecorrigeerd.

Figuur 12

n-3 n-2 n-1 n n+1

-- gemeten projectie
............... foutieve interpolatie

reg ressielijn

---- juiste interpolatie

Figuur 13 Meetartefact in een helling

Door alleen gebruik te maken van foutendetectie op basis
van wisselende afgeleiden, wordt er ook correcte sample
waarden gecorrigeerd. Bijvoorbeeld een meetartefact in
een helling, zoals te zien is in een gedeelte van een
projectie in figuur 13. Het correctieprogramma ziet
sample waarde n-1 als een meetartefact wanneer er van
links naar rechts een projectie op meetartefacten wordt
onderzocht en zal de sample waarde n-1 (zie fijne
stippellijn) corrigeren, waardoor het meetartefact nog
groter wordt. De grove stippellijn geeft aan hoe het
meetartefact gecorrigeerd zou moeten worden. Deze fout
is te voorkomen door een regressielijn van lengte 5 te
berekenen van de sample waarden n-3..n+1. Als n-1 ten
opzichte van de andere sample waarden het meest van
de regressielijn afwijkt, n-1 als fout te erkennen. De
regressielijn y = ax+b is te berekenen met de volgende
formules [Kreyszig, 1988].
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(2.3)

N

S1 2 = _1_L (~_X)2
N-1 j=1

N
1 L - -S = - (x.-x) (y.-y)

xy N-1 j=1 J J

(2.4)

b = Sxy

S2
1

a = y-bx (2.5)

n-2 n-1 n n+1 n+2

gemeten projectie

foutieve interpolatie

meest waarschijnlijke
protectie

Figuur 14 Meetartefact in de rand
van een object.

n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

gemeten projectie

foutieve interpolatie

Juis1e interpolatie

Op de randen van objecten treden vaak meetartefacten
op. In figuur 14 is een detail van een projectie te zien,
waar aan de rand van een projectie een meetartefact
optreedt. Uit vergelijking met projecties, waarbij het
meetartefact niet optreedt, bleek de grove stippellijn het
meest waarschijnlijk. Door interpolatie van het
meetartefact (zie fijne stippellijn) zou een grotere fout
veroorzaakt kunnen worden. Het correctieprogramma
slaat dit meetartefact daarom over, door te eisen dat de
grootte van de afgeleiden een bepaalde verhouding
hebben.

Twee meetartefacten met afstand drie kunnen ook gezien
worden als een meetartefact met breedte twee, zoals in
figuur 15 is te zien. Het programma test daarom eerst op
dubbelfouten voordat een meetartefact met breedte 2
wordt gecorrigeerd.

Figuur 15 Meetartefacten met een
afstand van 3 sample.
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(2.6)

2.4.3 Detectie met behulp van discrete Hilbert transformatie

Zoals is behandeld in paragraaf 2.2 hebben de meetartefacten van de TOF-meting
karakteristieke eigenschappen. Zij zijn namelijk groot van amplitude en de flanken zijn
steil. De amplitude van de meetartefacten zorgt voor een vergroting van het lokale
vermogen en de steile flanken voor een vergroting van de lokale spatiële frequentie.
De meetartefacten zijn te detecteren door een drempeloverschrijding van het lokale
vermogen en de lokale spatiële frequentie.

Met behulp van het, door Hilbert transformatie verkregen, imaginaire gedeelte van een
projectie, zijn het lokale vermogen en de lokale spatiële frequentie te berekenen.

Het imaginaire gedeelte xj[n] is te berekenen door de projectie xr[n] 90° in fase te
verdraaien. Hilbert transformatie is niets anders dan het 90° in fase verdraaien van een
signaal.
In het frequentiedomein is 90° fase verdraaiing eenvoudig te realiseren.
De overdrachtsfunctie van de DHT [Witte, 1989] in het frequentiedomein is:

H(e je) = {-jo O:5S<n
} -n:5S<O

S = (2n/N f)k is relatieve spatiële frequentie
Nf is het aantal discrete spatiële frequenties in het fundamentele interval [-n..n]
k is een geheel getal k E [(-N-1)/2..N/2]

Aangezien een projectie een plaatsafhankelijk signaal is, moet de projectie eerst naar het
frequentiedomein worden getransformeerd, voordat de DHT kan worden toegepast.
Dit wordt uitgevoerd door Fast Fourier Transformatie (FFT). De Inverse Fast Fourier
Transformatie (IFFT) wordt vervolgens gebruikt om de projectie weer terug naar het
plaatsdomein te transformeren.
Uit de volgende relatie is het imaginaire gedeelte van de projectie te berekenen.

x;[n] = g---'(-j·sgn s.g-- (x,[n])))

waarbij sgn de sign functie is.

(2.7)
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Samen leveren ~[n] en xr[n] het lokale vermogen en de lokale spatiële frequentie.

De lokale spatiële frequentie wordt berekend uit de lokale spatiële fase volgens:

F[n] = ~CD[n]
dx

(2.8)

(2.9)

x[n]
CD [n] = arctan(-'_)

xr[n]
(2.10)

De afgeleide van formule 2.9 kan door een 1e orde benadering berekend worden. Voor
de lokale spatiële frequentie geldt dan:

F[n] _ CD[n]-CD[n-1]
I1x

(2.11)

De meetartefacten die optreden in de TOF-meting zijn te herkennen op basis van
drempeloverschrijding van A2[n] en F[n].

Een projectie bestaat uit een meetsignaal en meetartefacten. Bij berekening van A2 [n]
wordt het lokale vermogen van het meetsignaal plus meetartefacten bepaald. Voor het
detecteren van de meetartefacten is niet het lokale vermogen van het meetsignaal maar
van de meetartefacten belangrijk. Aangezien het meetsignaal een lage en meetartefacten
een hoge spatiële frequentie hebben kan een digitaal laagdoorlaatfilter beide signalen
scheiden voordat de DHT wordt uitgevoerd.
Omdat een projectie voor de DHT toch al naar het frequentiedomein wordt
getransformeerd, kan een digitaal filter worden uitgespaard door DHT en het filteren
simultaan uit te voeren [Witte, 1990]. Het DHT algoritme wordt dan door de volgende
formules aangepast. Gebruik makend van de lineaire eigenschappen van de Fourier
transformatie is formule 2.7 te schrijven als:

(2.12)
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B

A

c

Het reële xr[n] en het imaginaire xj[n] gedeelte volgt uit:

x[n] = xr[n] +j'x;[n] = y-1
( (1 +sgn8) 'Y(xr[nJ)}

Figuur 16 representeert het frequentiespectrum van de bovenstaande formules.

