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Binnen Pie Medical Equipment B.V., een producent van ultrageluid scan
ners, wordt voortdurend geprobeerd om de beeldkwaliteit van de ultrasone
atbeeldingen te verbeteren. Onlangs is er een nieuw project gestart om te
onderzoeken of het mogelijk is ultrasone atbeeldingen te verbeteren door het
toepassen van digitale beeldbewerking. Voor het toepassen van digitale
beeldbewerking moest een beeldbewerkingssysteem worden ontworpen. Met
behulp van dit systeem moet het mogelijk zijn om een serle atbeeldingen uit
een scanner in te lezen, te bewerken en rowel statisch als real-time weer te
geven. Voor de bewerking van de atbeeldingen moet een aantal standaard
beeldbewerkingstechnieken en -gereedschappen in het systeem zijn opgeno
men.

Voor het verhogen van de beeldkwaliteit van ultrasone atbeeldingen moeten
algoritmen worden ontworpen. Deze algoritmen moeten de eigenschappen
van de atbeeldingen zodanig veranderen dat met behulp van deze atbeeldin
gen gemakkelijker en nauwkeuriger diagnoses kunnen worden gesteld.

Er is een beeldbewerkingssysteem opgezet, dat bestaat uit een scanner voor
het genereren van een serie atbeeldingen, een framegrabber voor analoog
digitaal conversie, een workstation waarop de beeldbewerking plaatsvindt en
een scanner om een serie atbeeldingen real-time weer te geven. Het hoofd
programma is een C-programma dat werkt onder de grafische omgeving
SunView op een UNIX workstation. In dit systeem kunnen op eenvoudige
wijze nieuwe algoritmen worden opgenomen.

Door middel van een onderzoek naar beeldverbetering is een aantal beeldbe
werkingstechnieken gerealiseerd en opgenomen in het beeldbewerkingssys
teem. Enkele technieken blijken voor ultrasone atbeeldingen slechte resulta
ten te geven. Andere methoden verbeteren de beeldkwaliteit, ofwei slechts
voor bepaalde toepassingen, ofwei in meer algemene zin. Een techniek die
het contrast verhoogt door middel van histogram egalisatie, verbetert de
beeldkwaliteit van atbeeldingen waarin metingen moeten plaatsvinden. Een
andere methode benadrukt bewegende delen in atbeeldingen door middel van
substractie. Door het toepassen van lokale filtering is een algorltme gereali
seerd die in hoge mate speckle in een ultrasone atbeelding reduceert, terwijl
details en contouren in de atbeelding niet vervagen of verdwijnen.
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Realization of an image processing system and image enhancement of
ultrasonic images.

Pie Medical Equipment B.V., a manufacturer of ultrasound scanners is
constantly improving the image quality of its scanners. Recently, a new
project was started to investigate the possibilities of digital image processing
in order to enhance the ultrasonic images. For the application of digital
image processing an image processing system had to be realized. The system
should be designed to import a series of images from a scanner, process
these images and offer them for viewing, both staticaly and real-time. In this
system a set of standard image processing techniques and tools must be
implemented.

In order to improve the quality of ultrasonic images, algorithms have to be
developed. These algorithms should change the image properties in such a
way that diagnoses from these images can be made easier and more accu
rate.

An image processing system has been realized consisting of a scanner for
image generation, a framegrabber for analog to digital conversion, a work
station at which the image processing takes place and a scanner for viewing
an image series in real-time. The main program for this image processing is
a C-Ianguage program which runs within the graphical user-interface Sun
View on a UNIX workstation. On this system new algorithms can easily be
implemented.

A number of image processing techniques resulted from a study on image
quality improvement. All of these have been added to the image processing
system. Some of these show poor results when applied to ultrasonic images.
Other techniques improve the image quality, either in general or just for
typical applications. Histogram equalization, a contrast enhancement tech
nique, improves in particular the quality of images which are used for mea
suring. Another method uses substraction techniques in order to improve the
visibility of moving objects in an image. Speckle is reduced by an algorithm
that uses local filtering. This method shows a large reduction of speckle
while preserving the edges and details within the image.
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Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek van de fakulteit Elektrotechniek
aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt binnen verschillende pro
jecten onderzoek gedaan naar het toepassen van elektrotechnische technieken
in de gezondheidszorg. Het doel hiervan is om door het introduceren van
technologische kennis en hulpmiddelen een nuttig effect op het welzijn van
een patient te verkrijgen. Binnen ren van deze projecten wordt onderzoek
gedaan omtrent "Afbeeldingstechnieken in de geneeskunde". Hierbij wordt
geprobeerd om een beeld te verkrijgen van het inwendige van een menselijk
lichaam zonder daarbij ingrijpende veranderingen in het lichaam te moeten
aanbrengen. Ben van deze methoden is het maken van een echo-afbeelding
met behulp van ultrageluid. Bij deze methode wordt een beeld verkregen
door ultrasone golven in het weefsel te zenden en aan de hand van de re
flecties van deze golven een afbeelding te construeren. In dit beeld wordt de
grijswaarde van een beeldpunt bepaald door de mate waarin het overeen
komstige gebied in het weefsel de ultrasone golf reflecteert.

Binnen dit project bestaat er een samenwerking met een producent van ultra
sone echo-apparatuur, Pie Medical Equipment B.V. (P. M. E.) te Maastricht.
Pie Medical Equipment B. V. is in 1976 in Maastricht opgericht onder de
oorspronkelijke naam Pie Data (Projectbureau voor Informatieverwerkende
Elektronika). Tot 1981 hield de ondememing zich bezig met ontwikkelings
projecten op elektrotechnisch gebied ten behoeve van andere ondememingen,
waarbij zij voomamelijk gespecialiseerd was in signaal- en beeldbewerking.
In 1981 heeft zij haar eerste eigen produkt tot ontwikkeling gebracht: de
Scanner 700.

Vanaf dat moment is P.M.E. zich steeds meer gaan specialiseren op het ge
bied van ultrageluid. Zo ontwikkelde zij een groot assortiment van produkten
op basis van ultrageluid. Tegenwoordig legt P.M.E. zich nog uitsluitend toe
op de ontwikkeling, produktie en verkoop van haar eigen diagnostische ul
trageluid scanners en Dopplersystemen voor toepassingen in obstetrie, gy
naecologie, urologie, radiologie en dierengeneeskunde. Men beschikt over
een compleet assortiment scanners.

