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Samenvatting

In dit verslag is de post-processing bij de beeldreconstructie met het gefilterde terugprojec
tie algoritme besproken. Deze is nodig om afbeeldingen, afk:omstig van de ultrasone
tomograaf, om te rekenen naar tomogrammen met parameters waarmee verschillende
weefsels gekarakteriseerd kunnen worden. Dit is in het bijzonder gedaan voor de looptijd
meting, omdat deze een goed inzicht geeft over de werking van het algoritme.

Om dit duidelijk te maken, is de meetmethode voor de looptijd en de daaropvolgende
reconstructie, volledig beschreven. Ret probleem bij deze methode is dat, na filteren van
een gemeten projectie, de DC-component wegvalt. Door nu een filter te ontwerpen waarbij
dit niet gebeurt, is het mogelijk de tellerstanden om te rekenenen naar hun fysische
waarde. De post-processing die dit mogelijk maakt, maakt daarbij een maximale discretisa
tie fout van van 7 ms·1 (meetgebied tussen 1400 en 1600 ms·1

).

Daarnaast zijn er metingen verricht aan biologische weefsels. Dit zijn:
- een "vers" varkenshart,
- een varkenshart 1 week bewaard in een 1% formaline oplossing,
- "vers" vetweefsel uit de buik van een varken en
- vetweefsel 4 maanden bewaard in een 1% forrnaline oplossing.

Dit is gedaan om beter inzicht te krijgen in het gedrag van de meetopstelling. Rierbij is
vooral gelet op geometrie en weefselparameters (verschil tussen livers II en 1% forrnaline).

Uit deze metingen bleek dat het gefilterde terugprojectie algoritme iets lagere waarden
leverde dan de directe Fourier inversie methode. Echter, de afbeeldingen die beide
reconstructiealgoritmen gaven, bleken weinig van elkaar te verschillen. Bij deze metingen
vervorrnde de ontvangen puIs sterk, waardoor veel meetfouten voorkwamen. De gecorri
geerde looptijd-meting aan het "verse" varkenshart leverde reele waarden voor de
geluidssnelheid in hartweefsel.

Bij langdurige conservering van weefsel in forma line, kunnen de verschillende weefsel
structuren zodanig worden bei"nvloed, dat er geen verschil meer is in akoestiek, waardoor
de verschillende weefsels niet meer zichtbaar zijn. Ret kortstondig gebruik van formaline
levert weI betere tomogrammen op, maar bernvloedt de fysische parameters nadelig.

Doordat er een klein aantal metingen is uitgevoerd, wordt het aanbevolen bovengenoemde
resultaten te toetsen. Daarbij kan gelet worden op invloeden van meettemperatuur en
fixatietijd.
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Summary

In this report, the post-processing of the image reconstruction with the filtered backprojec
tion algorithm has been discussed. This processing is necessary to recalculate the pictures,
made by the ultrasonic transmission tomograph, into tomograms with parameters for tissue
characterization.

The method of measurement for the time-of-flight and the reconstruction next, is descri
bed. The problem with this method is, that after filtering of a projec-
tion, the DC-component disappears. Using a different method, it is possible to recalculate
the numbers from the counters into their physical value. The post-processing, who makes
this possible, can make an error of 7 ms·I maximum (measurement range between 1400 en
1600 ms·I ).

There are also performed measurements on biological tissues. These tissues are:
- a "fresh" pigsheart,
- a pigsheart kept 1 week in a 1% formalin solution,
- "fresh" fat tissue from the belly of a pig and
- fat tissue kept 4 months in a 1% formalin solution.

This has been done to get a better view on the behaviour of the measuring apparatus.
Geometry and tissue parameters are being noticed (difference between "fresh" and 1%
formalin).

From these measurements it appeared that the filtered backprojection algorithm showed
slightly lower values than the direct Fourier inverse method. However, both reconstruction
algorithms gave images that differed a few. With these measurements, the received pulse
deforms strongly. For this reason many errors occurred in the measured projections. For
the corrected time-of-flight measurement, it appeared to be that the velocity of sound in
"fresh" heart was realistic.

When tissue is kept in formalin for a long time, the different structures in the tissue will
be influenced. Therefore no structures will be seen in the reconstruction image. When
tissue kept in formalin for a short period, the images will be better, but the acoustical
parameters will be disadvantageous influenced .

Because there have been performed a little of number of measurements, it will be
recommended to test the results. Pay attention to the influence of temperature and fixation
time.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

De faculteit der Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven bestaat uit 14
vakgroepen. Een van deze vakgroepen is Medische Elektrotechniek (EME).

Binnen deze vakgroep wordt onder andere onderzoek verricht aan ultrasone transmissie
tomografie. Hierbij wordt geprobeerd afbeeldingen te maken met behulp van de transmis
sie van ultrageluid door een meetobject heen (f > 20 kHz). Doordat bijvoorbeeld gezond
weefsel andere akoestische eigenschappen heeft dan een tumor, is het mogelijk deze
verschillende structuren in een afbeelding te onderscheiden. Er wordt dan ook gedacht
deze methode toe te passen bij borstkankeronderzoek.

Om de bruikbaarheid van deze techniek te onderzoeken is er door de vakgroep een
meetopstelling ontwikkeld (figuur 1). Deze bevat twee keramische transducenten, een
zender en een ontvanger, die recht tegenover elkaar staan opgesteld met het te afbeelden
meetobject er tussenin. De transducenten en het meetobject zijn volledig ondergedompeld
in water, omdat ultrageluid zich niet of nauwelijks kan voortplanten in lucht. Verder is de
meetbak aan de binnenzijde bekleed met geluiddempend materiaal om ervoor te zorgen dat
het uItrageIuid niet kan weerkaatsen tegen de wanden van de meetbak.

1 zender
2 ontvanger

bovenaanzicht dwarsdoorsnede
met meetobject

Figuur 1: Schematische weergave van de meetopstelling [Broek, van den, 1991]

Een meting gaat nu als voigt: de zender zendt een geluidspuls uit met een frequentie van
3,5 MHz. De puIs verplaatst zich door het meetobject heen. De tijd die nodig is om bij de
ontvanger te komen is afhankelijk van de akoestische eigenschappen van het meetobject.
Deze tijd wordt Iooptijd of time-of-flight (TOF) genoemd en wordt gemeten door de
ontvangen puIs te versterken en als triggersignaal terug te voeren naar de zender. Het
systeem gaat op deze manier rondzingen. Deze rondzingfrequentie is dan een maat voor de
Iooptijd.
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Worden nu de transducenten getransleerd recht langs het meetobject heen, dan wordt de
looptijd als functie van de plaats van de geluidsbundel verkregen (figuur 2). Zo'n functie
wordt een prajectie genoemd. Ret meten gaat in stapjes met behulp van een stappenmotor.
Na een aantal motorstapjes wordt een looptijd gemeten (sample). In totaal worden er 64
samples genomen. Deze meting wordt nu een aantal malen herhaald, waarbij steeds de
positie van de beide transducenten over een kleine hoek random het af te beelden meetob
ject geroteerd worden. Dit wordt gedaan totdat er een verdraaiing van 1800 gemaakt is. Op
deze manier ontstaat er een verzameling projecties van het meetobject. Ter verduidelijking:
bij het nemen van 3 projecties is de hoekverdraaiing 600

•

watertank

• meetobject

Figuur 2: Schematische weergave van het meetprincipe

Naast bovengenoemde looptijd worden er nog drie andere parameters gemeten. Dit zijn de
verschuiving van de centrumfrequentie, de amplitude en het teruggekaatste vermogen.

De meting van de verschuiving van de centrumfrequentie gaat als voIgt: wanneer een
geluidspuls zich door een meetobject verplaatst, zal deze puIs gedempt worden. Deze
demping is afhankelijk van de frequentie van het ultrageluid. Hogere frequenties worden
meer gedempt dan lagere frequenties. De gebruikte geluidspuls bevat meer frequenties dan
aileen de centrumfrequentie (3,5 MHz). Daardoor zal de gemiddelde frequentie van de te
ontvangen puIs lager worden. Deze meting wordt dan ook de mean frequency downshift
meting (MFD) genoemd. Door deze frequentieverschuiving te meten is het mogelijk de
afgeleide van de demping naar de frequentie te bepalen.
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De meting van de amplitude berust ook op het feit dat een verzonden geluidspuls door een
meetobject heen gedempt wordt. Deze demping wordt bepaald door de amplitude van de te
ontvangen puIs te vergelijken met de gemeten amplitude zander dat er een meetobject
aanwezig was. Deze meting wordt amplitude-meting (AMP) genoemd.

Tot slot wordt de meting van het teruggekaatste vermogen bepaald (integrated backscatter,
IBS). Bij deze meting ontvangt de zender de geluidspulsen die weerkaatst worden door het
meetobject. Van aIle ontvangen 'echopulsen' wordt het totale vermogen gemeten door de
omhullende van het signaal te integreren. Momenteel wordt hier nader onderzoek aan
gedaan [Siegers, 1992].