:lf----
_,,1'------ ~ -e

-IIL-
j J-e

:U------------,
_,,'-1----- ~ -e

(2.13)

Figuur 16 (A) Representeert de term [1 +sgn ~ in het frequentie
spectrum. (B) De overdrachtsfunctie van het laagdoorlaat
filter. (C) Het frequentiespectrum van DHT na filtering.

In figuur 17 en 18 is te zien wat het resultaat is van het filteren voor een projectie met
meetartefacten. De verticale streepjes op de x-as geven aan of er een meetartefact
gedetecteerd is.

FenJ

XrCnJ

XiCnJ

A
r~

FenJ ....../"\ ~..... A

A~2CnJ 1\ C\ ----
XrCnJ ~ AYL ~

XiCnJ ~!'--

~
~

5 10 15 20 25 30 35 "'10 "'15 50 55 60
samplE's

5 10 15 20 25 30 35 "'10 "'15 50 55 60
samplE's

Figuur 17 Een ongefilterde projectie Figuur 18 Een gefilterde projectie

Het signaal van de lokale frequentie verbetert niet wanneer er wordt gefilterd. De lokale
frequentie wordt dan ook berekend uit de ongefilterde versie van de projectie.
Om meetartefacten te detecteren is er een drempel nodig. Deze wordt voor elke projectie
bepaald door het gemiddelde van het lokale vermogen te berekenen en te
vermenigvuldigen met factor twee. Als drempel voor de lokale frequentie is de constante
0,5 gekozen. De constante en de vermenigvuldigingsfactor zijn empirisch bepaald.
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Als de amplitude van de meetartefacten zeer groot is, is er ook een grote piek bij het
lokale vermogen te zien. De piek wordt echter gespreid over een groter aantal samples.
Een meetartefact met grote amplitude is toch te corrigeren door de drempel van het
lokale vermogen te verhogen.
Nadat de gevonden meetartefacten gecorrigeerd zijn, kan vervolgens met een lagere
drempel naar meetartefacten met een kleinere amplitude gezocht worden. Omdat DHT
veel rekenwerk vraagt en op deze manier tweemaal moet worden uitgevoerd is het beter
om voor een minder rekenbewerkelijke methode te kiezen.

Een andere mogelijkheid is het begrenzen of clippen van de amplitude van de projectie,
zie figuur 19 en 20, zodat de meetartefacten met een grote amplitude geen verstorende
werking hebben op het detecteren. De amplitude van de begrenzing moet wel zo hoog
zijn dat deze waarde niet door een meting veroorzaakt kan zijn.

HnJ
~ ~

f'\ A 2CnJ
~ -~Jl.>

X,.CnJ

V r=XHnJ
6 AA~'r==

5 10 15 20 25 30 35 '10 45 50 55 60
samples

HnJ
('::-:." ~

f'\ A 2[nJ
..../'\ .db

Xr-CnJ

V V
Xi[nJ

=<"\c 1\

'YZ-=

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
samples

Figuur 19 Een niet begrensde projectie Figuur 20 Een begrensde projectie
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(2.14)

2.4.4 De pre-processing van de correctieprogramma's

De correctieprogramma's worden uitgevoerd op projecties die klaar zijn om door het
reconstructieprogramma te worden gebruikt. Dit betekent dat eerst een aantal
bewerkingen door de volgende procedures wordt verricht. Na de correctie worden de
sample waarden in meetfile naam.TOe naar disk geschreven.

procedure leesfile

Deze procedure leest de meetfile naam.TOF waar de sample waarden zijn opgeslagen
in twee bytes unsigned integers met een bereik van 0..65536. Turbo Pascal leest alleen
twee bytes signed integers met een bereik van -32768..32768. De procedure leesfile voert
daarom tevens een bewerking uit om ingelezen sample waarden terug naar het bereik
van 0..65536 te converteren.

procedure filter

Tijdens het meten van een projectie lopen de zender en de ontvanger niet geheel
evenwijdig. Dit veroorzaakt een fout in alle projecties. Door een meting uit te voeren waar
alleen de baanfout wordt gemeten, zijn de projecties te corrigeren. De baanfout wordt van
alle projecties afgetrokken, wat betekent dat een meetartefact in de baanfout alle
projecties aantast, daarom wordt de baanfout eerst gefilterd door een average filter.
Hieronder is de formule van het filter gegeven.

1 N-3

y[k] = -2: x[k+n] voor k = 3..62
N n=-2

y[k] = x[k] voor k = 1,64
y[2] = (3x[1] +x[3] +x[4])/5
y[63] = (x[61] +x[62] +3x[64])/5
N=5

procedure corbaan

Procedure corbaan corrigeert een projectie door hef verschil van projectie en de baanfout
te berekenen. Dit wordt bij elke projectie uitgevoerd.
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procedure recht

Het reconstructieprogramma heeft projecties nodig waarvan de uiteinden de waarde nul
hebben. Procedure recht berekent een rechte lijn die van de projectie wordt afgetrokken,
waardoor de uiteinden nul worden.
De procedure wordt gebruikt om eventuele overgebleven onnauwkeurigheden van de
uiteinden te verwijderen, want de uiteinden zijn in principe na het aftrekken van de
baanfout al nul. De procedure werd in het verleden gebruikt om de baanfout te corrigeren
en wordt om deze reden nog steeds gebruikt.

N

y[k] = L x[n] -tirst (n-1) ~
n=1 N

tirst = {x[1] +x[2] +x[3])/3
Jast = {x[N-2] +x[N-1] +x[N])/3
~ = Jast-tirst
N = 64

procedure schrijf

(2.15)

Deze procedure schrijft de gecorrigeerde sample waarden in een meetfile naar disk. De
extensie van de meetfile wordt veranderd in TOe en de sample waarden zijn opgeslagen
als 4 bytes signed integers.

2.4.5 Interpolatie

Zowel de methode op basis van de afgeleide als de Hilbert transformatie moeten na het
detecteren van een meetartefact de betreffende sample waarde corrigeren. Interpolatie
is voor deze toepassing een goede methode, omdat dan gebruik wordt gemaakt van de
informatie van naastliggende sample, om de nieuwe sample waarde samen te stellen.
Meer sample waarden gebruiken betekent een kleinere afwijking van de correcte sample
waarde. Met behulp van de interpolatiemethode van Lagrange [Almering, 1989] is een
aantal formules berekend.

j = O..n (2.16)

waarbij: n is de orde van de interpolatie
L is het interpolatiepolynoom
x is het te interpoleren punt
xo' .xn zijn de benodigde punten voor de interpolatie
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In figuur 21 is de plaats van de interpolatiepunten weergegeven.

f(x) .