Binnen P.M.E. wordt voortdurend geprobeerd de beeldkwaliteit van de
ultrasone afbeeldingen in de scanners te verhogen, zodat aan de hand van
deze afbeeldingen gemakkelijker een juiste diagnose gesteld kan worden. De
beeldkwaliteit van ultrasone afbeeldingen wordt beinvloed door eigenschap-
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pen als resolutie, beeldscherpte, contrast etc. Tevens hebben deze afbeeldin
gen nog eigenschappen die inherent zijn aan het toepassen van ultrasone
beeldverwerving. Ret geheel van deze eigenschappen maakt ultrasone afbeel
dingen moeilijk te interpreteren. Ret gebruik van deze afbeeldingen is slechts
mogelijk voor ervaren specialisten.

Ret verhogen van de beeldkwaliteit van de ultrasone afbeeldingen gebeurt
binnen P.M.E. in hoofdzaak door het verbeteren van het (analoge) opname
gedeelte. Aan de uiteindelijk verkregen digitale afbeelding wordt vrijwel
niets meer veranderd.

De bewerking van het digitale beeld is onderwerp van een nieuw onderzook,
waarbij moot worden nagegaan of het mogelijk is om de beeldkwaliteit van
de uiteindelijk verkregen ultrasone echo-afbeeldingen te verbeteren door het
toopassen van digitale beeldbewerkingstechnieken.

Omdat het tijdens de onderzooksfase niet mogelijk is de beelden in een
scanner te bewerken, is het nodig dat er een beeldbewerkingssysteem wordt
opgezet dat in staat is een serie afbeeldingen uit een scanner in te lezen. Op
dit systeem zal dan (voor het onderzook) de beeldbewerking plaatsvinden.
Riervoor moot er een aantal standaard beeldbewerkingstechnieken in het
systeem worden geimplementeerd. Tevens moot het mogelijk zijn om op
eenvoudige wijze nieuwe beeldbewerkingstechnieken (in software) in het
systeem op te nemen. Voor het beoordelen van het resultaat van een beeld
bewerkingstechniek moet dit systeem tevens in staat zijn om de serie beelden
statisch, dan weI real-time (met de oorspronkelijke beeldfrequentie) weer te
geven.

Voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van ultrasone afbeeldingen moet
er in de eerste plaats worden vastgesteld welke beeldeigenschappen de beeld
kwaliteit beinvloeden en vervolgens mooten er algoritmen worden geschre
yen om deze eigenschappen zodanig te veranderen dat de beeldkwaliteit
daadwerkelijk toeneemt. De implementatie van deze algoritmen gebeurt
voorlopig in software op het te ontwerpen beeldbewerkingssysteem. In een
volgend stadium zuBen de beeldbewerkingsalgoritmen die blijken te voldoen,
hardwarematig in de scanners worden opgenomen.
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De atbeeldingen in de verschillende P.M.E. scanners worden allemaal ge
genereerd volgens het principe van ultrasone echografie.

2.1 Beeldverwerving in ultrasone scanners

Ben ultrasone echo-atbeelding wordt gegenereerd door ultrasone geluids
pulsen in het te onderzoeken weefsel te zenden. Deze pulsen worden opge
wekt door een transducent met korte spanningspieken aan te sturen. Na het
zenden van de geluidspuls wordt dezelfde transducent als ontvanger gebruikt.
In het weefsel vindt met name op weefselovergangen reflectie plaats van een
deel van de geluidsbundel. Deze reflecties worden op een later tijdstip ont
vangen naarmate het reflecterende object dieper (dus verder van de transdu
cent) ligt. Door de amplitude van de ontvangen geluidsbundel nu uit te zetten
tegen de tijd is het mogelijk om ren lijn van het gescande weefsel in beeld te
brengen. Als deze procedure wordt herhaald voor een groot aantal naast
elkaar liggende lijnen is het mogelijk om een vlak van het weefsel af te
beelden. De zo verkregen atbeelding noemt men een B-mode scan (bright
ness mode). De amplitude van de teruggekaatste golf wordt hierbij op een
beeldscherm weergegeven als grijswaarde. Naast deze B-mode is in de
scanners ook een M-mode opgenomen (motion mode). Hierbij wordt een
scanlijn van het weefsel weergegeven als functie van de tijd. Het onderzoek
naar beeldverbetering heeft zich beperkt tot uitsluitend de B-mode atbeeldin
gen.

2.1.1 De algemene opzet van P.M.E. scanners

In figuur 2.1 is een blokschema gegeven van de opzet van een scanner. De
zender verstuurt gefocusseerde ultrasone geluidsbundels die na ontvangst
door de ontvanger worden versterkt. Deze versterking omvat zowel een al
gemene versterking als ook een TGC-versterking (time gain curve). De
versterking van een TGC wordt groter naarmate de tijd verstrijkt, zodat
reflecties die uit dieper gelegen gebieden komen (en die dus later binnen
komen en meer verzwakt zijn) tot hetzelfde niveau worden versterkt als
reflecties van dichtbij.
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Het zodanig verkregen analoge signaal wordt omgezet in digitale vorm en
opgeslagen in het beeld-RAMI. Ben scanconverter zorgt er vervolgens voor
dat de positie van een pixel in het videogeheugen overeenkomt met de wer
kelijke positie in het gescande weefsel en interpoleert de grijswaarden van
pixels die niet precies op een scanlijn liggen (zie paragraaf 2.1.2). De zo
verkregen digitale informatie wordt omgezet naar een analoog videosignaal
dat aan een monitor wordt toegevoerd. In dit videosignaal wordt tevens
informatie van het overlay videogeheugen opgenomen. Hierin staan gegevens
die de microprocessor aan het beeld toevoegt, zoals X- en Y-schalen,
patientinformatie, menu-opties, biopsielijnen en dergelijke.

De scanners worden bestuurd door middel van een microprocessor met in
RoM2 opgenomen software. De meeste scanners zijn voorzien van een
interactieve menustructuur, waarmee metingen en instellingen van scanmo
des, scandiepte, focussering en dergelijke, eenvoudig uitgevoerd kunnen
worden. Op de scanners kan een uitgebreide serie probes worden aangeslo
ten, waaronder abdominale, endovaginale en endorectale probes.

De scanner software is geschreven in de programmeertaal C en verzorgt
onder andere de volgende taken:

lrandom access memory

2read only memory
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• Het besturen van de verschillende onderdelen van de scanner (zie
figuur 2.1).