Bovengenoemde parameters worden via reconstructie omgezet naar vier verschillende
grootheden. Dit zijn respectievelijk geluidssnelheid (in m/s), dempingshelling (in
dB/cmHz), dempingscoefficient (in dB/cm) en reflectiecoefficient (in %). Wil er echter een
reconstructie plaatsvinden dan moeten de gemeten projecties aan vier reconstructievoor
waarden voldoen. Dit zijn [Sollie, 1988]:

1. De gemeten parameters moeten rechtevenredig zijn met een lijnintegraal van de
tweedimensionale verdeling van de te bepalen grootheid. In formulevorm:

y = C . Jf(l)dl

met
y =
C =
f(x,y) =
f(l) =

(1)

gemeten grootheid
constante
tweedimensionale verde ling van de te reconstrueren grootheid
f(x,y) op de Iijn L

2. De projecties moeten compleet zijn, dat wil zeggen dat het volledige object zich
binnen het scan-gebied moet bevinden. De eerste en de laatste waarden van een
lineaire scan mogen dus niet van het object afbangen en dienen bovendien nul te
zijn.

3. De gemeten grootheid moet isotroop zijn. Dit houdt in dat voor aIle hoeken 8
moet gelden:

Jpo(u)dU = JIf(x,y)dxdY = C
u xy

(2)

waarbij Po(u) de projectie van f(x,y) onder de hoek e is en C een constante is.

4. De verzameling projecties moet consistent zijn. Dit wil zeggen dat aIle gemeten
projecties, projecties zijn van dezelfde twee-dimensionale grootheid.

Er wordt aangenomen dat aan de derde voorwaarde altijd wordt voldaan [Sollie, 1988].
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In de vakgroep zijn twee reconstructie algoritmen gei'mplementeerd. Dit zijn de directe
Fourier inversie en de gefilterde terugprojectie methode. Voor het eerst genoemde
algoritme geven de verkregen afbeeldingen de juiste eenheden aan van de betreffende
gemeten grootheid [Broek van den, 1991]. Voor de laatst genoemde methode is dit nog
niet het gevaI.

De afstudeeropdracht luidt dan ook: is het mogeIijk de verkregen afbeeldingen, die
ontstaan met het gefilterde terugprojectie algoritme, om te rekenen naar plaatjes met
getallen in de juiste eenheden? Hierbij is uitgegaan van de eenvoudigste meting: de TOF
meting. Deze meting is nameIijk makkeIijk te corrigeren voor meetfouten en geeft
bovendien goed inzicht over de werking van het algoritme. In hoofdstuk 2 is dit algoritme
op een eenvoudige manier beschreven. In hoofdstuk 3 is deze methode zowel mathema
tisch als softwarematig bekeken. De aanpassing die nodig is om de berekende getaIIen om
te rekenen naar geluidssnelheid (pre- en post-processing) is hierin ook beschreven.

In hoofdstuk 4 zijn een aantal metingen beschreven die verricht zijn aan biologische
weefsels. Dit zijn een varkenshart en vetweefsel uit de buik van een varken (doorregen
spek). Deze metingen zijn herhaald nadat de weefsels een geruime tijd in een 1%
formaline oplossing hebben gestaan. Met behulp van beide reconstructiealgoritmen is
gekeken naar de fysische waarden van de weefselparameters en deze vergeleken met de
waarden verrneld in de Iiteratuur (voor zover dit mogeIijk is). Verder is gelet op de
invloed van de formaline oplossing op zowel de weefselparameters als de geometrie van
de verkregen afbeeldingen.

Dit is gedaan om beter inzicht te krijgen ten aanzien van het gedrag van de meetopstel
ling. In de vakgroep is nameIijk veel kennis ten aanzien van fantomen als meetobject. Een
fantoom is een cilindervormig preparaat dat vervaardigd is van agar-agar. Door toevoeging
van bijvoorbeeld ijzer-trioxide (Fe20 3) aan deze agar-agar, kunnen de akoestische
eigenschappen van het materiaal veranderd worden.
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Hoofdstuk 2: Interpretatie van het gefIlterde terugprojectie
algoritme

Dit hoofdstuk legt de beeldreconstructie met behulp van het gefilterde terugprojectie
algoritme uit. Ret basisprincipe kan gei1lustreerd worden aan de hand van een eenvoudig
voorbeeld (analoog aan Sollie [Sollie, 1988]).

Beschouw een smalle cilinder die in de oorsprong van het meetvlak staat. Er wordt nu van
dit meetobject een projectie genomen (figuur 3). Als deze projectie aan de reconstructie
voorwaarden voldoet, kan er een terugprojectie plaatsvinden. Dit wordt geprobeerd door
simpelweg de gemeten projectie terug te projecteren in het vlak. Rierbij wordt ze
uitgesmeerd langs de lijn waarover ze gemeten is. Ret resultaat hiervan is te zien in figuur
4a.

OBJECT
2 dimensionale weergave object

PROJECI'IE

Figuur 3: Het cilindervormig object met zijn projectie dat gebruikt wordt voor de
interpretatie van het gefilterde terugprojectie aIgoritme
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Voor meerdere projecties, bijvoorbeeid 40, wordt het beeld verkregen zoals dit weergege
yen is in de figuur 3b. Merk hierbij op dat de projecties altijd worden gemeten met een
constant hoekinterval verdeeld over 1800 (in dit geval om de 4,5°). In figuur 4b is te zien
dat het gereconstrueerde beeld weI iets lijkt op het orginele object, maar dat er "blurring"
optreedt. Dit komt doordat de projecties over het gehele vlak worden uitgesmeerd en niet
aileen in de oorsprong. Dit blurring-effect dient dus gecompenseerd te worden. Dit kan op
twee manieren gebeuren.

3 dimensionale weergave 2 dimensionale weergave

PROJECTIE

Figuur 4: De plaatjes verkregen door de terugprojectie van verschillende aantallen
projecties van het object in figuur 3. a) 1 projectie. b) 40 projecties
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Ten eerste kan het gereconstrueerde beeld gefilterd worden met een twee-dimensionaal
filter. Deze methode wordt hier niet toegepast omdat dat teveel rekentijd vereist en tevens
een slecht resultaat geeft. De tweede methode filtert eerst de gemeten projectie en
projecteert deze daama pas terug. Vervolgens gebeurt hetzelfde voor de volgende gemeten
projectie. Het voordeel van deze laatste methode is dat deze beter geschikt is voor
computergebruik (minder rekentijd). In figuur 5 is het resultaat weergegeven van het
gefilterde terugprojectie algoritme voor de smalle cilinder in de oorsprong. Merk op dat
deze reconstructiemethode lineair is en dat het superpositie beginsel geldt. Dat wi! zeggen
hetgeen geldt voor een smalle cilinder, ook geldt voor elk willekeurig object. Deze
methode wordt ook wei het convolutie terugprojectie algoritme genoemd, omdat het
gebruikte filter een convolutie uitvoert met de gemeten projectie [Pullan e.a., 1978]. Hoe
dit algoritme softwarematig werkt wordt in het volgende hoofdstuk nader bekeken.

Figuur 5: Beeld verkregen door het gefilterde terugprojectie algoritme (40 projecties)

Tot slot worden enkele eigenschappen van het convolutiefilter gegeven [Muijtjens, 1985].
Deze zijn weergegeven in figuur 6 en worden als voigt omschreven:

1- w(j) = w(-j): het filter is symmetrisch,
2- het aantal elementen in het filter is 2·FL+l en dus oneven,

FL

3- L wU) = 0
j~ -FL

De Fourier-getransformeerde van het filter wordt W(J) genoemd. Er geldt dat W(J) = I J I
(wU) is reeel en even, dus is ook W(J) reeel en even). W(J) staat afgebeeld in figuur 7.
Een probleem hierbij is dat W(J) begrensd is in het frequentie dome in en dan is w(j)
onbegrensd in het plaats domein. W(J) zal daarom afgezwakt moeten worden (dunne Jijn
in figuur 7). Oit betekent wei dat de kwaliteit van het filter omlaag gaat (minder frequen
ties worden doorgelaten). Tevens valt op dat als J =0, W(J) ook gelijk aan nul is. Oit
betekent dat de grondfrequentie, de DC-component, wegvalt na filteren. In paragraaf 3.2
worden de filters op een speciale manier ontworpen, waarbij deze DC-component niet
wegvalt.

7



w(j)

t

o
• FL

Figuur 6: Voorbeeld van een convolutiefilter

W(J)

FL
.... j

Figuur 7: Fourier-getransformeerde van w(j)

8

~J



Hoofdstuk 3: De looptijd-meting en de geluidssnelbeid bij bet
gefilterde terugprojectie algoritme

Om een beter inzicht te krijgen in het gefilterde terugprojectie algoritme wordt eerst het
blokschema gegeven voor de looptijd-meting (figuur 8). In de volgende paragrafen worden
de blokken pre-processing, filteren, terugprojectie en de post-processing afzonderlijk
behandeld. Daarna voIgt de implementatie in FORTRAN en enige testresultaten.

set projecties

pre-processing

filteren

terugprojectie

N

post-processing

afbeeldin<mfgm s

Figuur 8: Blokschema van het reconstructieprogramma voor de TOF-meting
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3.1 De pre-processing voor een gemeten projectie

Het bepalen van de geluidssnelheid in verschillende weefsels is alleen mogelijk als er een
te meten lijnintegraal bestaat die een relatie met de geluidssnelheid heeft. Voor de
plaatsafbankelijke snelheid bestaat er zo'n verband, namelijk:

TOF = looptijd = f_1_dl
{ V(I)

(3)

met L de weg die door de geluidspuls wordt afgelegd, I de coordinaat langs de weg
L en V(I) de lokale geluidssnelheid.

De relatie tussen looptijd en snelheid voldoet aan de eerste reconstructievoorwaarde, zoals
vermeld in hoofdstuk 1.