Figuur 21 Plaats van de interpolatiepunten

x ligt tussen x, en X2

1e orde interpolatie

f(x) = ~·x, +~·X2
2 2

2e orde interpolatie

f(x) = ~·x, +X2-~·X3 of f(x) = ~·Xo+X'-~·X2
3 3 3 3

3e orde interpolatie

f( )
, 2 2 ,

X = -- ·xo+- 'x, +- 'x2-- ·X3633 6

De interpolatiefouten van de verschillende orde wijken niet veel van elkaar af. Een hogere
orde interpolatiemethode heeft meer naastliggende sample waarden nodig. Een nog niet
gedetecteerd meetartefact zou ook een naastliggend sample kunnen zijn. Als dit het geval
is, zal er een grote fout gemaakt worden. Daarom strekt het tot aanbeveling om de 1e

orde interpolatiemethode te kiezen, omdat deze een minimaal aantal sample waarden
nodig heeft.
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2.4.6 Prestaties van de drie methoden

De werking van de methoden is gecontroleerd door projecties, die door de drie methoden
zijn gecorrigeerd, te bekijken en deze te vergelijken met ongecorrigeerde projecties. De
gebruikte projecties zijn afkomstig van een meting aan een varkenshart dat doordrenkt
was met formaldehyde.
Zo kan een tabel worden opgesteld van fouten die:

1 - goed zijn gedetecteerd en gecorrigeerd
2 - goed zijn gedetecteerd en fout gecorrigeerd
3 - niet zijn gedetecteerd en niet gecorrigeerd
4 - niet goed zijn gedetecteerd, sample waarden

die ten onrechte zijn gecorrigeerd.

meting hfordoor.tof

methode goed goed niet niet goed
gedetecteerd gedetecteerd gedetecteerd gedetecteerd
en en niet goed
gecorrigeerd gecorrigeerd

afgeleide 313 4 7 0

DHT 176 14 122 12

mediaan nog bepalen nog bepalen 15 nog bepalen

Ondanks de eenvoud van het algoritme kan de methode op basis van de afgeleide goed
meetartefacten corrigeren. De projecties van fantomen worden bijna geheel gecorrigeerd,
omdat deze ten opzichte van projecties van weefsels een minder grillig verloop hebben.

Met behulp van de DHT kunnen meetartefacten gedetecteerd worden. Echter de DHT
geeft alleen een klein gebied waar het meetartefact is op getreden en niet de exacte
sample waarde. De niet gedetecteerde meetartefacten zijn klein van amplitude en daarom
moet het grote aantal van 122 in dit perspectief gezien worden. Maar toch zijn de
prestaties van de DHT minder dan die van de methode op basis van de afgeleide.

Wegens tijdgebrek zijn voor het mediaanfilter niet alle resultaten verwerkt. De
gecorrigeerde projecties zijn wel bekeken. Het mediaanfilter laat een aantal
meetartefacten, met een grote amplitude, in de projecties zitten en corrigeert naast een
groot aantal meetartefacten ook correcte sample waarden.

25



3 Meetartefacten van de AMP-meting

De meetartefacten die bij de AMP-meting optreden, hebben meer dan één oorzaak. In
dit hoofdstuk worden de gevolgen van de verschillende oorzaken op een projectie nader
behandeld. Met behulp van een model is de invloed van de verschillende oorzaken, voor
zover mogelijk, berekend. Als model is gekozen voor een homogeen, rond fantoom.

3.1 Meetprincipe van de dempingscoëfficiënt

De amplitude van een geluidsgolf neemt af naarmate deze dieper in een dempend
medium doordringt. Door de amplitude van de ontvangen geluidsgolf te meten, kan de
dempingscoëfficiënt a volgens formule 3.1 bepaald worden.

A = A 10-0Y
r t

~ = ontvangen geluidsgolf
~ = verzonden geluidsgolf
a = dempingscoëfficiënt in dB/m
y = afstand in het medium

(3.1)

De amplitude van de ontvangen geluidspuls wordt met behulp van een computer verwerkt
en moet daarom naar een discrete waarde worden geconverteerd. Omdat de frequentie
van de geluidspuls erg hoog is (3.5 Mhz), is uit financiële overwegingen niet gekozen
voor een AD-converter, die op deze hoge frequentie kan bemonsteren. Als alternatief is
er een speciale schakeling ontworpen, die het ontvangen signaal omzet in een lagere
frequentie. In figuur 22 is hier een schema van gegeven.

INPUT

Figuur 22

r---+-----t-JOUTPUT

Piekdetectie circuit voor de AMP-meting [Sollie, 1988].

Het ontvangen signaal wordt door comparators vergeleken met de uitgangsspanning van
de condensator. Als de absolute waarde van het ontvangstsignaal groter is dan die van
de condensator wordt de schakelaar gesloten en de condensator door een stroom 11

opgeladen. De stroom 12 ontlaadt de condensator en is zo klein dat de condensator
spanning tussen twee geluidspulsen niet veel afneemt. Op deze manier kan de
verandering van de amplitude gevolgd worden. Dit meetprincipe bepaalt de topwaarde
van de ontvangen geluidspulsen en niet de werkelijke amplitude.
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3.2 Analyse van de meetartefacten van de AMP-meting

De demping in een object heeft diverse oorzaken. De eerste categorie van oorzaken
bestaat uit verschijnselen die, door richtingsverandering van de geluidsgolf, demping
veroorzaken. De verschijnselen zijn:

- reflectie
- refractie
- diffractie
- scattering

Demping veroorzaakt door richtingsverandering van de geluidsgolf, is voor de AMP
meting niet gewenst en zal in meer of mindere mate tot meetartefacten leiden.

Een tweede categorie die demping veroorzaakt, bestaat uit absorptie. Dit is de demping
die berekend moet worden. De demping door absorptie kan verdeeld worden in drie
soorten:

- omzetting van geluid in warmte
- moleculaire energie-uitwisselingen
- viskeuze verliezen

(3.2)

~ = ontvangen geluidsgolf
A = verzonden geluidsgolf
r = straal van het fantoom
a =dempingscoëfficiënt in dB/m

Van een homogeen, rond fantoom waarbij alleen demping door absorptie optreedt kan
een ideale projectie berekend worden. De relatie tussen de ontvangen geluidsgolf en de
plaats ten opzichte van het fantoom wordt door formule 3.2 gegeven:

A = A 10-af(X)
r t

f(x) = 2Vr2-x2

o x

Figuur 23 De afstand f(x).

In figuur 23 is de afstand f(x), die de geluidspuls door het fantoom heeft afgelegd, te zien.
Doordat de demping van water verwaarloosbaar is ten opzichte van de demping van het
materiaal van het fantoom, wordt de demping alleen bepaald door de afstand die de
geluidspuls door het fantoom aflegt.