• Het besturen van de atbeeldvorm (B-mode, M-mode, scandiepte
etc.) op het scherm van de scanner.

• Weergeven van de menu's op het scherm; selecteren van de te
ondememen actie als een (menu-)toets wordt ingedrukt.

• Weergeven en vemieuwen van de tijd en datum op het scherm; het
scherm inactief maken als de scanner een bepaalde tijd niet is ge
bruikt.

• Invoeren van tekst van het toetsenbord (patientgegevens e.d.).
• Opslaan van scanbeelden in geheugen en het afwisselend weergeven

van deze beelden.
• Het weergeven van rapporten, helpteksten, gebruikerstabellen en

dergelijke.
• Het uitvoeren van (afstands- en oppervlakte-) metingen.

2.1.2 Beeldopslag en -weergave

Nadat het signaal van analoog naar digitaal is omgezet, wordt het door een
update-circuit in het beeldgeheugen geschreven, waarbij eventueel een be
werking optreedt (zie paragraaf 3.3). Omdat (bijvoorbeeld bij het scannen
van een sector) de scanlijnen niet altijd overeenkomen met de beeldlijnen

scanlijnen

• scanpunt

o berekend punt

I~It-- -+---+----+- beeldraster

Figuur 2.2: Interpolatie van scanlijnen
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wordt de informatie uit het beeldgeheugen overgezet naar een tweede ge
heugenblok, het videogeheugen. Hierbij wordt de grijswaarde van de beeld
punten die niet precies op een scanlijn liggen, door een interpolator berekend
aan de hand van de grijswaarden van de omliggende gescande punten (zie
figuur 2.2). Het resultaat van de interpolatie wordt in het videogeheugen ge
schreven. Het beeld in het videogeheugen wordt gecombineerd met het
video-overlay en na digitaal-analoog conversie aangeboden aan een monitor.

Het videogeheugen biedt plaats voor ofwei 370x512 beeldpunten (scannerse
rie SCI50/SC250) of 512x512 beeldpunten (scannerserie SC1120/1150) van
6 bits. In praktijk worden hiervan maximaal 4oox4oo beeldpunten effectief
gebruikt voor het daadwerkelijke ultrasone beeld. Doordat er 6 bits gebruikt
worden, is het aantal grijswaarden 64. Het videogeheugen wordt uitgelezen
met een beeldfrequentie van 25 Hz (framerate 50 Hz). Dit is tevens de
maximale gebruikte scanfrequentie.

Naast het videogeheugen voor de atbeelding is er een overlay video
geheugen. Hierin worden objecten opgeslagen die in het scanbeeld moeten
worden geprojecteerd (cursor, X- en Y-schalen, lijnen etc.). Elk pixel
(beeldpunt) in dit geheugen heeft een control-bit en 2 bits voor de grijswaar
de. Indien het control-bit van een pixel uit dit geheugen "aan" is of als de
waarde (2 bits) van een pixel niet "00" bedraagt, wordt het pixel uit het
videogeheugen vervangen door het pixel uit het overlay geheugen.
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Om de beeldkwaliteit van ultrasone atbeeldingen te kunnen verbeteren, is
een goede definitie van beeldkwaliteit nodig. Tevens moet er bepaald worden
welke eigenschappen de kwaliteit van het beeld positief dan weI negatief
beinvloeden.

[Evans, 1981] verdeelt de criteria voor de beoordeling van de beeldkwaliteit
van atbeeldingen in de geneeskunde in twee groepen. Naast de fysische
eigenschappen (zie de paragrafen 2.2.1 en 2.2.2) noemt hij de volgende
clinische eigenschappen :

• Technisch vennogen: de nauwkeurigheid waarmee de atbeelding
het origineel representeert.

• Diagnostische nauwkeurigheid: de mate waarin de atbeelding bij
draagt aan een correcte diagnose en waarin zij andere diagnostische
procedures vervangt.

• Therapeutische invloed: de mate waarin de afbeelding bijdraagt aan
de te kiezen therapeutische procedure.

• Resultaatbepaling: de mate waarin informatie wordt gegeven om
trent de toestand van verbetering of verslechtering.

Omdat het doel van het maken van ultrasone afbeeldingen in de meeste
gevaIlen het stellen van een diagnose is, moet de beeldkwaliteit van deze
afbeeldingen worden omschreven als het gemak waarmee met behulp van de
afbeelding gediagnostiseerd kan worden. Het criterium voor een betere
beeldkwaIiteit is dus voor ultrasone afbeeldingen de mate waarin de ver
schillende structuren van het weefsel in het beeld beter kunnen worden on
derscheiden. De volgende fysische beeldeigenschappen zijn bepalend voor de
opbouwen kwaliteit van de afbeeldingen.

2.2.1 Algemene eigenschappen van afbeeldingen

De afbeeldingen worden weergegeven op een grijswaarde monitor. Inherent
aan deze afbeeldmethode en aan het digitale karakter van de opgeslagen
beelden zijn de volgende eigenschappen (zie ook [Stapper et ai, 1989, pagina
5.7 e.v.]):

Resolutie en beeldscherpte
De spatiele resolutie van de afbeelding wordt bepaald door het kleinste op
pervlak in de afbeelding waarbinnen nog sprake is van contrastverschil.
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Deze is afuankelijk van het aantal pixels dat de monitor per cm2 kan afbeel
den en van het beeldverwervend systeem (beeldscherpte). Voor ultrasone
beeldopname is de beeldscherpte afuankelijk van de lengte (tijd) van de
ultrasone geluidspuls voor de axiale resolutie en van de breedte van de
geluidsbundel in lateraIe en transversale richting.

Naast de spatiele resolutie is er in digitale afbeeldingen door het beperkt
aantal grijswaarden (of kleuren) nog sprake van grijswaarderesolutie. Voor
bewegende beelden bestaat tevens nog een resolutie in het tijddomein die be
paald wordt door het aantal beelden dat per seconde wordt afgebeeld.

Contrast
Bet contrast van een afbeelding wordt veroorzaakt door de mate waarin de
verschillende structuren in het weefsel de ultrasone geluidspuls reflecteren.
Dit resulteert in de afbeelding in een verschil in grijswaarde van de verschil
lende te onderscheiden structuren. Bet maximaIe aantal verschillende grijs
waarden wordt door de opslag van de afbeelding in 6 bits per pixel beperkt
tot 64.