Hoe wordt deze looptijd nu gemeten? De meetopstelling meet de projectie van de looptijd
en wordt via een interface op disk bewaard. Deze tijd wordt met een teller gemeten. Voor
deze teller zijn twee instelbare delers aanwezig. De eerste deelt de klokfrequentie en wordt
Tof-Time-Scaler genoemd. De tweede instelbare deler bepaalt het aantal ontvangen pulsen
waarover gemeten wordt en wordt Tot-Pulse-Counter genoemd. De relatie tussen teller
stand en de gemeten looptijd is nu gelijk aan [Muijtjens, 1985]:

. TPC . to .LT(i)
T( l) = ---=T=T=S-- (4)

met T(i)
LT(i)

fo
I

TIS
TPC

= TOF-tellerstand
= gemeten looptijd
= klokfrequentie
= ide samplepunt
= getal waardoor fo gedeeld wordt
= aantal ontvangen pulsen

In figuur 9a is een gemeten projectie te zien. Dit signaal bevat drie afzonderlijke tijdsfac
toren, namelijk de looptijd door het object (LO) , de looptijd door het water (LW) en de
constante vertragingstijd van de meetelektronica (VERTR). De looptijd door het water is
niet constant, omdat de zender en ontvanger tijdens de meting niet evenwijdig lopeno Er
geldt dan:

LT(i) = LO(i) + LW(i) + VERTR (5)

De gemeten projectie wordt vervolgens gecorrigeerd voor het niet parallel lopen van de
zender en ontvanger door de 'baanfout-meting' ervan af te trekken (pre-processing). De
'baanfout-meting' is die meting waarbij het object uit de meetopstelling is genomen. Voor
de baanfout-meting geldt:

BAAN(i) = L Wei) + VERTR (6)

en voor de gecorrigeerde projectie geldt dan:

LO(i) = LT(i) - BAAN(i)

10
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O'-------------------+--7io nsaHp

L....------------------+--7io nsaHp

o f--_::::::.....,~A~"'"--....::::<:..,.......=::..-..,&.~=-......:::.-........~=_--__r~i

nSaHp

Figuur 9: Pre-processing van een enkele projectie. a) gemeten projectie, b) projectie na
corrigering van de baanfout, c) gefilterde projectie
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Formule (4) gaat dan over in (figuur 9b):

TPC . to . LOCi)
FCi) = TTS

(8)

met F(i)
LO(i)

= gecorrigeerde TOF-tellerstand
= looptijd door het object

Deze formule zorgt ervoor dat de eerste en laatste waarde van de projectie gelijk aan nul
worden.

3.2 Ret fIlteren

De volgende stap is het filteren van de gecorrigeerde projectie. Dit wordt gedaan met een
discreet convolutiefilter. Formule (8) gaat dan over in:

FL

GCi) = :E w(j) . F(i-j) =
j=-FL

TPC . h FL
= 0 :E w(j) . LO(i-j)

TTS j=-FL

(9)

met w(j)

J
FL

= weegfactoren vastgelegd in het filterarray
= j de filterelement
= filterlengte

Deze formule kan ook geschreven worden als:

FL

GCi) = :E w'(j)' [FCi-j) + F(i+j)] =
j=O

TPC . h FL

= 0 Lw'(j) . [LO(i-j) + LO(i+j)]
TTS j=O

(10)

met wl(j) =

wl(j) =

w(j)

~ . w(j)
2

voor j~O

voor j=O

Deze uitdrukking wordt gebruikt in de software, omdat de berekening hiervan minder
computertijd vergt dan formule (9). De filterelementen w'(j) kunnen dan worden opgesla
gen in een filterfile die dan FL+1 lang is.

De geconvolueerde projectie is terug te vinden in figuur 9c. Verwacht wordt dat de
oppervlakte onder dit signaal nul zal zijn. Immers convolutie van een signaal met een
signaal, waarvan de som van de filterelementen nul bedraagt (eigenschap 3, hoofdstuk 2),
levert een convolutiesignaal op dat geen DC-component meer bevat. Dit blijkt echter niet
zo te zijn. De vraag is nu: hoe komt dat?
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Om deze vraag te beantwoorden wordt gekeken naar de manier waarop het diskreet
convolutiefilter ontworpen is.

Stel dat er van een delta-piek in de oorsprong van het vlak een set projecties genomen is.
Deze set is groot genoeg om het reconstructie vlak rotatie-symmetrisch voor te stellen
(figuur lOb). Ais deze verzameling teruggeprojecteerd wordt, zal het reconstructie plaatje
een zeer brede puntspreidfunctie zijn (figuur 4). Deze functie kan worden voorgesteld als
de impulsresponsie van het reconstructiesysteem en is aIleen afhankelijk van de radiale
afstand, r, tot het middelpunt, omdat het gereconstrueerde beeld rotatie-symmetrisch is
rond het middelpunt van het beeld.

In het diskrete geval kan de puntspreidfunctie als een vector Q worden beschouwd (figuur
lOa), evenals de filterfunctie w.

Reconstructie van de set projecties na convolutie met het diskrete filter w levert een
puntspreidfunctie op. De diskrete terugprojectie geeft dus een relatie tussen de filterfunctie
w en de puntspreidfunctie Q. Deze relatie is gevonden door Cho en luidt [Cho, 1974]:

(11)

AIs de afmetingen van Q en Y:L gelijk gekozen worden, is b. een vierkantsmatrix. Ais ~ nu
ook nog non-singulier is, dan bestaat zijn inverse zodat geldt:

(12)

(13)

Wanneer nu A- i bekend is, dan kan elke willekeurige puntspreidfunctie worden gereaIi
seerd door via (12) het bijbehorende filter uit te rekenen.

Ter verduidelijking zal hier als voorbeeld de matrix b. worden bepaald. Hierbij is
uitgegaan van projecties die 7 samples breed zijn (figuur lOb). De letters in deze figuur
stellen de oppervlakte van het geletterde segment voor. De oppervlakten van deze sectoren
zijn wiskundig te bepalen door integratie met poolcoordinaten (bijlage 1). De numerieke
waarde van bijvoorbeeld de derde ring (p;) is dan als voIgt te bepalen:

P
_ b . W o + 2 . i . Wi + 2 . n • w

2
+ 2 . k • Wi + f . W o

2 -
oppervlakte ring P2
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DISOB11I

F1L'lEJl-

PUNCTOI -;--+---+--+--+---I--+--+-

Figuur 10: a) diskrete puntspreidfunctie en b) de geometrie gebruikt voor de afleiding
van het discrete filter en de betekenis van de vector w

Wordt dit gedaan voor aIle vier de ringen dan wordt de 4 x 4 matrix A verkregen (formule
(11)):

d 0 0 0 Wo

e + c 2 . j 0 0 Wi (14)=
b + f 2·i+2·k 2 . n 0 w

2

a + g 2·1+2·h 2 ·o+2·m 2·q w
3

met

I
Pi

Pi =
oppervlakte ring Pi

14



Nu ~ gevonden is kan A 1 berekend worden. Immers de rang van tf. is gelijk aan 4 en dus
non-singulier. ~ wordt dan gevonden met behulp van de Gauss-Jordan eliminatie
[Kreyszig, 1988]. Het vervelende van deze methode is het omvangrijke rekenwerk (hoe
meer samples, hoe groter de matrix ~. Echter tf. en ~ dienen slechts eenmaal uitgere
kend te worden om verschillende filters te kunnen ontwerpen.

Het voordeel van deze methode is dat de som van de filterelementen niet nul zal zijn. De
DC-component zal daardoor niet wegvallen en hoeft dus ook niet te worden berekend.

Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een projectie met de volgende vorm:

F(i) = 0 (i -32) met i = 1,2,...,64.
o(.) gelijk aan de delta- functie (15)

dan is de gefilterde projectie gelijk aan (formule (10»:
FL

G(i) = LW'(j)' [O((i-32)-j) + o((i-32)+j)]
j=O

(16)

Voor het berekenen van G(i) zijn twee verschillende filters gebruikt, die beide op
bovenstaande manier gerealiseerd zijn. Noem deze filters A en B en hun gefilterde
projecties respectievelijk GA(i) en GB(i) (figuur 11-links). Filter A is het filter dat als
default gebruikt wordt in de huidige software (bijlage 2). Filter B is filter A, maar hier
zijn aIle filterelementen gedeeld door 2-w'(O). Hierdoor wordt het eerste filterelement w(O)
gelijk aan 1. Dit heeft als voordeel dat na terugprojectie van GB(i) het pixel d in figuur
lOb de waarde 1 heeft. De oorspronkelijke waarde was ook 1. Wordt GA(i) teruggeprojec
teerd dan zal beeldpunt d de waarde 2-w'(O) hebben. De betreffende pixels worden dus na
filtering vermenigvuldigd met de factor 2·w'(O). Deze factor dient dus terug te komen in
de post-processing. Worden er meer projecties genomen, bijvoorbeeld nproj, dan verandert
deze factor in 2·w'(O)·nproj. Dit wordt duidelijk na het lezen van de volgende paragraaf.