In figuur 24 is de ideale projectie van een homogeen, rond fantoom weergegeven.
De gemeten projectie van een homogeen, rond fantoom in figuur 25 lijkt niet op de ideale
projectie, hoewel de dempingscoëfficiënt voor beide 0.19 dB/cm is. De randen van het
gemeten fantoom geven zelfs aan dat er een versterking in plaats van demping is
opgetreden. In subparagraaf 3.4.1 wordt hier nader op in gegaan.
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Figuur 24

plu'" in cm

Een ideale projectie van een homogeen,
rond fantoom.

Figuur 25 Een gemeten projectie van een
homogeen, rond fantoom.

3.2.1 Omzetten van een projectie van de AMP-meting naar decibel

Om de gesimuleerde en gemeten projecties met elkaar te kunnen vergelijken, worden
beide typen projecties naar decibels omgerekend [Broek v.d.,1991]. Het ontvangen
signaal heeft een dynamisch bereik van 35mV, het ruisniveau, tot een maximale
amplitude van 10V. Omdat er tijdens metingen ook "versterking" van het ontvangen
signaal kan optreden, wordt het ontvangen signaal door water meestal afgeregeld op 8V
maximale amplitude. De demping in water is verwaarloosbaar, zodat de ingestelde
waarde overeen komt met OdB. Het ontvangen signaal wordt omgezet naar een digitale
waarde. Om de nauwkeurigheid van de sample waarde te vergroten, wordt het ontvangen
signaal een aantal keer in een sample interval gemeten. Het aantal is in het
meetprogramma van de ultrasone tomograaf in te stellen door de parameter steps/sample
te veranderen. De gemeten waarden worden bij elkaar opgeteld en vormen één sample
waarde. Vervolgens wordt de sample waarde in een meetfile opgeslagen.

Voordat een projectie naar dB kan worden omgezet, moet eerst de baanfout er van
worden afgetrokken. De juiste schaal is te verkrijgen door bij het verschil van de projectie
en de baanfout, de gemiddelde waarde van de baanfout op te tellen. De gemiddelde
baanfout wordt ook als referentie voor het uitgezonden signaal A. gebruikt. Voor een
sample waarde van een projectie geldt:

proj[n] = sample waarde van een projectie
bft[n] = sample waarde van de baanfout

64

7Sft = ~L btf [n] = de gemiddelde baanfout
n=1

(3.3)
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r1

r2

3.3 Invloed van reflectie op een projectie

Een geluidsgolf zal gereflecteerd worden als er een discontinuïteit is tussen twee media,
waarin de geluidsgolf zich voortplant. De gereflecteerde geluidsgolf is afhankelijk van de
hoek van inval en van de karakteristieke impedantie van de media. De hoek van inval is
de hoek tussen de normaal van het vlak en de invallende golf. Evenals bij de optica geldt
de wet van Snel. De hoek van inval is gelijk aan de hoek van reflectie, Sj = Sp zoals in

. figuur 26 is te zien.

~...... --
LJ~~~~!
! et .....

Figuur 26 Reflectie van een vlak.

De transmissie en reflectie van het geluidsvermogen van een geluidsgolf in een grensvlak
tussen twee media, wordt bepaald door de karakteristieke impedanties van die media.
De karakteristieke impedantie wordt als volgt bepaald:

(3.4)

Pi = dichtheid van het medium i in kg/m 3

ci = geluidssnelheid van medium i in mis

De volgende formules [Kleppe, 1989], die de reflectie en de transmissie van het
geluidsvermogen bepalen, gelden voor sinusvormige, vlakke golven in een vloeistof, die
loodrecht vallen op een scheidingsvlak van twee media. Vlakke golven zijn golven
waarvan het golffront loodrecht op de voortplantingsrichting staat.

(3.5)

T= (3.6)

De bovenstaande formules gelden voor een discontinuïteit tussen twee vloeistoffen.
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Voor fantomen kunnen, zonder dat er een verwaarlozing plaats vindt, de formules
gebruikt worden die gelden voor vloeistoffen. Fantomen hebben namelijk dezelfde
karakteristieken als een vloeistof. Ook voor menselijk weefsel kunnen de formules voor
vloeistoffen gebruikt worden.

De reflectie en transmissie zijn afhankelijk van de hoek van inval op een scheidingsvlak.
Voor een geluidsgolf in een vloeistof wordt reflectie en transmissie van het
geluidsvermogen door de volgende formules bepaald:

(3.7)

T=
4r1r2cos8; coser

(r2cos8;+r1cos8r)2
(3.8)

De hoek van transmissie et is met behulp van formule 3.9 te berekenen.

Omdat de dichtheid van water en van de objecten nagenoeg overeen komen, wordt de
reflectie hoofdzakelijk bepaald door de geluidssnelheden. Voor verschillende
geluidssnelheden is de transmissie van een geluidsgolf ten opzichte van de hoek van
inval in figuur 27 weergegeven. Voor menselijke weefsels liggen de geluidssnelheden
ongeveer tussen 1475 mis en 1750 mis. Als de hoek van inval groter is dan de kritieke
hoek, treedt er "totale reflectie" op. De transmissie is dan gelijk aan nul.

- -' .. - ~. ~. -, _... _._. .... '.... '00.

\'.

0.9

o.st "

•••0.7
i.

0.6
i

f- 0.5 cl = 14S1 mis
i

0.4 c2 = 1500 mis

i

0.3 c2 = 1550 mis i
i

0.2 c2 = 1600 mis

0.1
c2 = 1700 mis

0
0 0.2 0.4 0.6 O.S 1.2 1.4 1.6

invalshoek in rad

Figuur 27 Transmissie ten opzichte van de hoek van inval. C2 is de geluidssnelheid.
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De transmissie kan ook worden uitgezet tegen de plaats die de geluidsgolf ten opzichte
van een halve cirkel heeft (zie figuur 28). In figuur 29 is de transmissie van een
geluidsstraai door een halve cirkel weergegeven.

medium 2

medium 1

Figuur 28 Een halve cirkel, met een straal van 2,75 cm.

f------ r--

c2 = 1700 mis

r = 2.75 cm

0.8

0.6

0.4

0.2

o
-3 -2 -1 o 2 3

plaals van inval

Figuur 29 De transmissie van een geluidsgolf door een halve cirkel.

In figuur 29 is te zien dat de "totale reflectie" van een geluidsgolf grote invloed heeft op
de transmissie. De reflectie voor een invalshoek, kleiner dan de kritieke hoek, is klein. De
"totale reflectie" treedt alleen op aan de randen van de halve cirkel, zodat aan de randen
van de halve cirkel de invloed van de reflectie het grootst is.
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De geluidsbundel van de ultrasone tomografie opstelling heeft een bepaalde breedte. De
geluidsbundel kan benaderd worden door een aantal geluidsstralen over de breedte van
de geluidsbundel te verdelen. Er moet worden opgemerkt dat geluidsstralen een
benadering zijn van geluid en geen voorstelling. De transmissie van een geluidsbundel
door een halve cirkel uit figuur 28 kan met behulp van deze benadering berekend worden.