2.2.2 Eigenscbappen van ultrasone afbeeldingen

Naast de genoemde aIgemene eigenschappen hebben ultrasone afbeeldingen
de volgende eigenschappen ten gevolge van de beeldverwerving met ultra
geluid en het elektronisch verwerken van het signaal:

Elektroniscbe ruis
Elektronische ruis is in ultrasone afbeeldingen vrijwel aileen merkbaar op
grote diepte waar het signaal ten gevolge van demping zeer zwak is ten
opzichte van het ruissignaal.

Vervonning in bet beeldverwervend systeem
Inherent aan beeldverwerving met behulp van ultrageluid zijn de volgende
vervormingen:

• Speckle: doordat bij ultrasone beeldverwerving gebruik wordt ge
maakt van bandbeperkte frequentiespectra treedt er bij de ontvangst
interferentie op van de verschillende teruggekaatste golffronten.
Deze interferentie veroorzaakt in de afbeelding een patroon van
afwisselend donkere en lichtere plaatsen. Zie paragraaf 2.3.

• Akoestiscbe vervorming: deze treedt op ten gevolge van het ver
vormen van de ultrasone bundel door breking en splitsing.
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• Reverberaties: met name bij akoestisch harde overgangen in het
weefsel is het mogelijk dat de door het weefsel teruggekaatste bun
del door het probe-oppervlak wordt gereflecteerd. Na vervolgens in
het weefsel opnieuw te zijn teruggekaatst door de weefselstructuur
lijkt het alsof de golf van veel dieper in het weefsel afkomstig is
doordat zij langer onderweg is geweest. Het resultaat in de afbeel
ding is een herhaling van de betreffende weefselstructuur op grotere
diepte. Deze structuur is in het echte weefsel niet aanwezig en
vormt dus een artifact. Dit verschijnsel treedt ook op tussen de
weefselstructuren onderling.
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Speckle is de korrelige structuur van afwisselend donkere en lichte spots (zie
figuur 2.3) die in ultrasone echo-afbeeldingen is waar te nemen en die ver-

Figuur 2.3: Speckle in een ultrasone afbeelding

oorzaakt wordt door het interfereren van ultrasone golven. De speckle-struc
tuur heeft spatieel gezien een random karakter maar is niet te vergelijken
met elektrische ruis. Deze heeft een random karakter in de tijd en is niet
spatieel afhankelijk. Speckle is een verschijnsel dat onder gelijkblijvende om
standigheden in de tijd niet varieert [Wells, 1981]. Als een object vele malen
wordt gescand onder precies dezelfde omstandigheden, blijft ook het speckle
patroon gelijk.

2.3.1 Het ontstaan van speckle

Ret verschijnsel speckle treedt op als er gebruik wordt gemaakt van golven
met dezelfde frequentie en fase (vgl: laserspeckle). Doordat bij ultrasone
beeldverwerving gebruik wordt gemaakt van bandbeperkte frequentiespectra
treedt dit verschijnsel ook hier op.

Speckle ontstaat wanneer een golffront reflecteert aan verschillende reflecto
ren die zo klein zijn en zich zo dicht bij elkaar bevinden dat ze niet meer als
afzonderlijke reflectoren gedetecteerd kunnen worden (zie ook [Goodman,
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Figuur 2.4: Het ontstaan van speckle

1975 en 1976] en [Wielders, 1986]). De verschillende gereflecteerde golf
fronten zullen bij de transducent met elkaar interfereren hetgeen kan resul
teren in een sterke echo als de individuele bijdragen elkaar versterken, dan
weI een zwakke echo als de verschillende bijdragen elkaar uitdoven. Dit is
afhankelijk van de toevallige verdeling van de puntreflectoren (zie figuur
2.4). De intensiteitsverschillen in de waargenomen golf worden op die ma
nier niet zozeer bepaald door de mate waarin de afzonderlijke reflectoren de
golf terugkaatsen, maar veel meer door de onderlinge positie van de puntre
flectoren.

2.3.2 Eigenschappen van speckle

Speckle afmetingen
De afmetingen van de speckle zijn afhankelijk van de geometrische afmetin
gen van de ultrasone geluidspuls waarmee het weefsel wordt gescand. De
grootte van de speckle komt vrijwel overeen met de grootte van de lokale
resolutiecel. De resolutiecel is gedefinieerd als het cylindrische volume met
als diameter de diameter van de lokale geluidsbundel. De lengte van deze
resolutiecel komt overeen met de lengte van de geluidspuls (zie ook [Wells,
1981] en [Wagner, 1983]). Hieruit blijkt dat afmetingen van de speckle
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toenemen naarmate de resolutiecel groter wordt. Dit verschijnsel is in ultra
sone afbeeldingen duidelijk waar te nemen (figuur 2.3). Op die plaatsen in
de afbeelding waar gefocusseerd wordt (en waar de geluidsbundel dus smal
ler is), is de speckle fijner van structuur dan op plaatsen waar dit niet ge
beurt. Speckle waarvan de eigenschappen vrijwel uitsluitend afhangen van de
systeemeigenschappen wordt ook weI systeemspeckle genoemd.

Gemiddelde speckle grijswaarde
Uit [Wagner, 1983] en [Burckhardt, 1978] blijkt dat voor gebieden met een
groot aantal puntreflectoren per resolutiecel de amplitude van de speckle een
Rayleigh verdeling heeft volgens vergelijking 2.1.

A A2

p(A)=--exp(----)
'" 2",

(2.1)

Hierin is A de speckle amplitude en is de parameter 1/; afhankelijk van de
mean-square amplitude van de door de puntreflectoren teruggekaatste golf in
het weefsel. Voor de gemiddelde waarde van A en A2 geldt vergelijking 2.2.

--ff'"A- -
2

(2.2)

In de ultrasone afbeeldtechniek wordt de amplitude van de gereflecteerde
puIs gebruikt bij het construeren van de afbeelding. Ais we het signaal
opvatten als een signaal waaraan ruis is toegevoegd, is het mogelijk de sig
naal-ruis verhouding te berekenen. Neem als ruisamplitude de root-mean
square afwijking van A (vergelijking 2.3).

(2.3)

Voor de signaal-ruis verhouding van ultrasone afbeeldingen met speckle
geldt nu vergelijking 2.4.