De Fourier-getransformeerde van deze filters A en B zijn berekend. Als geldt w(j) +-+ Wei)
dan geldt oak w(j)1(2'w'(O)) +-+ W(I)1(2'w'(O)), amdat de Fouriertransformatie lineair is. Dit
is te zien in figuur 11 (rechts). Tevens valt op dat voor J=O het amplitude-spectrum
ongelijk aan nul is. Dit betekent dat na filtering de eerste frequentiecomponent niet
wegvalt en de DC-component dus gespaard blijft.
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Figuur 11: Boven: de delta-functie F(i)
Links: de gefilterde projectie G(i) (plaatsdomein)
Rechts:de Fourier-getransformeerde van het gebruikte filter (freqentiedomein)
a) voor filter A b) voor filter B (Js=samplefrequentie)
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(17)

3.3 De terugprojectie

De geluidssnelheid in het punt (xa , Ya) in het object wordt V(xa , Ya) genoemd. Stel dat
Vo de geluidssnelheid in water is, dan kan een getal U(xa , Ya)' als maat voor de looptijd
in dat punt gedefinieerd worden [Muijtjens, 1985]:

1 1
U(xa , yJ = V(x

a
, xJ - V

o

De waarde U(xa , Ya) moet uitgedrukt worden in de dimensie van geluidssnelheid (ms-I).
Daartoe kan men kijken hoe een beeldpunt (=pixel) tot stand koml. Hiertoe wordt het
terugprojectie algoritme nader bekeken.

Het algoritme voor de terugprojectie van een enkel beeldpunt gaat als voIgt (figuur 12a en
b):

U(Xa, Ya) = 0,-
for all projections do

U(xa, Ya) = U(xa, Ya) + updaten

comment: n = projectienummer = 1,...,N = nproj.

updaten kan als voIgt worden omschreven:

(18)

met: (xa, Ya)
(xo, Yo)
8n

kn

= het betreffende pixel
= referentiepunt
= ((n-1)·n)/N
= referentiepunt in de nde projectie

Na iedere stap wordt de afbeelding beter, doordat er steeds een volgende projectie bijkomt,
die wordt opgeteld bij aIle eerdere projecties. Voor een enkel pixel kan dan het volgende
genoteerd worden:

1ste projectie: updateI = GI[(Xa-XO)cos(81) + (Ya-YO)sin(81) + kl ]

2de projectie: update2 = G2[(Xa-XO)cos(8~ + (Ya-YO)sin(82) + k2]
= G1[Pl]
= G2[P2]

Hierin is Pn het snijpunt van de loodlijn die vaH uit het punt (xa, Ya) op de lijn van de nde
projectie (figuur 12). Als Pn geen samplepunt is dan wordt deze gernterpoleerd tussen de
waarden van de buursamples. Hoe Pn en kn precies bepaald worden vaH buiten het bestek
van dit verslag.
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c:::::::::::J Gemeten looptijd

__ Gefilterde Ioopdjd

AFBEBLDING
Un(Xa. Ya) Y
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\.\. \

PROJECfIE Gn (i)

Figuur 12: a) de waarde van U(xa , Ya) bij twee projecties en b) de terugprojectie van
een enkel beeldpunt

Er kan nu gezegd worden dat U(xa, Ya) = GlpJ + GlpJ + ... + GN[PNJ,
oftewel:

nproj

U(xa , yJ = L GJpJ
n:l

(19)

In woorden: voor ieder pixel geldt dat de getalswaarde in dat punt gelijk is aan de sam
van aIle gernterpoleerde projectiewaarden uit dat punt (figuur 12).

Forrnule (19) kan herschreven worden door deze te substitueren in formule (14). Bet
resultaat is dan:

(20)

In deze forrnule is U(xa, Ya) een maat voor de geluidssnelheid in dat punt (formule (11)).
De afbeelding die nu na terugprojectie is verkregen bestaat echter aIleen uit getallen
afkomstig van tellerstanden. Er dient dus nag een post-processing plaats te vinden am deze
getallen am te werken naar getallen die de dimensie ms-1 hebben. Een belangrijke
parameter hierin is het aantal projecties (nproj). In de post-processing zal deze parameter
meegenomen moeten worden.
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3.5 De post-processing

Uit de vorige paragrafen bleek dat er twee parameters zijn die in de post-processing
gebruikt moeten worden om de geluidssnelheid te kunnen bepalen. Dit zijn:

- het aantal genomen projecties (nproj),
- de vermenigvuldigingsfactor (2·w'(O)).

Een afbeelding die gereconstrueerd is uit de gefilterde projecties Gii) , wordt U(xa J Ya )
genoemd (fonnule (16». Als er uitgegaan wordt van formule (20) dan zullen de beeldpun
ten U(xaJYa) bij het nemen van nproj projecties de volgende waarden hebben:

Wordt U(xaJ Ya) nu gedeeld door 2'w'(O)'nproj dan wordt Uoorsp/xaJ Ya) gelijk aan:

U (x ) = U(xa,ya)
oorspr a'Y0 2 '(0) .• w • nproJ

(21)

(22)

(23)

Deze formule is geschikt om te worden omgerekend naar geluidssnelheid, aangezien de
DC-component niet wegvalt (paragraaf 3.2). Merk op dat als geldt, 2'w'(O)=1 (zoals filter
B), er aIleen door het aantal genomen projecties gedeeld hoeft te worden.

De oorspronkelijke tellerstand, die de looptijd door het object aangeeft, kan dus terugge
haald worden. Van den Broek heeft een algoritme gemaakt dat deze tellerstanden omrekent
naar geluidssnelheid [Broek van den, 1991]. Dit algoritme kan ook hier toegepast worden.
Merk op dat de algoritmen voor het bepalen van de dempingshelling en dempingscefficient
nu ook mogelijk zijn (bijlage 3).

De geluidssnelheid wordt uitgedrukt in formule (17) en kan ook geschreven worden als:

V(xa,YJ = 1_--1"""

Usnelheid(xa'Ya) + V
o

Voor de berekening naar ms-1 is het dus nodig Unieuw(Xa JYa) aan te passen tot
Usnelhe;/.Xo J Yo ). Met behulp van formule (8) voIgt een ornzetting van looptijd in pulsen
naar looptijd in seconden. Deze transformatie is nu als voIgt:

LO( i) -_ F(i) . TTS [ d ]• secon e
TPC ./0
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De reconstructie rekent deze looptijd in seconden om naar looptijd per sample. Formule
(24) gaat nu over in:

LO(i)
sample

= UoonJ'r(xa,yJ . TTS

TPC • to [
SeCOnde]
sample

(25)

Dit wordt met de sampledimensie naar seconde/meter omgerekend. Formule (25) kan dan
geschreven worden aIs:

LO(i) = UoonJ'r(xa,yJ • TTS
meter TPC • to

1
MS· GM

(26)

met MS'GM
MS
GM

= sample afstand
= aantal motorstappen per sample
= afmeting van een motorstap

Uoorspr(Xa, Ya) moet dus als voIgt aangepast worden:

U (x y) . TTSU (X ) = oOnJ'r a' a
snc/lJeitf.. a' Ya TPC· to .MS· GM [

SeCOnde]
meter

(27)

Met behulp van formule (23) kan nu de snelheid in het object uitgedrukt worden:

TPC· to .MS· GM . Vo
V( Xa,ya) = ---=T=--P-C:---.-F. -M-S-'---G-:-M-:--+---T=T-S-.---V-·---U-:---(""""X-y""""')-

J0 0 oorspr a' a [
meter ] (28)

seconde

De geluidssnelheid in water (Vo) wordt constant verondersteld (1482 ms- l bij 20°C).

In deze Iaatste formule worden nu enkele praktische waarden ingevuld. Dit zijn voor:

TPC
to/ITS
MS·GM

= 500, 400 en 300
= 6,25'105

= 1,27'10-3

Formule (27) kan dan in grafiek worden uitgezet voor verschillende waarden van TPC.
Het resultaat is te zien in figuur 13. Hierin valt op dat in het meetgebied tussen 1400 en
1600 ms- l (voor deze toepassing) de drie grafieken vrij Iineair zijn.

Tot slot wordt de maximaIe fout uitgerekend die volgens formule (28) kan ontstaan.
Daarbij is uitgegaan van bovengenoemde waarden (bijvoorbeeld: TPC=400). Stel dat
UoorsprCxa, Ya)=O, dan wordt V(xa, Ya)=1482 ms· l

, De minimale telstap voor UoorsprCxa' Ya)=1.
De geluidssnelheid is dan V(xa, YJ=1475 ms· l

. De fout is dan 7 ms· l
.
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Geluidssnelheid (V) als functie van Uoorspr
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Figuur 13: De geluidssnelheid uitgezet als functie van Uoo~r

3.6 Implementatie

De gehele pre- en post-processing is in de subroutine RECOM ondergebracht. In de
subroutine RECINI worden de parameters ITS en TPC aan de gebruiker gevraagd.

De pre-processing bestaat uit twee stappen. De eerste stap is het corrigeren van de
gemeten projecties door aftrekking van de baanfout. Deze bewerking was al gei'mplemen
teerd, omdat deze noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de gemeten projecties aan de
tweede reconstructievoorwaarde voldoen (hoofdstuk 1). De tweede stap is eigenlijk uit het
onthouden van twee parameters; het aantal genomen projecties (NPROJ) en de factor
2·w(O). De eerste parameter is vastgelegd in de tekstfile die bij de meting hoort en wordt
NPROJ genoemd. De tweede parameter ligt vast in de filterfile en wordt 2·PILTER(1)
genoemd.