Omdat de reflectie over de breedte van de geluidsbundel gemiddeld wordt, neemt de
transmissie niet zulke desastreuze vormen aan als figuur 29 doet vermoeden. Het is wel
een factor om rekening mee te houden.

Ar- /At
in dB

3

o

-3

-6

zender- = 1.0 cm

,\ ..
'~::~:.~-~?

'. ,,~~,

".'
- c2 =1502 m/s
-- c2 =1516 m/s
...... c2 =1561 m/s
- •. c2 =1590 m/s

o

Figuur 30

Ar- /At
in dB

3

2 3 4 5 6 7 8 9 10
plaats in cm

Transmissie van een geluidsbuf1del, met breedte van 1 cm, door
een halve cirkel.

zender- = 1. 9 cm

o

-3

-6

l~

- c2 =1502 m/s
-- c2 = 1516 m/s
...... c2 =1561 m/s
••. c2 =1590 m/s

o 1

Figuur 31

2 3 4 5 6 7 8 9 10
plaats in cm

Transmissie van een geluidsbundel, met een breedte van 1,9 cm,
door een halve cirkel.
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Als de geluidsbundel smaller wordt, heeft de reflectie meer invloed op de AMP-meting.
In figuren 30 en 31 is de invloed van de breedte van de geluidsbundel op de transmissie
door een halve cirkel te zien. Beide figuren zijn uitgerekend voor een evenwijdige bundel
met een Gaussisch bundelprofiel. Aangezien de geluidsbundel van de transducenten, die
in de ultrasone tomografie opstelling gebruikt worden, een Gaussisch bundelprofiel
hebben. Met bundelprofiel wordt de intensiteitsverdeling over de breedte van de
geluidsbundel bedoeld. Een Gaussische verdeling kan met de volgende formule berekend
worden.

f(x) = _1_e-~(~r
V2n

a = 2.d
4

d = bundelbreedte
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3.4 Invloed van refractie op een projectie

Wanneer een geluidsbundel schuin in een vlak valt, waar de akoestische impedantie van
de twee media verschillend is, zal er een breking of wel refractie van de geluidsbundel
optreden. In de ultrasone tomografie opstelling heeft de refractie tot gevolg dat de
geluidsbundel zover afgebogen kan worden, dat deze geheel of gedeeltelijk naast de
ontvanger valt, zodat er een kleinere amplitude gemeten wordt. Dit type meetartefact
wordt intensiteit verstoring genoemd [Ziskin, 1990].
Als de ontvanger groot genoeg is, zodat de gerefracteerde bundel toch op de ontvanger
valt, zal de afwijking van de rechte lijn voortplanting voor een verstoring in de twee
dimensionale plaatjes zorgen. Dit wordt geometrische verstoring genoemd. Door middel
van het benaderen van de geluidsgolven door stralen, kan de refractie berekend worden.
De wet van Snel geeft het verband tussen de hoek van inval 81 en de hoek van
transmissie 82 ,

(3.9)

Als voor de geluidssnelheden geldt dat: c2 > Cl' kan de afwijking door refractie met behulp
van de volgende formules berekend worden [Soetanto en Reid, 1991].

ö

1----10

h

x

Pt /

../"°1
/..

geldt de volgende afleiding:

Na enig rekenwerk resulteert dit in
de volgende formules:

C X Xe = 2(arcsin(2._1)-arcsin(_l» (3.10)
Cl r r

waaruit volgt:

8 = 2(82 -81)

In figuur 32 is de relatie van de
onderstaande hoeken te zien:

8 = 1[-281-83 en 282 = 1[-83

onder de onderstaande conditie

Figuur 32 Refractie van een geluidsstraaI.

ö = (y-h)sin8+X1(1-cos8)

cos8
(3.11 )
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De afwijking ö is groter als:

- De afstand van de transducers tot het fantoom toeneemt.
- De geluidssnelheden meer gaan verschillen.

In figuur 33 is de invloed van de geluidssnelheden op de afwijking ö weergegeven. Figuur
34 geeft de invloed, van de afstand van de transducers tot het fantoom, op de
afwijking ö [Rietsema, 1992].
De invloed van de geluidssnelheid is groter op ö dan de invloed van de afstand van de
transducer tot het fantoom. Om de invloed van refractie zo klein mogelijk te maken, moet
de afstand van het fantoom tot de ontvanger zo klein mogelijk zijn.

12

10

~
cl := 1481 mis. - cl = J500 mIs

"~ c2 = ) 550 mi.,

c2 = 161..-.0 m/~

c2 =1700 mi"

2 r=275cm

e 25.
J.5

0.5

cl = ]550 mI,

_ y-h::.:3cm

_________ y-h =4 cm

y-h = S.s cm

y-h .. 7.5 cm

r =27Scm

o0~~~0.5~···=·.."",..."".=;';;;;';;;';;'1.5-0==:0;===::;:2:5:------! oL........~~··~·~...=...=....=;==---::------:-:c-.---!
o ~ U ~

rlaa11i in cm

Figuur 33 De afwijking van de rechte lijn ten
opzichte van afstand X, voor
verschillende geluidssnelheden.

Figuur 34 De afwijking van de rechte lijn ten op
zichte van X, voor verschillende
afstanden van de ontvanger tot het
fantoom.

In de ultrasone tomografie opstelling heeft de geluidsbundel een eindige breedte. De
demping door refractie is te berekenen door de verhouding te nemen van de ontvangen
en de uitgezonden geluidsbundel. Als de zender en de ontvanger van gelijke grootte zijn,
kan de demping van een homogene evenwijdige geluidsbundel als volgt berekend
worden.
Door ö van formule 3.11 gelijk te stellen aan de rand van de ontvanger (zie figuur 35) kan
het gedeelte van de geluidsbundel, dat nog net op de ontvanger valt, berekend worden.

x = positie van de zender
o = diameter van de zender en ontvanger
!!..X = gedeelte van de geluidsbundel, waarvan de stralen nog net op de ontvanger

vallen
Xl = verzonden straal die nog net op de rand van ontvanger valt
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Er geldt:

X 1 = X+/)J(

ö+~X+X = O+X ~ ö+~X = 0

ontvanger b!0< X,

I

I

0= Ö + t.X

Figuur 35 Refractie van een geluidstraal.