A A 1t!
SNR=-= =(-)2=1.91

N [A 2-A1~ 4-1t
(2.4)

De gemiddelde amplitude A is alleen afhankelijk van 1/;, dus van de mean
square amplitude van de door de puntreflectoren in het weefsel teruggekaats
te golf. Hieruit voIgt dat de gemiddelde grijswaarde binnen een gebied met
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speckle alleen afhankelijk is van de gemiddelde reflectiesterkte van het
weefsel. Deze vorm van speckle noemt men weefselspeckle. In een gebied
met uitsluitend weefselspeckle is de signaal-ruis verhouding constant.

Informatie in speckle
Bij het beoordelen van speckle dient er rekening mee te worden gehouden
dat de beide genoemde specklevormen nauw met elkaar verweven zijn. Ben
ultrasone atbeelding zal altijd zowel systeemspeckle als ook weefselspeckle
bevatten. De systeemspeckle uit zich met name in de afmetingen van de
speckle. Deze afmetingen zijn uitsluitend afhankelijk van de bundelafmetin
gen en dus van de gebruikte apparatuur en focussering. Ze zijn niet afhan
kelijk van het gescande weefsel. Van de weefselspeckle is met name de
gemiddelde grijswaarde van belang voor de informatie in de atbeelding.
Deze bevat gegevens over de dichtheid en verdeling van de verschillende
puntreflectoren in het te onderzoeken weefsel. Aan de hand van deze gemid
delde grijswaarde is het wellicht mogelijk om het weefsel te typeren of van
andere structuren te onderscheiden.



3 Het bewerken van ultrasone afbeeldingen

3 Het bewerken van ultrasone afbeeldingen

18

De afbeeldingen worden in de scanner in digitale vorm voor bewerking
aangeleverd. Elk beeldpunt van een afbeelding beschikt over een geheugen
plaats in een digitaal geheugen, die de grijswaarde van dit beeldpunt bevat.
Voor het verbeteren van de beeldkwaIiteit moet gebruik worden gemaakt van
digitale beeldbewerkingstechnieken. Door middel van deze technieken is het
mogelijk de eigenschappen van de afbeelding aan te passen. Er wordt nu een
aIgoritme gezocht die door middel van digitale beeldbewerking in staat is om
de eigenschappen van de afbeelding zodanig te veranderen, dat de beeld
kwaliteit toeneemt (zie paragraaf 2.2).

3.1 Digitale beeldbewerking

Digitale beeldbewerking is onder te verdelen in drie categorieen:
• Beeldreconstructie: hierbij wordt geprobeerd het degradatieproces,

dat in het beeldverwervend systeem aanwezig is, op te heffen.
• Beeldverbetering: hierbij wordt het beeld aangepast aan de toepas

sing waarvoor het gebruikt gaat worden.
• Beeldcodering: hierbij wordt geprobeerd de informatie die in het

beeld aanwezig is, zodanig te coderen dat de hoeveelheid data mini
maal is.

Voor het verbeteren van de beeldkwaIiteit van afbeeldingen komen aileen
beeldreconstructie en beeldverbetering in aanmerking (zie ook [Pratt, 1977]
en [Rosenfeld, 1976]).

3.1.1 Beeldreconstructie

Beeldreconstructie probeert van het beeld een zo goed mogelijke kopie van
het origineel te maken. Hierbij wordt dus geprobeerd het degradatieproces,
dat in het beeldvormingsproces aanwezig is, zoveel mogelijk teniet te doen
door naderhand het verkregen beeld te bewerken. De technieken voor beeld
reconstructie zijn afhankelijk van het degradatieproces. Ais (in het spatieel
frequentiedomein) het degradatieproces wordt voorgesteld door H(u, v), het
verkregen beeld door G(u,v) en het origineel door F(u,v) dan geldt in de
aanwezigheid van ruis N(u, v) vergelijking 3.1.
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G(u,v)-H(u,v)F(u,v)+N(u,v)

zodat voor een benadering van F(u, v) vergelijking 3.2 geldt.

F' (u, v) - G(u,v) =F(u,v) + N(u, v)
H(u,v) H(u,v)
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(3.1)

(3.2)

Door in het frequentiedomein te delen door de overdrachtsfunctie (het de
gradatieproces) is het mogelijk het origineel terug te winnen. Hier is dan weI
nog de ruisterm in opgenomen, die zeer groot kan worden aIs H tot nul na
dert. Deze techniek wordt invers filteren genoemd (zie ook [Andrews, 1977]
en [Castleman, 1979]).

Ben voorbeeld van (niet digitate) beeldreconstructie is de "time gain curve"
(TGC) die in de scanners is opgenomen (zie paragraaf 2.1.1). De TGC zorgt
ervoor dat de versterking van het ontvangen signaal in de tijd toeneemt. Het
signaal dat later in de tijd wordt ontvangen, heeft in het weefsel een grotere
afstand afgelegd en heeft dus meer demping ondervonden. Deze demping
wordt opgeheven door dit signaal meer te versterken dan het signaal dat uit
gebieden komt die minder diep liggen.

3.1.2 Beeldverbetering

Bij beeldverbetering wordt het verkregen beeld zodanig bewerkt dat aIleen
de relevante informatie in het resultaat aanwezig is, terwijl informatie die
niet belangrijk is zoveel mogelijk wordt onderdrukt. Hierbij wordt gepro
beerd een betere atbeelding te verkrijgen, waarbij het criterium afhankelijk
is van de toepassing waarvoor het beeld gebruikt gaat worden. In tegenstel
ling tot beeldreconstructie worden hierbij vaak afwijkingen ten opzichte van
het origineel (moedwillig) gelntroduceerd doordat selectief informatie in het
beeld wordt benadrukt.

Ben voorbeeld van beeldverbetering is het benadrukken van contouren in een
afbeelding voor het uitvoeren van oppervlakte- en afstandsmetingen. Voor
een dergelijke meting is aIleen de omtrek van een object van belang. Door
nu van de originele afbeelding een zwart-wit afbeelding te maken waarin
aIleen de contouren van de objecten scherp zijn weergegeven, vindt er voor
deze specifieke toepassing een beeldverbetering plaats, terwijl er in feite een
grotere afwijking ten opzichte van het origineel wordt gelntroduceerd.
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Digitale beeldbewerkingsoperaties zijn aan de hand van de informatie die ze
gebruiken, onder te verdelen in de volgende twee groepen:

• Enkel pixel operaties: operaties die gebruik maken van ren beeld
punt.