De post-processing vindt plaats nadat de terugprojectie van aIle projecties uitgevoerd is.
Ret resultaat is dan opgeslagen in het drie-dimensionale-array PICTRE(l,J,5). Dit array
wordt vervolgens gedeeld door PACTOR·NPROJ, zodat de oorspronkelijke beeldwaarde
terugkomt.
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In FORTRAN (na ; voIgt commentaar):

C BEPALEN OORSPRONKELIJKE WAARDE PLMTJE

FACTOR=2*FILTER(1) ,. FILTER(l) is w'(O)
DO 1100 I=l,NSIZE ,. aUe pixels worden gedeeld door 2'w'(O)'nproj

DO 1100 J=l,NSlZE
1100 PICTRE(I,J,5) =PICTRE(I,J,5)/(FLOAT(NPROJ)*FACTOR)

Het testen van de tot dusverre gevonden methode is gebeurd met behulp van ideaIe TOF
proj ecties van een fantoom met daarin twee gaten. De ideale afbeelding is weergegeven in
figuur 14a en de gereconstrueerde afbeelding is in figuur 14b getekent. Door van een
aantal omringende pixels in een insertie het gemiddelde te bepalen kan gecontroleerd
worden of de originele getallen terugkomen. Hiervoor zijn 49 pixels genomen in de vorm
van een 7 x 7 matrix. In tabel 1 staan de resultaten weergegeven. Hierbij is gebruik
gemaakt van filter A en filter B. Er kan geconcludeerd worden dat de gesimuleerde
waarden vrij goed benaderd worden door bovenstaand algoritme. Een ander opvallend punt
is dat het verschil tussen beide TOF-plaatjes nul is. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt
of er gereconstrueerd wordt met filter A of met het aangepaste filter B.

Tabel 1: Implementatieresultaten van een simulatiefantoom bij 40 projecties

FILTER A FILTERB

WERKEUJKE WAARDE FANTOOM Gemiddelde gesimuleerde waarde fantoom
± standaarddeviatie (op zelfde plaats berekend)

° 3,32 ± 6,81 3,32 ± 6,81

34 33,8 ± 0,599 33,8 ± 0,599

100 99,1 ± 2,13 99,1 ± 2,13

145 144 ± 2,29 144 :!: 2,29

plxelWlWde

c:=:J 145
C3"EJ 100_ 34

l3.mlI 0

Figuur 14: Het testfantoom (a) met zijn gereconstrueerde (b)
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Het beeld PICTRE(f,J,5) is dus geschikt om omgerekend te worden naar geluidssnelheid.
RMAX en RMIN stellen respectievelijk de nieuwe maximum waarde en minimum waarde
van het beeld voor.De FORTRAN implementatie van formule (28) is:

C INITIALISATIE

RM4X=-1.0E12
RMIN= +1.0E12
VWAT=1482.0
MS=INFO(4)

GM=0.000106
FO=6.25*1000000

,. RMAX is de maximaIe waarde van het beeld
,. RMIN is de minimale waarde van het beeld
,. Vo in formule 28
,. INFO(4) is opgeslagen in de tekstfile en stelt

het aantal motorstappen per sample voor
,. GM is grootte van een motorstap
,. FO is de klokfrequentie

C HET BEPALEN VAN DE GELUIDSSNELHEID MET BEHULP VAN FORMULE (28)

IF (KEUZE.EQ. 'T') THEN
DELT=1/VWAT
DELU=FLOAT(TPC)*FO*MS*GM

DO 1200 I=1,NSIZE
DO 1200 J =1,NSIZE

SUB=(PICTRE(I,J,5) *FLOAT(ITS))/DELU
PICTRE(I,J,5)=1/(SUB+DELT)
IF (PICTRE(I,J,5).GT.RMAX) THEN

RMAX=PICTRE(I,.l,5)
ELSEIF (PICTRE(I,.l,5)LT.RMIN) THEN

RMIN=PICTRE(I,.l,5)
ENDIF

1200 CONTINUE
ENDIF

; T staat voor TOF-meting

,. TPC wordt aan de gebruiker gevraagd,
v66r de reconstructie

,. voor ieder pixel

,. ITS word! verkregen zoals TPC

,. berekenen nieuwe waarde van het maximale
beeldpunt

,. berekenen nieuwe waarde van het minimale
beeldpunt

Het testen van de TOF-post-processing is onder andere gebeurd met een meting zonder
fantoom. Het bleek dat de minimaIe en maximaIe waarde van de afbeelding respectievelijk
1480 ms· l en 1485ms·l bedroeg. Gemiddeld was dat zelfs 1482,24 ms·l ± 2,67 ms·I

. Dit
gemiddelde is ook bepaald uit 49 pixels, in de vorm van een 7 x 7 matrix. Verder zijn de
meetresultaten zoals die in hoofdstuk 4 worden besproken gecontroleerd. Hierbij bleek dat
de geluidswaarden afkomstig van het directe Fourier algoritme weinig verschil toonde
tussen de hier behandelde TOF-post-processing. Er kan dus geconcludeerd worden dat de
geluidssnelheden voor het gefilterde terugprojectie algoritme goed bepaald worden.
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Hoofdstuk 4: In vitro metingen verricht aan biologische weefsels met behulp van de
ultrasone tomograaf

4.1 De bediening van de meetopstelling

Alvorens een meting verricht kan worden moet eerst een aantal parameters ingesteld
worden. Tevens moeten de zender en ontvanger reeht tegenover elkaar staan. De bediening
hielVan wordt uitgelegd aan de hand van figuur 15.
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1 - trigger-led

2 - overloop ADC-Ied

3 - ruiscompensatie

4 - instel potmeter dalay-tijd

5 - instel potmeter tijdvenster

6 - instal potrneter varsterker

7 - amplitudemeter

8 - instel potmeter ruiscompensatie

9 - echo-pulse-counter

10 - connector ontvangstsignaal

11 - connector venstersignaal

12 - aan/uit schakelaar

Figuur 15: Sehematisehe weergave van de meetkast (vooraanzieht)

De eerste handeling die verrieht moet worden, is elVoor zorgen dat de transdueenten reeht
tegenover elkaar komen te staan. Hiertoe wordt de apparatuur aangezet en het meetplateau
op de meetbak geplaatst. De zender en ontvanger beginnen nu met het rondzingen. Met
behulp van het programma MOTOR.EXE kunnen de drie stappenmotoren afzonderlijk be
stuurd worden. De instelproeedure gaat nu als voigt: stel dat de zender goed staat, dan
wordt met behulp van de stappenmotor voor de ontvanger deze naar links of naar reehts
bewogen. Als de amplitudemeter maximaal uitslaat dan staan de transdueenten recht
tegenover elkaar. Met behulp van potmeter 6 wordt elVoor gezorgd dat de amplitude niet
boven de 10 Volt komt. De AD-converter kan namelijk niet meer dan deze 10 Volt
verwerken. Een instelling van 8 Volt is voldoende.
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De volgende stap is het instellen van de "delay-tijd". Dit gebeurt met behulp van potmeter
4. Deze vertragingstijd is nodig omdat de teruggekaatste puis niet mag overlopen in de
zendpuls. De ontvangstpuls kan via connector 10 op een oscilloscoopschenn zichtbaar
gemaakt worden. Een goed resultaat wordt verkregen als het gereflecteerde signaal
ongeveer 1 /lS na het einde van de ontvangstpuls komt (figuur 16).

V in Volt

ontvangen
puIs

Figuur 16: Instelling "delay-tijd"

"delay-tijd"
puls

Vervolgens wordt het tijdvenster ingesteld. Dit venster is nodig, om ervoor te zorgen dat
het systeem niet gaat rondzingen op een hogere frequentie dan was bedoeld. Als geldt
venster open s 1/2· frotuizing dan kan bovengenoemd verschijnsel niet optreden. Deze instel
ling wordt gedaan met potmeter 5.

Tot slot wordt de ruis gecompenseerd voor de IBS-meting. Deze ruis is afk:omstig van de
gebruikte versterkers en meettransducent. De compensatie gebeurt via een testmeting,
waarbij het meetobject niet in de meetbak aanwezig is. Ret testsignaal dient dan ongeveer
nul te zijn. Met behulp van de echo-puIs-counter wordt elVoor gezorgd dat de maximale
en minimale IBS-waarde respectievelijk ruim onder de 65536 en boven 0 blijven liggen.
Dit om te zorgen dat de 16 bit ND-converter niet overloopt tijdens een meting.Is dit niet
het geval dan wordt via potmeter 8 de ruiscompensatie bijgesteld.
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·t2 Metingen aan een varkensbart

In deze paragraaf wordt besproken hoe aan een varkenshart gemeten is, hoe het geprepa
reerd is en welke conclusies hieruit volgen ten aanzien van geometrie en weefselparame
ters.

·t2.1 Het prepareren van bet varkenshart

Tijdens de slachting van een varken zal het hart altijd in systole blijven staan. Dit betekent
dat het hart samengetrokken is. Een drietal doorsneden van het hart in systole is gegeven
in figuur 17.

3.

1. Omtrek
2. Gat rechterventrikel

(scheidingswand)
3. Gat linkerventrikel

Figuur 17: Doorsneden van een varkenshart

Na de slachting wordt het hart direct doorgespoeld met water. Dit wordt gedaan om al het
biDed en eventuele bloedstolsels te verwijderen. Vervolgens wordt het hart in een stolp
volledig onder water gebracht en vacuum gezogen. Op deze manier wordt de eventueel in
het hart aanwezige lucht verwijderd. Na enige tijd wordt de stolp weer aangezogen met
lucht. Het hart vult zich nu volledig met water. Vervolgens wordt het overgebracht naar de
meetopstelling. Hierbij blijft het hart steeds onder water gedompeld.