Uit formule 3.10 en 3.11 volgt:

(y-h)sin8+(X+~X)(1 -cos8) +~X = 0
cos8

Voor 8X is formule 3.12 te herschrijven tot:

~X = Ocos8+(h-y)sin8+X(cos8-1)

voor de demping ten gevolge van refractie geldt dan:

(3.12)

(3.13)

voor jX1 1 en lXI < (r-O) (3.14)

De formule 3.14 heeft als nadeel dat de demping een functie is van X1• De demping zou
eigenlijk een functie van X moeten zijn, omdat X de plaats van de zender is.
Tevens is de formule niet meer geldig als lXI < (r-D). Hierdoor kan maar een gedeelte
van de refractie berekend worden.
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Om toch de invloed van de refractie te bepalen is een programma geschreven dat, met
behulp van een door geluidsstralen benaderde geluidsbundel, een projectie bepaalt voor
een model. Als model is een rond fantoom genomen, waarbij:

- geen demping door absorptie optreedt
- de geluidssnelheid homogeen verdeeld is
- geen scatteraars bevat
- geen diffractie optreedt

Voor elke geluidsstraai berekent het programma de refractie en bepaalt of een straal op
het oppervlak van de ontvanger komt. Dat kan zijn doordat een geluidsstraai door breking
niet op de ontvanger valt, of door "totale reflectie".

Door de verhouding van het aantal uitgezonden stralen en het aantal ontvangen stralen
te nemen, is de demping van de amplitude door refractie te benaderen. Van de
geluidsbundel wordt verondersteld dat deze een Gaussisch bundelprofiel heeft, zoals in
paragraaf 3.3 is behandeld.

In figuur 36 is de demping van het model voor verschillende geluidssnelheden
weergegeven.

Ar /At
in dB ontvanger = 0.329-zender

zender = 1.9 cm

10

= 1502 m/s
= 1516 m/s
=1561 m/s
= 1590 m/s

98321
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Figuur 36 De berekende demping voor verschillende geluidssnelheden.
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De berekende demping van het model is nu te vergelijken met de gemeten demping van
een homogeen, rond fantoom. In figuur 37 zijn de projecties van fantomen met
verschillende geluidssnelheden te zien. De demping door absorptie van het fantoom is
0,19 dB/cm.
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Figuur 37 Gemeten demping van fantomen met verschillende geluidssnelheden.
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3.4.1 Verklaring van de "versterking" in de AMP-meting

Zoals in figuur 37 te zien is, treedt er in de AMP-meting een "versterking" op aan de rand
van een object. Er is op twee manieren onderzocht welke oorzaak de "versterking" heeft.

De "versterking" zou door reflectie veroorzaakt kunnen
worden. Een gedeelte van de geluidsbundel, dat normaal
naast de ontvanger valt, zou door "totale reflectie" alsnog op
de ontvanger kunnen vallen. In figuur 38 is dit
weergegeven. Om de invloed van reflectie in de praktijk te
toetsen, is er een meting verricht aan een gekarteld fantoom
met een hogere geluidssnelheid dan water. Door de kartels
aan de rand van het fantoom kan een gedeelte van de
geluidsbundel niet door reflectie op de ontvanger komen. De
projecties van dit fantoom gaven niet of nauwelijks

zender _ O.625an vermindering van de "versterking" te zien. In figuur 39 is
een projectie van een rond fantoom te zien. In figuur 40 is

Figuur 38 'Versterking' door reflectie. een projectie van hetzelfde fantoom maar dan met een
gekartelde rand, weergeven.
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Figuur 39 Een projectie van een rond fantoom.

3

-6

1 ~ 8 12 16 20 2~ 28 32 36 ~o ~~ ~8 52 56 60
sampl ••

Figuur 40 Een projectie van een gekarteld fantoom.
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Het programma dat de demping door refractie berekent, (behandeld in paragraaf 3.4) laat
een "versterking" aan de rand van het fantoom zien. Dit is in figuur 36 te zien. Naast de
refractie berekent het programma ook of totaal gereflecteerde geluidsstralen op het
oppervlak van de ontvanger komen. De invloed van gereflecteerde geluidsstralen die
alsnog op het ontvanger oppervlak terecht kwamen, bleek ook net als bij de metingen niet
of nauwelijks aanwezig. Zodat geconcludeerd kan worden dat de "versterking"
grotendeels door refractie verklaard kan worden.
In de ultrasone tomografie opstelling zijn twee soorten transducers, die als zender
gebruikt worden, beschikbaar. Van de twee transducers, de "Pieker" en de "Panametrics",
zijn hieronder de gestileerde bundelprofielen weergegeven. De "Panametrics" transducer,
in figuur 41, heeft een divergerend en de "Pieker" transducer, in figuur 42, een evenwijdig
bundelprofiel. Voor beide transducers valt een deel van de geluidsbundel naast de
ontvanger. De transducers zijn als zender of als ontvanger bruikbaar. Als ontvanger wordt
meestal de "Panametrics" transducer gebruikt.

2.6 cm

0.825 cm

I 1.41 cm

2,4 cm 5.1 cm 7,5 cm

Figuur 41 Gestileerd bundelprofiel van de 'Panametries" transdueer.

1.9 cm

]]-1----
I 15cm

Figuur 42 Gestileerd bundelprofiel van de 'Pieker" transdueer.
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I
J Wanneer in een object de geluidssnelheid hogere is dan in water, convergeren de
l geluidsstralen. Dit heeft tot gevolg dat een gedeelte van de bundel, door de refractie van
het object, op het oppervlak van de ontvanger terechtkomt. Voor de twee transducers is
in de figuren 43 en 44 de refractie die "versterking" veroorzaakt weergegeven.

Figuur 43

ontvanger - 0.625 an

zender - 1.9 an

Opslingering door refractie voor de
•Pieker' transducer.

Figuur 44

ontvanger - 0.625 cm

zender - 0.625 cm

Opslingering door refractie voor de
'Panametrics' transducer.
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3.5 Invloed van phase cancellation op een projectie

Van een geluidsgolf, die op het oppervlak van een ontvanger valt, zal het momentane
gemiddelde van de geluidsdruk bepaald worden. Voor een geluidsgolf, waarvan het
golffront vlak is en de voortplantingsrichting loodrecht op het oppervlak van de ontvanger
staat, is de momentane geluidsdruk over het oppervlak van de ontvanger gelijk. Dit is niet
meer zo wanneer de invalshoek niet loodrecht en het golffront niet meer vlak is. Het
ontvangen signaal zal dan vervormen en de amplitude kan verminderen door het uitdoven
van de geluidsgolf op het oppervlak van de ontvanger. Refractie veroorzaakt een
richtingsverandering van de geluidsgolf, waardoor deze schuin invalt op het oppervlak van
de ontvanger.