• Pixelgroep operaties: operaties die een aantal beeldpunten in de
bewerking gebruiken.

Enkel pixel operaties
Enkel pixel operaties gebruiken voor het berekenen van de nieuwe waarde
van een pixel aIleen de oude waarde van datzelfde pixel (vergelijking 3.3).

(3.3)

Hierin is f(x,y) de oude grijswaarde van het pixel met coordinaten (x,y) en
g(x,y) is de nieuwe grijswaarde van dit pixel. De uitgevoerde bewerking
wordt voorgesteld door F[ }. Hierbij worden monadische operaties en dia
dische operaties onderscheiden. Monadische operaties zijn operaties die ge
bruik maken van een pixel in ren beeld. Diadische operaties gebruiken uit

aantal
pixels

o 32 63
grijswaarde

Figuur 3.1: Voorbeeld van een grijswaardenhistogram

twee verschillende beelden hetzelfde pixel voor het berekenen van de nieuwe
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grijswaarde van dat pixel. Het resultaat van enkel pixel operaties IS een
transformatie van het grijswaardenhistogram.

Het grijswaardenhistogram van een afbeelding wordt gevormd door de ver
deling van de grijswaarden over de beschikbare grijswaardeniveaus grafisch
te presenteren. Hierbij worden de beschikbare grijswaardeniveaus uitgezet op
de x-as en het aantal pixels met grijswaarde x bepaalt de hoogte van de
grafiek in de y-richting (zie figuur 3.1).

Voorbeelden van enkel pixel operaties zijn:
• Verschuiving: het hele histogram wordt over een bepaald aantal

grijswaarden naar links (de afbeelding wordt donkerder) of naar
reehts (de afbeelding wordt lichter) verschoven.

• Strekken of krimpen: het histogram wordt breder of smaller, hier
door vertoont de afbeelding meer resp. minder contrast.

• Egalisatie: na deze bewerking komen alle grijswaarden even vaak in
de afbeelding voor.

Pixelgroep operaties
Bij pixelgroep operaties wordt de nieuwe grijswaarde van een pixel bepaald
aan de hand van de oude grijswaarde van dit pixel zelf in combinatie met die
van omliggende pixels (zie vergelijking 3.4 en figuur 3.2).

XI X2 X3

X4 Xs X6

X7 Xs X9

(3.4)

Figuur 3.2: Voorbeeld van een pixelgroep operatie
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Vaak: is de bewerking F hierin een gewogen som van de omliggende pixels
(vergelijking 3.5).

g(xs) = W( kd{x1) + ~JtxJ + ... + kc.J{x;J ) (3.5)

De factoren k] .. k9 worden dan weergegeven in een kernel (zie figuur 3.3).

k) k2 k3

Ie.. ks ~

k7 kg ~

Figuur 3.3: Voorbeeld van een 3x3 kernel

Voorbeelden van pixelgroep operaties zijn:
• Middelen: voor de nieuwe waarde van het (centrale) pixel wordt de

gemiddelde grijswaarde genomen van de omliggende pixels. Het
resultaat is een afbeelding waarin scherpe contrasten verdwijnen.
Deze bewerking komt overeen met laagdoorlaat filteren in het spa
tiele frequentiedomein.

• Gradient operaties: door in een bepaalde richting paarsgewijs het
verschil te nemen van de grijswaarden van pixels is het mogelijk om
overgangen in de afbeelding te detecteren.

• Spatiele fIlters (lineair): door het toepassen van convolutie is het
mogelijk om in het beeld een lineaire filtering uit te voeren. De
convolutie van twee spatiele functies f(x) en g(x) is gedefinieerd als
in vergelijking 3.6.

h(x)=Jj{y)g(x-y)dy (3.6)

Voor de afbeeldingen, die tweedimensionaal en discreet zijn, wordt
dit vergelijking 3.7.

h(x,y)=E Ej{m,n)g(x-m,y-n) (3.7)

Door het kiezen van de juiste filterfunctie kan het resultaat een
laagdoorlaatfilter zijn, dat de afbeelding doet vervagen (ruis wordt



3 Het bewerken van ultrasone ajbeeldingen 23

verwijdert), c.q. een hoogdoorlaatfilter, dat de overgangen in de af
beelding verscherpt (ruis wordt benadrukt!).

• Spatiele filters (Diet Uneair): voor deze filters geldt in het alge
meen dat het resultaat van de bewerking op de som van twee beel
den ongelijk is aan de som van de resultaten van dezelfde bewerking
op de afzonderlijke beelden. Ben voorbeeld hiervan is het mediaan
filter. Bij dit filter wordt voor de nieuwe grijswaarde van het cen
trale pixel de mediaan genomen van de omliggende grijswaarden.
De mediaan van een aantal getallen is de middelste waarde in de op
grootte gesorteerde rij van deze getallen. Dit filter wordt vaak toe
gepast voor het verwijderen van ruis uit een atbeelding.

Voor een uitgebreidere behandeling van de genoemde operaties wordt ver
wezen naar [van Vliet, 1990].
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De in paragraaf 2.2 gedefinieerde beeldkwaliteit van ultrasone atbeeldingen
wordt onder andere bepaald door de daar genoemde eigenschappen van deze
atbeeldingen. De beeldkwaliteit blijkt echter ook afhankelijk te zijn van de
toepassing waarvoor de atbeelding gebruikt wordt. Bij het verbeteren van de
beeldkwaliteit door het veranderen van de genoemde eigenschappen zal men
dus rekening moeten houden met de toepassing waarvoor de atbeelding
gebruikt gaat worden. Aan de hand van een literatuuronderzoek en gesprek
ken met diagnosten en technici is een lijst opgemaakt van de verbeteringen
die voor diverse toepassingen in de atbeeldingen gewenst worden.

Speckle
ZOwel uit de literatuur als ook uit commentaar van ervaren diagnosten en
technici blijkt dat speckle een verschijnsel is dat als zinvol tot zeer storend
kan worden ervaren bij het diagnostiseren van ultrasone atbeeldingen. De
beeldkwaliteit van ultrasone atbeeldingen wordt meestal door speckle nega
tief beinvloed. Het verwijderen of reduceren van speckle zou de beeldkwali
teit derhalve verhogen. Zowel uit commentaar van ervaren gebruikers van
ultrasone apparatuur als ook uit de literatuur blijkt dat speckle reductie in
veel gevallen de meest gewenste beeldverbetering in ultrasone atbeeldingen
is.