Tot slot wordt het hart vastgemaakt op een stuk perspex waarop twee pinnen ZlJn
bevestigd. Het hart bevindt zich nu omgedraaid in de meetbak (figuur 18).
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perspex

Figuur 18: Het hart in de meetopstelling

4.2.2 De meting

BEVESTIGINGSPIN

MEETPLATFORM

/

MEETBAK

Er zijn twee metingen uitgevoerd. De eerste meting betrof het hart dat geprepareerd was
zoals eerder beschreven. De tweede meting betrof het zelfde geprepareerde hart maar nu
had het een week in een 1% formaline oplossing gestaan. Formaline wordt gebruikt om
biologische weefsels langdurig te bewaren. Het nadeel van het gebruik hiervan is dat het
de akoestische eigenschappen van het weefsel veranderd. Bij deze twee metingen zijn de
instelparameters gelijk gehouden met uitzondering van de temperatuur (halve graad
verschil). Voor de exacte instellingen wordt verwezen naar bijlage 4.

Er worden 72 projecties genomen. Hierbij valt op dat de ontvangen puIs flink vervormt en
zelfs af en toe wegvalt. Dit heeft tot gevolg dat bij de TOF-meting veel meetfouten
voorkomen. Deze zijn echter opvallend (pieken naar boven en naar beneden) en kunnen
dus makkelijk gecorrigeerd worden [Ottenheim, 1992]. Een voorbeeld hiervan is gegeven
in figuur 19. De vertikale schaling voor beide grafieken is gelijk. Bij de andere drie
meetparameters zijn de meetfouten niet te corrigeren.

Reconstructie kan nu plaatsvinden. Dit wordt gedaan met behulp van beide beschikbare
reconstructiealgori tmen.
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Figuur 19: Ret corrigeren van een TOF-projectie (i=samplenummer)

a) gemeten projectie en
b) de verbeterde projectie, en voor baanfout gecorrigeerd
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4.2.3 Resultaten

4.2.3.1 Resultaten voor het "verse" varkenshart

De afbeeldingen van de vier gemeten parameters voor de eerste meting, zijn gegeven in de
figuren 20 en 21. De plaatjes in figuur 20 zijn verkregen met het gefilterde terugprojectie
algoritme (GTF) en de afbeeldingen in figuur 21 zijn verkregen met de directe Fourier
inversie methode (DFI). Deze afbeeldingen worden ook weI tomogrammen genoemd.
Naast deze tomogrammen staan de lineaire schaalverdelingen van de gebruikte grijswaar
den weergegeven (pixelwaarden met hun eenheid). De maximale pixelwaarde (wit) staat
bovenaan en de minimale pixelwaarde (zwart) staat onderaan.

De afbeeldingen worden allen vergeleken met de werkelijke doorsnede van het hart, die
gegeven is in figuur 17. In deze figuur zijn drie gebieden aangegeven. Dit zijn:

1. de omtrek van het hart,
2. het gat van het rechterventrikel (scheidingswand) en
3. het gat van het linkerventrikel.

Beide gaten zijn gevuld met water.

In tabel 2 staat per tomogram en per reconstructiealgoritme vermeld of een of meerdere
gebieden zichtbaar zijn. Rierbij wordt gebruik gemaakt van de uitdrukkingen ja, nee en
vaag. Tevens staan in deze tabel de gemiddelde berekende fysische weefselparameters.
Deze zijn berekend aan de hand van een 7 x 7 matrix. De standaarddeviatie is ook
gegeven. Deze waarden worden vergeleken met de gegevens uit de literatuur voor zover
deze bekend zijn.

Er valt op dat beide reconstructiealgoritmen weinig van elkaar verschillen ten aanzien van
de geometrie. Ret gefilterde terugprojectie algoritme geeft iets lagere waarden dan de
directe Fourier inversie methode.

De TOF-meting levert een reele waarde voor de geluidssnelheid op, als er rekening
gehouden wordt met de standaarddeviatie. Tevens is de meting, die hier besproken is,
uitgevoerd bij een watertemperatuur van 18°C. De waarde uit de literatuur is afkomstig
van een meting uitgevoerd bij een temperatuur van 25°C. Een hogere meettemperatuur
levert namelijk een hogere geluidssnelheid op.

De dempingscoefficient, verkregen uit de AMP-meting, is kleiner dan de waarde uit de
Iiteratuur. Een mogelijke oorzaak hiervan is waarschijnlijk weer de meettemperatuur. Als
de temperatuur hoger wordt, wordt de demping kleiner. Beide waarden zijn bij dezelfde
frequentie gemeten (3,5MHz). Wat de geometrie betreft levert de AMP-meting het beste
resultaat. De randen zijn vrij goed te herkennen en het Iinkerventrikelgat is bij de directe
Fourier inversie methode ook te zien. De extra verzwakking aan de randen en de extra
versterking in het gat zijn toe te schrijven aan breking (=refractie) en reflectie [Ottenheim,
1992], waardoor deze duidelijke contour in het tomogram ontstaat.
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De resultaten voor de MFD- en mS-meting zijn niet bevredigend. Door vervorming van
de ontvangen puis is het namelijk mogelijk dat over een verkeerde periode gemeten wordt,
waardoor er een onbetrouwbare MFD-meting kan ontstaan. Ben voorbeeld hiervan is
gegeven in bijlage 5.

Over de IBS-meting is welmg bekend. Siegers heeft een methode gevonden die beter
geschikt is om de rBS te meten [Siegers, 1992]. Deze methode was echter nog niet
gei"mplementeerd. In het hiemavolgende deel zal het resultaat wei gegeven, maar niet
besproken worden.

Figuur 20: Afbeeldingen van het "verse" varkenshart met behulp van het gefilterde terug
projectie algoritme. Links boven geluidssnelheid, rechts boven dempingshel
ling, links beneden dempingscoefficient en rechts beneden reflectiecoefficient
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Tabel 2: Resultaten van de meting aan het "verse" varkenshart

IMEETGROOTHEID

I

ge1uidssneIheid dempingshelling dempings- reflectie-
(in ms·1

) (in dB/emMHz) coefficient coefficient
(in dB/em)

reconstructie GTP DFl GTP DFl GTP DFl GTP DFl

geometrie zichtbaar

l.omtrek ja ja vaag vaag ja ja vaag vaag

2. scheidingswand nee nee vaag vaag ja ja nee nee

3. gat nee nee nee nee vaag ja nee nee

weefselparameter vol- 1548 1557 0,278 0,479 0,137 0,196 n.v.t n.v.t
gens reconstructie ± 2,21 ± 5,92 ± 1,59 ± 2,51 ± 0,284 ± 0,374

weefselparameter vol-
gens NCRP [NCRP, 1571 ± 19 n.v.t 2,31 ± 0,91 n.v.t
1983]

Figuur 21: Afbeeldingen van het "verse" varkenshart met behulp van de directe Fourier
inversie methode. Links boven geluidssnelheid, rechts boven dempingshelling,
links beneden dempingscoefficient en rechts beneden reflectiecoefficient
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4.2.3.2 Resultaten voor het varkenshart bewaard in 1% formaline

De afbeeldingen van de vier gemeten grootheden voor de tweede meting (1% formaline)
zijn weergegeven in de figuren 22 en 23. Figuur 22 is het resultaat voor het gefilterde
terugprojectie algoritme (GTP) en figuur 23 is het resultaat voor de directe Fourier
inversie methode (DFI). Ook deze tomogrammen worden vergeleken met de werkelijke
doorsnede van het hart (figuur 17). De gemiddelde fysische weefselparameters zijn op
dezelfde manier berekend als voor de eerste meting. De resultaten staan vermeld in tabel
3.

Figuur 22: Resultaten van het varkenshart bewaart in 1% formaline voor het gefilterde
terugprojectie algoritme. Links boven geluidssnelheid, rechts boven dempings
helling links beneden dempingscoefficient en rechts beneden reflectiecoeffici
ent
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Tabel 3: Resultaten van de meting aan het varkenshart bewaard in 1% formaline

IMEETGROOTHEID

I
geluidssnelheid dempingshelling dempings- reflectie-

(in ms·i ) (in dB/emMHz) coefficient coefficient
(in dB/em)

reconstructie GTP DR GTP DR GTP DR GTP DR

geometrie zichtbaar 1:

1. omtrek ja ja vaag vaag ja ja nee nee

2. scheidingswand vaag vaag nee nee nee nee nee nee

3. gat ja ja vaag vaag ja ja nee nee

weefselparameter vol- 1564 1575 5,57 5,12 0,471 0,763 n.v.t n.v.t
gens reconstructie :18,5 :24,3 ± 1,59 ± 6,26 ± 1,14 ± 1,39

Figuur 23: Resultaten van het varkenshart bewaart in 1% formaline voor het directe
Fourier inversie algoritme. Links boven geluidssnelheid, rechts boven dem
pingshelling, links beneden dempingscoefficient en rechts beneden reflectieco
efficient
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Rier valt ook op dat beide reconstructiealgoritmen welmg van elkaar verschillen ten
aanzien van de geometrie en dat het gefilterde terugprajectie algoritme iets lagere waarden
geeft dan de directe Fourier inversie methode.

Uit de figuren 22 en 23 blijkt dat in het geluidssnelheidsplaatje en het dempingsplaatje,
het gat van het linkerventrikel beter zichtbaar is. Dit in tegenstelling tot de figuren 20 en
21. Bij deze meting is de geluidssnelheid in het hartweefsel namelijk grater dan bij de
eerste meting. Ret verschil in geluidssnelheid ten opzichte van water wordt dus ook groter.
Ret gevolg hiervan is dat het contrast (= verschil in geluidssnelheid tussen twee gebieden)
in het geluidssnelheidsplaatje groter wordt, waardoor het gat beter zichtbaar wordt.