Op de ingang van de zender wordt een puls aangeboden om de geluidspuls op te
wekken. De aangeboden puls kan voor de zender gezien worden als een Dirac-puls,
zodat de opgewekte geluidspuls de impulsresponsie van de zender is. In figuur 45 is in
een blokschema de overdracht van de zender en de ontvanger te zien. Het signaal yw(t)
stelt de geluidspuls in water voor.

~- ~ ~ I p(t)
--------i~_t(t_)_---JI (t)L ho(t) ~I----

zender ontvanger

Figuur 45 Blokschema van de overdracht van de zender en de
ontvanger.

Als de overdracht van de transducers lineair verondersteld wordt, is p(t) de
impulsresponsie van transducers. Het ontvangen signaal van een geluidspuls voldoet aan
de onderstaande formule.

P(t) = ACOS(Wtt+<p)e(~)
at = spreiding
wt = geluidsfrequentie
<p = fase van de geluidspuls
A = amplitude

Het ontvangen signaal kan door volgende formules berekend worden.

(3.15)
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00

= Jh,(-t)ö(t-l:)dr = ht(t)
_00

00 00
(3.16)

p(t) = Jho(l:)yw(t-l:)dr = Jho (l:)ht (t-l:) dl:
-~ -~

De invloed van phase cancellation op de amplitude voor een schuin, invallende, vlakke
golf is te berekenen door het gemiddelde van de geluidspuls te bepalen over het
tijdsinterval, die de vertraging tussen de randen van de ontvanger voorstelt. Het
ontvangen signaal pp(t) , waarbij phase cancellation is opgetreden, wordt dan:

Po(t) = Iyw(t)dt
t

00

pp(t) = Jho(l:)Po(t-l:)dr
_00

(3.17)

Door de overdracht van de ontvanger gelijk aan één te stellen, wordt volgens formule
3.16 yw(t) gelijk aan p(t). Het ontvangstsignaal komt overeen met het momentane
gemiddelde van de geluidsdruk op het oppervlak van de ontvanger. Er wordt nu wel een
grove benadering gemaakt, zoals later in deze paragraaf zal blijken. Voor een schuin,
invallende, vlakke golf geldt nu:

t+M

pp(t) = Ip(t)dt
t

(3.18)

De onbepaalde integraal van formule 3.18 is analytisch' niet te berekenen, omdat de
formule de error functie bevat. De onbepaalde integraal kan wel benaderd worden met
behulp van formule 3.19.

1 N !1t
Po(t,) .... - L p(t+-)

N n~' n-1
(3.19)

De formule zou voorgesteld kunnen worden als een gesegmenteerde ontvanger, waarin
de in tijd vertraagde geluidspulsen opvallen. Om de invloed van phase cancellation op de
AMP-meting te bepalen, is er een programma geschreven dat van een model (uit
paragraaf 3.4) een projectie berekend. Het programma berekent de invalshoek tussen het
golffront en het oppervlak van de ontvanger met formule 3.10.
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Uit de invalshoek, de breedte van de ontvanger en de geluidssnelheid in water volgt de
tijd die de geluidspulsen ten opzichte van elkaar vertraagd zijn. Door de geluidspulsen op
te tellen en de piekwaarde te bepalen, zoals behandeld in paragraaf 3.1, is de invloed
van phase cancellation op de amplitude te berekenen. In figuur 46 is dit schematisch
weergegeven. De amplitude is berekend voor een homogene geluidsbundel, omdat dit

; volgt uit formule 3.18. De segmenten waar de ontvanger in verdeeld is hadden een gelijke
. grootte.

ontvanger

fantoom

Figuur 46

zenderh
I I
! !

Principe van de berekening van de door phase cancellation
veroorzaakte demping.

Uit de berekende amplitudewaarde bleek dat de benaderingen die gedaan zijn, leidde tot
een niet aannemelijke waarde. Dat wil zeggen: de berekende amplitude kwam niet
overeen met de gemeten amplitude. De gemaakte benaderingen zijn waarschijnlijk te
grof.
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(4.1)

4 Meetartefacten van de MFD-meting

Met behulp van de MFD-meting kan de lokale dempingshelling in een object berekend
worden. Bij deze meting treden meetartefacten op. Phase cancellation is de belangrijkste
oorzaak van de meetartefacten. Er zijn geen berekeningen uitgevoerd, die de invloed van
phase cancellation op een projectie simuleren, omdat phase cancellation moeilijk te
berekenen is. De benadering van phase cancellation is in paragraaf 3.5 al behandeld.

4.1 Meetprincipe van de dempingshelling

In paragraaf 3.1 is stilzwijgend aangenomen dat de demping niet afhankelijk is van de
frequentie. In werkelijkheid kan de demping worden opgesplitst in een frequentie
onafhankelijk en frequentie afhankelijk deel.

Jla(f) = Jlao +Jla/
n
, met 0.5 < nf < 4

Jlao in Np/m
Jla1 in NP/mHz

Voor de MFD-meting wordt de frequentie-afhankelijke demping lineair verondersteld,
zodat geldt dat nf = 1. Uit de gemiddelde frequentieverschuiving, die een geluidspuls na
het passeren van een object ondergaat, kan de dempingshelling berekend worden [Broek
v.d.,1991], [Sollie, 1988]. Het verband tussen de dempingshelling en de gemiddelde
frequentieverschuiving wordt door de onderstaande formule gegeven.

0 2

/1 f = ft-fr = _5_ Jfla 1 ds
(2n)2 L

(4.2)

De gemiddelde frequentieverschuiving wordt berekend met behulp van de halve
periodetijd (Upuls) van de geluidspuls. De Upuls wordt bepaald uit de eerste nuldoorgang,
nadat de geluidspuls een drempel (threshold) heeft overschreden. In figuur 47 is
weergeven hoe de Upuls bepaald wordt.
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threshold ontvangen puls

r--i---c--- triggersignaal

h Upuls

Figuur 47 Bepaling van Upuls uit de geluidspuls [Sollie, , 988].

4.2 Analyse van de meetartefacten van de MFD-meting

Om te kunnen bepalen hoe groot de meetartefacten zijn die in de MFD-meting
voorkomen, is ook voor deze meting een ideale projectie van een rond fantoom berekend.
Voor het berekenen van de ideale projectie wordt verondersteld, dat:

- er geen refractie optreedt;
- het fantoom homogeen is;
- de demping lineair is;
- er geen reflectie optreedt;
- de dempingshelling van water te verwaarlozen is.

Omdat het fantoom homogeen is en omdat de demping in water te verwaarlozen is, kan
de lijnintegraal van formule 4.2 vervangen worden door !-la' maal de afstand die de
geluidspuls door het fantoom heeft afgelegd.
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Voor de gemiddelde frequentieverschuiving geldt dan:

(4.3)

Met de onderstaande gegevens is een ideale projectie in figuur 48 berekend.
.. De frequentie-afhankelijke demping is ook in dB/cm Mhz gegeven omdat deze eenheid

meer gebruikelijk is.