Scherpte
Ultrasone atbeeldingen hebben een beperkte scherpte, die bepaald wordt
door de lokale afmetingen van de ultrasone bundel. De laterale en transvers
ale resolutie wordt beperkt door de breedte van de bundel. Door het toepas
sen van focussering is het mogelijk deze breedte in bepaalde gebieden te ver
kleinen. Hierdoor treedt er voor en voorbij een zo verkregen focuspunt een
convergentie en divergentie van de bundel op, waardoor de laterale resolutie
buiten het focuspunt snel afneemt. Het aantal focuspunten wordt beperkt
door het type probe en de gebruikte beeldfrequentie. De axiale resolutie is
afhankelijk van de lengte van de ultrasone geluidspuls. Deze is te beinvloe
den door de transducent in combinatie met de aanstuurelektronika te dem
pen, waardoor de puIs na te zijn opgewekt sneller uitdempt.

Ben hogere mate van beeldscherpte (resolutie) zorgt ervoor dat kleinere
onderdelen in de atbeelding kunnen worden onderscheiden. Bovendien kun
nen onderdelen die zeer dicht bij elkaar liggen, bij een hoge resolutie ook
daadwerkelijk als afzonderlijke structuren worden waargenomen. Doordat er
meer details zichtbaar zijn, zuBen structuren in het algemeen beter gedetec
teerd kunnen worden, waardoor ook de beeldkwaliteit toeneemt.
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Contrast, contouren
Met name voor het verrichten van nauwkeurige metingen in een atbeelding
is het van belang dat de verschillende structuren goed van elkaar kunnen
worden onderscheiden. Er moet dus een groot contrastverschil bestaan tussen
(de contouren van) de structuren.

Benadrukken van bewegende structuren
In atbeeldingen waarin beweging optreedt, zijn de bewegende structuren
vaak van groter belang dan de omgeving (bijv. hartkleppen). Deze structuren
zouden beter zichtbaar gemaakt kunnen worden.
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Om de kwaliteit van de atbeeldingen te verhogen, is met name in het analo
ge ontvangstgedeelte van de scanners een aantal beeldverbeteringstechnieken
opgenomen. Ret betreft de volgende bewerkingen.

Ramp identification improvement
Ret ingangssignaal wordt vertraagd en verzwakt. Dit signaal (Va in figuur
3.4) wordt van het oorspronkelijke ingangssignaal (VuJ afgetrokken. In het

Vinu""'- _

val I-------.L t

VULc:~~_
_____~I

Figuur 3.4: Ramp identification improvement

zo verkregen signaal vertonen de randen een groter contrast met hun omge
ving (VJ.

Interpolatie
In de converter vindt interpolatie plaats. Interpolatie is een operatie waarbij,
met behulp van de werkelijk gescande beeldpunten, extra beeldpunten gege
nereerd worden die tussen de werkelijk gescande beeldpunten worden afge
beeld (zie ook paragraaf 2.1.2). Dit wordt gedaan ter opvulling van het
beeld, waardoor voorkomen wordt dat er Moire-achtige patronen in het
beeld ontstaan.
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Gammacorrectie
In het videogedeelte vindt een gammacorrectie plaats. Er is voorzien in een
aanpasbare "gamma"-curve, die de gebruiker in staat stelt een bepaald ge
bied in het grijswaardenbereik te benadrukken ten koste van andere gebie
den. Hierdoor kan het contrast in de afbeelding in sommige gevaIlen ver
hoogd worden.

Update-circuit en Dynamic Noise Filter
Bij het vernieuwen van het videogeheugen met het volgende beeld kan door
het update-circuit een van de volgende bewerkingen worden toegepast:

• Het oude beeld blijft behouden, er vindt geen vernieuwing plaats.
• Voor de grijswaarde van elk nieuw beeldpunt wordt het maximum

genomen van de grijswaarden van het pixel in het oude en nieuwe
beeld (aIleen beschikbaar in M-mode).

• Voor de grijswaarde van het nieuwe beeldpunt wordt het gemiddelde
genomen van de grijswaarden van het pixel in het oude en nieuwe
beeld. Dit wordt het "Dynamic Noise Filter" (D.N.F) genoemd. Op
deze manier is het mogelijk elektronische ruis te onderdrukken,
omdat de elektronische ruis (paragraaf 2.2.2) in de afbeelding een
temporeel karakter heeft. De signaal-ruis verhouding wordt hierdoor
een factor ...[2 hoger.

Histogram strekking
In de scanner SC 1150 is een functie opgenomen die van een stilstaand beeld
een contrastrijker plaatje vormt door middel van histogram strekking (zie
paragraaf 3.1.3).

Frequency compounding
Frequency compounding houdt in dat het frequentiespectrum van de ontvan
gen puIs in een aantal frequentiebanden wordt verdeeld. Het uiteindelijke
signaal wordt nu gevormd door het gemiddelde van de gedetecteerde signa
len. Omdat iedere frequentieband een andere faseverdeling over de transdu
cent vertoont, wordt de fasegevoeligheid (zie paragraaf 2.3.1) op deze ma
nier verminderd (zie ook [Jeurens, 1986]).
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Na het onderzoek naar de gewenste verbeteringen in ultrasone afbeeldingen
(zie paragraaf 3.2) is door middel van een literatuurstudie een onderzook ge
daan naar de stand van zaken betreffende beeldverbetering van ultrasone
afbeeldingen. Hierbij is ook gezocht naar technieken die in andere (niet
ultrasone) afbeeldingen de gewenste beeldverbeteringen opleveren. Ben
aantal beeldbewerkingstechnieken is in software gerealiseerd voor het beoor
delen van de resultaten die deze technieken op ultrasone afbeeldingen heb
ben. Vervolgens is er een keuze gemaakt met betrekking tot het soort beeld
bewerking, tot welke het vervolg van het onderzook zal moeten worden be
perkt, aan de hand van de volgende criteria:

• Het te verwachten resultaat met betrekking tot de in paragraaf 3.2
vermelde gewenste verbeteringen.