Bij het dempingsplaatje geldt dat door dit groter wordende contrast, de refractie en
reflectie sterker worden. Daardoor treedt een gratere versterking op van de ontvangen
geluidspuls. Dit veraorzaakt in het tomogram voar de dempingscefficient een beter
zichtbaar gat. Merk op dat in het dempingsplaatje 3 meetfouten voarkomen (3 strepen door
het beeld). Deze zijn moeilijk te carrigeren, omdat deze niet als opvallende pieken in een
prajectie zijn waar te nemen (logaritmisch).

Exacte literatuur gegevens over een geprepareerd hart in een 1% formaline oplossing zijn
niet bekend. Er zal daaram gekeken warden wat voor een invloed formaline geeft op de
geluidssnelheid, de dempingscoefficient en de dempingshelling. Constant hierbij zijn de
meettemperatuur (18°q, de meetfrequentie (3,5 MHZ) en de fixatietijd (1 week).

Stel nu dat de berekende waarden uit tabel 2 de goede waarden zijn bij die temperatuur
voar "vers" hartweefsel. Dan geldt voar de geluidssnelheid bij het gefilterde terugprojectie
algoritme dat clGTP=1548 ms· l en voor de geluidssnelheid bij de directe Fourier inversie dat
clDF/=1557 ms·l

• Dien overeenkomstig geldt dan voor het gefixeerde weefsel dat
czGTP=1564 ms·l en CZDFI=1575. De percentages kunnen dan berekend warden volgens
((cz-c l )/c l )·100%. Voor beide reconstructiealgoritmen levert fixatie dus een verhoging van
de geluidssnelheid in het hartweefsel (1 %).

Voar de dempingshelling (da(:t)/dt) en de dempingscoefficient (a) geldt iets dergelijks
(tabel4).

Tabel 4: Invloed van een 1% formaline oplossing bij hartweefsel

Meetgrootheid Geluidssnelheid c DempingsheUing da(f)/df dempingseoefficient a
(in ms') (in dB/emMHz) (in dB/em)

Reconstructie GTP DFI GTP DFI GTP DFI

"vers" 1548 1557 0,278 0,479 0,137 0,196

1% formaline 1564 1575 5,57 5,12 0,471 0,763

«(X2 - X j )/X j )'l00% 1,03% 1,16% 1904% 969% 244% 289%
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De dempingshelling wordt flink vergroot door het gebruik van formaline. De oorzaak
hiervan is dat de ontvangen puIs nog sterker vervormd. Dit levert een onbetrouwbare
MFD-meting en dus ook een slecht dempinghellingsplaatje.

De demping neemt procentueel ook sterk toe. Wordt echter gekeken naar de foutenmarges
intabel 2 en 3, dan blijken de waarde voor beide metingen niet veel van elkaar te
verschillen.

Samenvattend kan gesteld worden dat formaline de akoestische parameters bei"nvloedt,
maar dat de geometrie in de tomogrammen beter zichtbaar wordt.

35



4.3 Metingen aan doorregen spek

4.3.1 Het meetobject

In figuur 24 is een schematische doorsnede gegeven van het gebruikte spek. Dit spek is
afkomstig uit de buik van een varken. Het bestaat uit een aantal lagen. Zo is er een
huidlaag, een vetlaag en een vleeslaag (spierweefsel). De bedoeling van deze meting is am
te kijken of de ultrasone tomograaf in staat is om deze afzonderlijke lagen weer te geven.
De meetopstelling is eveneens gegeven in figuur 24. Het stuk spek zit ingeklemd tussen de
twee bevestigingspennen. Het stuk is zo klein mogelijk gekozen, om zo vervorming van de
ontvangen puis te beperken.

Doorsnede

PERSPLBX

a vleeslaag (4 mm)

b vetlaag (1 mm)

C huidlaag (26 mm)

Figuur 24: Het stuk spek met de aangegeven lagen in de meetopstelling (tussen haakjes
staat de grootte van de betreffende laag vermeJd)

4.3.2 De meting

Er zijn twee metingen uitgevoerd. De eerste meting betrof het stukje spek in IIverse"
toestand en de tweede meting betrof hetzelfde stuk, maar nu had het vier maanden in een
1% formaline oplossing gestaan. Bij deze twee metingen zijn de instelparameters gelijk
gehouden (m.u.v. de meettemperatuur). Voor de exacte instellingen wordt verwezen naar
bijlage 6.

Er worden 72 projecties genomen. Aangezien de ontvangen puis toch f1ink vervormd,
treden er weer meetfouten Ope De TOF-projecties dienen weer gecorrigeerd te worden en
de MFD-projecties zijn daarom weer onbetrouwbaar geworden.
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4.3.3 Resultaten

4.3.3.1 Resultaten voor bet "verse" stukje spek

De gecorrigeerde TOF-projecties worden onder drie verschillende projectiehoeken nader
bekeken. In onderstaande figuur valt op dat er minimaal drie lagen in het meetobject
voorkomen. Er wordt dus verwacht dat deze lagen te zien zijn in het geluidssnelheidsplaat
je.

PAD.ECT IE D3

8 16

I'RIIoJECT I E 2:J

40 48 56

~i

PAD.ECT IE 53

40 48

~l

• 16 40 48 1I6

~i

Figuur 25: Drie TOF-projecties van het "verse" stukje spek
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Voor aIle vier de gemeten parameters wordt een reconstructie uitgevoerd met het gefilterde
terugprojectie algoritme. Het resultaat is te zien in figuur 26. Hierin valt op dat er in het
geluidssnelheidsplaatje inderdaad twee structuren te zien zijn en dat het tomogram voor de
dempingshelling veel fouten omvat. Tevens is te zien dat door een verkeerd gekozen
scanlengte, het meetobject te klein wordt afgebeeld. Dit kan een oorzaak zijn dat er slechts
twee lagen te zien zijn in plaats van drie. Door deze kleine afbeelding is het niet mogelijk
de fysische weefselparameters nauwkeurig te bepalen. De literatuurgegevens, die bekend
zijn voor huid-, vet- en spierweefsel, staan gegeven in tabel 5 [NCRP, 1983]. Deze
waarden zijn van toepassing bij een meettemperatuur van 37°C (tenzij anders vermeld) en
een meetfrequentie van 3,5 MHz.

Tabel 5: Akoestische parameters voor weefsel

WEEFSEL geluidssnelheid e (in ms-I
) dempingseoetlicient (in dB/em)

Huid 1720 ± 45 0,49 ± 0,17

Vet (onderhuids) 1478 ± 9 0,173 ± 0.004

Spier 1581 ± 9 (25°C) 0,273 ± 0,099

In deze tabel valt op dat de geluidssnelheid tussen huidweefsel en vetweefsel aanzienlijk
veeI verschilt. Dit heeft tot gevolg dat als de geluidsbundel van huid naar vetweefsel gaat,
deze sterk wordt afgebogen (reflectie en refractie). Door deze afbuiging is het mogelijk dat
de geluidsbundel om het vetweefsel heen gaat in plaats van er doorheen. Dit kan ook een
mogelijke oorzaak zijn dat er slechts twee lagen zichtbaar zijn in plaats van drie.
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Alleen het resultaat van het gefilterde terugprojectie wordt gegeven, omdat het nauwkeurig
berekenen van de fysische parameters in dit geval moeilijk is. Tevens geven beide
reconstructiealgoritmen weinig verschil wat geometrie betreft (paragraaf 4.3).

Figuur 26: Resultaten van het "verse" stukje spek voor het gefilterde terugprojectie
algoritme. Linksboven geluidssnelheid, rechtsboven dempingshelling, linksbe
neden dempingscoefficient en rechtsbeneden reflectiecoefficient

4.3.3.2 Resultaten voor het doorregen spek bewaard in 1% formaline

Ret resultaat voor aile vier de gemeten grootheden is gegeven in figuur 27. Wederom
aileen voor het gefilterde terugprojectie algoritme. Ret is duidelijk te zien dat voor aile
vier de tomogrammen geen duidelijke structuur te zien is. Een mogelijke oorzaak hiervan
is, dat door het langdurig bewaren in een 1% formaline oplossing (4 maanden) de
verschillende lagen zo aangetast zijn dat aile drie de lagen dezelfde akoestische eigen
schappen hebben verkregen.
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Figuur 27: Resultaten van het stukje spek bewaard in een 1% formaline oplossing,
verkregen met het gefilterde terugprojectie algoritme. Linksboven geluidssnel
heid, rechtsboven dempingshelling, linksbeneden dempingscoefficient en
rechtsbeneden reflectiecoefficient

Evenals bij de hart meting in formaline zijn in de literatuur geen gegevens bekend over de
akoestische parameters bij een 1% formaline oplossing.
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Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen

In dit verslag is aangetoond dat het mogelijk is de getallen, die na reconstructie met het
gefilterde terugprojectie algoritme tot stand komen, om te rekenen naar hun fysische
grootheden. In het bijzonder is dat gedaan voor de time-of-flight-meting. De discretisatie
fout die daarbij maximaal gemaakt wordt bedraagt 7 ms·!, als gekeken wordt in het
meetgebied tussen 1400 en 1600 ms· l

.

Vit de metingen aan een varkenshart en aan doorregen spek kan het volgende geconc1u
deerd worden:

- Er is weinig verschil in afbeelding tussen beide gebruikte reconstructiealgoritmen.
- Het gefilterde terugprojectie algoritme levert iets lagere waarden dan de directe

Fourier inversie methode.
- Het gebruik van formaline levert betere tomogrammen op, maar beinvloedt de

akoestische parameters sterk.
- Bij langdurige conservering van weefsel in formaline, kunnen de verschillende

weefselstructuren zodanig worden beinvloed, dat er geen verschil meer is in
akoestiek, waardoor de verschillende weefsels niet meer zichtbaar zijn.