Os = 4,57E6 rad/s
!lal = 1,6E-3 NP/cm MHz ~ af = O.014dB/ cm MHz [Janssen,1992]
r = 2,75 cm

De dempingshelling van de ideale projectie is verkregen uit metingen van een object. Uit
het midden van het object is de dempingshelling bepaald.

7r----------,--------r------,---~-----,

6

5

~ 4

2 alfa = 0.014 dB/cmMHz

r = 2.75 cm

32o-1-2
oL.......J..._~__--'-______'___--'-___'____-----L-'

-3

Figuur 48

plaats in cm

Een ideale projectie van een rond fantoom.

In figuur 49 zijn een aantal gemeten projecties van fantomen weergeven, waarvan alleen
de geluidssnelheden verschillen. De curve van de ideale projectie is bol en de curve van
de gemeten projectie is hol. Tevens de meetwaarden een orde groter dan de berekende
waarden. Daarnaast valt op dat er scherpe pieken in de gemeten projecties voorkomen.
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Figuur 49 De gemeten frequentieverschuiving voor verschillende geluidssnelheden.

4.3 Oorzaken van de meetartefacten van de MFD-meting

Evenals de TOF-meting is de MFD-meting niet afhankelijk van de amplitude van de
ontvangen geluidspuls. De MFD-meting is dus ongevoelig voor signaalverlies, veroorzaakt
door reflectie en/of refractie. Echter refractie zorgt er wel voor dat de geluidsbundel
schuin op de ontvanger valt. Het schuin invallen van een geluidsbundel heeft, zoals in
paragraaf 3.5 is behandeld, phase cancellation tot gevolg. De ontvangen geluidspuls zal
vervormen. De Upuls wordt bepaald uit de geluidspuls en zal sterk veranderen als er
phase cancellation optreedt.
Doordat de gemiddelde frequentieverschuiving berekend wordt met behulp van de Upuls,
ontstaan er meetartefacten.
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Om te bepalen wat de invloed van phase cancellation op een geluidspuls is, zijn er een
aantal geluidspulsen volgens formule 4.4 berekend. De geluidspulsen bestaan uit drie
geluidspulsen van formule 3.15, die in tijd verschoven zijn. Er is gekozen voor deze
sommatie, omdat hierbij de invloed van de phase cancellation op de Upuls goed te zien
is.

(
p(t+ndl:J.t) + 2p(t) + p(t-ndl:J.t)

Ps t) = 4

gebruikte gegevens:
00, = 2n '3,5e6 rad/s
A = 1
a, = 219ns

l:J.t = 1 2n s
4 00,

(4.4)

Van elke geluidspuls Ps(t) is het frequentiespectrum met behulp van een 512-punts FFT
berekend. De frequentieverschuiving die wordt veroorzaakt door phase cancellation, is
in het frequentiespectrum te zien.

C ...

o f--------____.,

c.e

0 ....

C.2

-0.2

-0.4

-C.•

-0.8

threshold

tin s x10-S

-...! ,~...=------"':-,---_--:0=-...=------'--.....,0::------=0"'"=...,..-------7"------:-'1...

Upuls
Figuur 50 De geluidspuls P.(t) voor nd = O.
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Figuur 51 Het frequentiespectrum van de geluidspuls P.(t) voor nd = O.
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Figuur 52 De geluidspuls P.(t) voor n. = 1,9.
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Figuur 53 Het frequentiespectrum van de geluidspuls p,(t) voor n. = 1,9.
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Figuur 54 De geluidspuls P.(t) voor n. = 2.
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Figuur 55 Het frequentiespectrum van de geluidspuls P.(t) voor n. = 2.
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Figuur 56 De geluidspuls P.(t) voor n. = 2,1.
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Figuur 57 Het frequentiespectrum van de geluidspuls P.(t) voor n. = 2,1.

De scherpe pieken die in de projecties van de MFD-meting voorkomen, worden
waarschijnlijk veroorzaakt door het meetprincipe van de MFD-meting, zoals is behandeld
in paragraaf 4.1 .
In figuur 58 is te zien, dat een kleine verandering van de geluidspuls tot gevolg kan
hebben dat niet nuldoorgang 1 als Upuls wordt genomen, maar nuldoorgang 2. Een
kleine verandering in de geluidspuls kan dus leiden tot een grote verandering van de
Upuls. Dit verschijnsel zal als scherpe pieken in de projectie te zien zijn.

~h~~~~I~Jl
...,.~[\ /Î _

___-----..JOe- d_rempeldetectie

1 2
nuldoorgangdetectie

Upuls

Figuur 58

_~L---__Q_1

I
Een vervormde geluidspuls die tot een meetartefact leidt.
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5 Conclusies en aanbevelingen

Tijdens deze afstudeerperiode zijn de meetartefacten van de TOF-meting, AMP-meting
en MFD-meting onderzocht.

De meetartefacten die optreden bij de TOF-meting, zijn goed te corrigeren. Van de
onderzochte correctiemethodes geeft de methode die gebaseerd is op de afgeleide, het
beste resultaat. De oorzaken van de meetartefacten zijn onderzocht. Hieruit bleek dat het
grootste deel van de meetartefacten is te voorkomen door de hardware van de ultrasone
tomografie opstelling aan te passen.

Van de meetartefacten die bij AMP-metingen optreden, is alleen van reflectie en refractie
de invloed berekend. Aan de randen van een object is het effect van reflectie het grootst,
omdat aan de randen "totale reflectie" optreedt.

Refractie lijkt de grootste invloed op de meetartefacten van de AMP-meting te hebben,
en wordt bepaald door het verschil in geluidssnelheid tussen het water en het object en
de vorm van het object. In een volgend onderzoek zou nagegaan kunnen worden of de,
door refractie veroorzaakte, meetartefacten te corrigeren zijn met behulp van de gemeten
geluidssnelheid (de TOF-meting).

De invloed van phase cancellation op de AMP-meting is niet berekend. Het verschuiven
van geluidspulsen bleek niet een goede methode om de phase cancellation te benaderen.

Phase cancellation heeft een zodanige invloed op de MFD-metingen, dat er aan de
randen van een object zeker niet nauwkeurig gemeten kan worden.
Uit de simulaties blijkt, dat het frequentiespectrum van geluidspuls door phase
cancellation verschuift. Er zou onderzocht kunnen worden of het meten van het
frequentiespectrum, met betrekking tot phase cancellation, nauwkeuriger is dan het nu
gebruikte meetprincipe.
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