- De meting aan het "verse" hart levert reele waarden voor de geluidssnelheid in
hartweefsel.

- Bij deze metingen vervormd de ontvangen puIs sterk waardoor veel meetartefac
ten ontstaan (MFD-meting daardoor onbetrouwbaar).

Deze conc1usies zijn gebaseerd op een paar metingen. Het dient dus aan te bevelen dat
deze resultaten geevalueerd dienen te worden. Hierbij kan de invloed van meettemperatuur
en fixatietijd in ogenschouw worden genomen. Interessant is ook om te meten aan vet,
omdat deze een lagere geluidssnelheid heeft dan water waardoor de geluidsbundel langs
het meetobject gestuurd kan worden in plaats van er doorheen.
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Bijlage 1: Bet bepalen van de oppervlakte van een beeldsegment

x-as

y-as

Reconstructievlak

Figuur 1.1: Het bepalen van het oppervlakte segment G

De oppervlakte van het gearceerde beeldsegment wordt bepaald met behulp van pool
coordinaten (figuur 1.1). Merk op dat het assenstelsel anders is gekozen dan in paragraaf
3.2. Er wordt aIleen gegeken naar het eerste kwadrant, vanwege de rotatie-symmetrie.

Ret volgende stelsel geldt:

Yl = rsin6 => 6 = arcsin(Yl/r)
Y2 = rsin6 => 6 = arcsin(y~r)

r = (x2 + y~-ll2

Ret gearceerde gebied G wordt begrensd door: - de rechten Yl en Y2 en de
- de krommen rmin en rmin

De oppervlakte integraal kan nu als voIgt worden opgesteld (merk op dat 8(r)):

arcsin ( Y2)
'-.. r T... 'mu,

G = Jr f 1d8dr = lr.arcSin(~)dr - fr.arcSin(~)dr
.... arcsin(~).... ....,

(1.1 )
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Via partiele integratie kan forrnule (1.1) geschreven worden als:

[ ]

, 1
...... '.... -Y2

G = ~ r 2
{ arcsin (~ ) - arcsin ( ; )} + I{4 -

,~ '~J 1 - (~ ),

1
-Y1

4 }dr

J1-(~)'
(1.2)

De onbepaalde integralen zijn op te lossen door teller en noemer te vermenigvuldigen met
r. Vervolgens brengt men de r in de noemer onder het wortelteken. Formule (1.2) gaat dan
over in:

G = [..!.r2 { arcsin ( Y2 ) _ arcsin ( Y1 )}] '......

2 r r ~

en dat is gelijk aan:

(1.3)

Door nu de goede waarden voor Yl> Y2' rmin en rmax in formule (1.4) in te vullen, kan de
oppervlakte van G berekend worden.

Met deze methode is het mogelijk van ieder segment de oppervlakte te bepalen. Let weI
formule (1.4) is niet op elk afzonderlijk segment toepasbaar.

Tot slot wordt de oppervlakte van een ring gegeven. Deze is gelijk aan:
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BijIage 2: Numerieke waarden van filter A (default: filter 11 in huidige software)

De waarden j en w'(j) hebben betrekking op formule (16).

j w'(j)

0 .3948233E+00
1 -.3755239E+00
2 .4863284E-01
3 -.3855063E-0l
4 .8410413E-04
5 -.7461479E-02
6 -.2651274E-02
7 -.2797838E-02
8 -.1864263E-02
9 -.1563462E-02
10 -.1238927E-02
11 -.1031243E-02
12 -.8703603E-03
13 -.7405284E-03
14 -.6260343E-03
15 -.5699233E-03
16 -.4816939E-03
17 -.4336498E-03
18 -.3762943E-03
19 -.3448050E-03
20 -.3285522E-03
21 -.2682464E-03
22 -.2601720E-03
23 -.2471806E-03
24 -.1988957E-03
25 -.2128764E-03
26 -.1751536E-03
27 -.1865662E-03
28 -.1437893E-03
29 -.1578604E-03
30 -.1479218E-03
31 -.9510384E-04
32 -.1696961E-03
33 -.9007379E-04
34 -.1199294E-03
35 -.9230894E-04
36 -.8255987E-04
37 -.1234758E-03
38 -.5368455E-04
39 -.7983659E-04
40 -.1007584E-03
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Bijlage 3: Postprocessing voor dempingshelling en dempingscoeflicient

Als PICTRE(I,J,5) gedeeld is door 2'w(O)'nproj (in de fonnules is dit Uoorsplxa ,Ya ))kan
voor de MFD- en AMP-meting het volgende genoteerd worden [Broek van den, 1991]:

C INITIALISATIE

MS=INFO(4)

GM=0.000106
PI=4*ARCTAN(l)
SlGMAT=SIGMAT/1000000

SIGMA2 =1/((SIGMAT/2) *(SIGMAT/2))

RMAX=-l.OE12
RMIN=+l.OE12

,. INFO(4) is opgeslagen in de tekstfile
en stelt het aantal motorstappen per
sample voor

,. grootte motorstap

,. SIGMAT is breedte geluidspuls en
wordt aan de gebruiker gevraagd

,. SIGMA2 is het kwadraat van
l/SIGMAT

C HET BEPALEN VAN DE DEMPINGSCOEFFICIENT BIJ DE AMP-METING
C Formule: a in (dB/em) =(Uoonp,(x. ,yJ'8,6858896)/(MS'GM'100)

ELSEIF (KEUZE.EQ. 'A,) THEN
DELT=MS*GM*l00

JX) 1300 I=l,NSIZE
JX) 1300 J=l,NSIZE

PICTRE(I,J,5)=(8.6858896*PICTRE(I,.!,5)))/DELT
IF (PICTRE(I,J,5).GT.RMAX) TlIEN

RMAX=PICTRE(I,J,5)
ELSEIF (PICTRE(I,.l,5)LT.RMIN) THEN

RMIN=PICTRE(I,.l,5)
ENDIF

1300 CONTINUE
ENDIF

,. A staat voor AMP-meting
,. delen door 100 om de demping per

em uit te drukken

,. 8,68...= 20'log(e) (van Np naar dB)
,. bepalen nieuwe maximale en

minimale pixel waarde

,. M staat voor MFD-meting
,. 0.115... = (1/20)'log(e)

C HET BEPALEN VAN DE DEMPINGSHELLING BIJ DE MFD-METING
C Formule: da.(f)/df (in dB/emHz) =
C = (U••np,(x. ,yJ·TPC·(2rr/·J(f')I(0,1151293·SIGMA2·MS·GM·100)

IF (KEUZE.EQ. 'M') THEN
DELT=0.1151293*MS*GM*SIGMA2*100
JX) 1400 I=l,NSIZE

JX) 1400 J=l,NSIZE
PICTRE(I,J,5) =(TPC*PICTRE(I,J,5)*1000000 *4*PI*PI)/DELT
IF (PICTRE(I,J,5).GT.RMAX) THEN ,. bepalen nieuwe maximale en

minimale waarde pixel
RMAX=PICTRE(I,J,5)

ELSEIF (PICTRE(I,.!,5)LT.RMIN) THEN
RMIN=PICTRE(I,J,5)

ENDIF
1400 CONTINUE
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Biilage 4: Meetparameters bij de hartmetingen

INSTELLINGEN Varkenshart (vers) Varkenshart (1 % formaline)

Delay-tijd: 1 Ils 1 IlS

Venster open: 50 IlS 50 IlS

Venster dicht: 150 Ils 150 IlS

Periode waarover gemeten
wordt (Upuls): halve halve

Echo-pulse counter: 440 440

Tof-pulse-counter: 450 450

Tof-time-scaler: 10 10

Aantal projecties: 72 72

Scan-Iengte: 9,44 cm 9,44 em

Temperatuur water: 18,5DC 18°C

Transducers: Panametrics Panametrics

Calibratie TOF: 58729 58897

Calibratie MFD: 3296 3275

Calibratie AMP: 42514 47161

Calibratie IDS: 18064 16576
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Biilage 5: Vervorming van de ontvangen geluidspuls

De Upuls wordt bepaald uit de eerste en tweede nuldoorgang, nadat de geluidspuls een
drempel (threshold) heeft overschreden (figuur 4.1a). De lengte moet dus een halve
periode zijn van het ontvangen signaal.

Door vervorming van de ontvangen puIs kan deze periode groter worden, zodat een foute
meting ontstaat (figuur 4.1b)

.._--------
[ I-------

_____---In-----

d.nrn pc.I

®

®

Figuur 4.1: Meetprincipe MFD-meting
a) onvervormde ontvangen puIs [Sollie, 1988],
b) vervormde ontvangen puIs
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Bijlage 6: Meetparameters bij de spekmetingen

INSTELLINGEN Doorregen spek (vers) Doorregen spek (1 % formaline)

Delay-tijd: 1 ~s 1 ~s

Venster open: 50 ~s 50 ~s

Venster dicht: 150 ~s 150 ~s

Periode waarover
gemeten wordt (UpuJs): halve halve

Echo-pulse counter: 440 440

Tof-pulse-counter: 450 450

Tof-time-scaler: 10 10

Aantal projecties: 72 72

Scan-Iengte: 8,14 em 5,43 em

Temperatuur water: 22°C 18°C

Transducers: Panametrics Panametrics

Calibratie TOF: 58506 58773

Calibratie MFD: 3326 3162

Calibratie AMP: 32232 23762

Calibratie IBS: 8880 26736
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