• De rekentijd die de bewerking per pixel nodig heeft. Omdat de
maximale beeldfrequentie 25 Hz bedraagt, is de rekentijd die be
schikbaar is voor het bewerken van ren beeld beperkt tot 40 ms. Dit
geldt voor de uiteindelijke hardware-versie. Voor de software-versie
is met dit criterium alleen rekening gehouden als uit de rekentijd al
duidelijk was dat de gewenste snelheid in hardware nooit gehaald
zou kunnen worden.

• Omdat de algoritme uiteindelijk in hardware zal mooten worden
geimplementeerd, komen bewerkingen waarvan bij voorbaat duide
lijk is dat realisatie in hardware niet mogelijk zal zijn, niet in aan
merking.

3.4.1 Speckle aanpassing

De literatuur beschrijft een aantal algoritmen die speckle reduceren of ver
wijderen uit ultrasone afbeeldingen door middel van digitale beeldbewerking.
Deze algoritmen hebben minstens ren van de volgende nadelen:

• De tijd die nodig is voor het berekenen van een afbeelding is veel te
lang voor real-time toopassingen.

• Het resultaat van de algoritme is weliswaar een speckle reductie,
maar hierbij wordt ook de overige beeldinhoud aangetast (meestal
vervagen).

In hoofdstuk 4 wordt een algoritme behandeld die speckle reduceert aan de
hand van een lokale ruisfiltering. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat over
gangen die in de afbeelding aanwezig zijn, nauwelijks vervagen.
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3.4.2 Inverse nltering
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In paragraaf 3.1.1 is aangegeven dat het mogelijk is om een degradatiepro
ces dat in het beeldverwervend systeem aanwezig is, op te heffen door het
toepassen van inverse filtering. Ben van de degradaties die bij ultrasone
beeldverwerving aanwezig zijn, is het convergeren en divergeren van de
ultrasone bundel. Deze convergentie/divergentie heeft als resultaat dat in de
afbeelding de laterale resolutie varieert met de scandiepte. Hierdoor neemt
de afmeting van de speckle in laterale richting toe. Van deze convergen
tie/divergentie zijn binnen P.M.E. nauwkeurige beschrijvingen bekend in de
vorm van Korsov functies.

Door het toepassen van inverse filtering is onderzocht of het mogelijk is het
afnemen van de beeldscherpte ten gevolge van de bundelverbreding op te
heffen. Hierbij wordt aangenomen dat de laterale puntspreidfunctie op een
bepaalde diepte y de vorm heeft zoals weergegeven in vergelijking 3.8. Door
middel van de Korsov functies is de (-20<1B) bundelbreedte op deze diepte te
berekenen. Hieruit voIgt de parameter u, die de mate van spreiding in de
puntspreidfunctie weergeeft, zodat h(x) bekend is.

_x1

hex) =_1_ e 20
1

o.fi.i

Het toepassen van de inverse filtering gaat als voIgt:

(3.8)

In het spatiele frequentiedomein geldt vergelijking 3.9, waarin H de over
drachtsfunctie voorstell.

G(u,v) =H(u,v)F(u,v) (3.9)

Voor de grijswaarde g(x,y) van het beeld geldt vergelijking 3.10, waarin
!(x,y) de grijswaarde van het origineel en h(x,y) de puntspreidfunctie voor
stell.

g(x,y)=:E:E h(iJ) j(x-i,y-J) (3.10)
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Ais we aIleen de lateraIe richting beschouwen, gaat dit over in vergelijking
3.11.

g(x)=I: h(z) j{X-I) (3.11)

Voor grotere waarden van i wordt h(i) verwaarloosbaar klein. Stel h(i) =0
voor i>n en i<-n (vergelijking 3.12).

II

g(x) =E h(z) j{X-I)
;=-11

Dit is te splitsen zoaIs is weergegeven in vergelijking 3.13.

11-1

g(X) =E h(z) j{x-l)+h(n) j{x-n)
;=-11

Hieruit kanf(x-n) worden afgeleid (vergelijking 3.14).

11-1

g(x)-E h(z) j{X-I)
j{x-n) __;=_-11-'-- _

h(n)

Vervolgens voIgt voor f(x) vergelijking 3.15.

11-1

g(x+n)-E h(z) j{x+n-l)
j{x)- ;=-11

h(n)

Voor het berekenen vanf(x) moeten dus bekend zijn:
• f(x+n-i) voor i=(-n).. (n-l) ofwelf(x+I)..f(x+2n)
• g(x+n)
• h(-n)..h(n) ofweI h(O)..h(n), omdat h(-x)=h(x)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

Ais f(x) berekend moet worden voor O~x~N, moeten de volgende stappen
worden uitgevoerd:
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• Begin de berekening voor x=N-2n en neem voor f(N-2n) . .f(N) de
gemeten waarden g(N-2n)..g(N).

• Verlaag x nu telkens met 1 en bereken f(x) met behulp van de eer
der berekende waarde.

Bij het praktisch uitvoeren van deze bewerking op verschillende ultrasone
atbeeldingen blijkt:

• Het resultaat is een vrijwel onherkenbare atbeelding als gevolg van
de vele singulariteiten, die bij de berekeningen optreden (waar
schijnlijk door de aanwezigheid van speckle en ruis of doordat de
benadering van de puntspreidfunctie niet correct is).

• De berekening vereist zeer lange rekentijden (enkele uren per af
beelding) op het in hoofdstuk 6 beschreven systeem.

Deze algoritme blijkt, ook als er betere resultaten zouden worden behaald,
vanwege de zeer lange rekentijden niet geschikt voor real-time beeldverbe
tering.

3.4.3 Histogram egalisatie

Voor het uitvoeren van afstands- en oppervlaktemetingen in atbeeldingen is
het van belang dat men goed onderscheid kan maken tussen de verschillende
structuren die in de atbeelding aanwezig zijn. Hiervoor zou een contourde
tectie toegepast kunnen worden. Het nadeel van contourdetectie algoritmen is
echter dat ze lange rekentijden met zich meebrengen. Dergelijke algoritmen
zijn derhalve real-time slecht realiseerbaar. Vanwege deze reden is voor het
benadrukken van de overgangen gezocht naar andere methoden. De hier be
schreven bewerking benadrukt overgangen in atbeeldingen door het ver
beteren van het contrast tussen de verschillende structuren. Contrastverbete
ring vindt plaats door het egaliseren van het grijswaardenhistogram. Aan
passingen van het grijswaardenhistogram zijn in het algemeen snelle bewer
kingen die eenvoudig te realiseren zijn.

Histrogram egalisatie zorgt ervoor dat elke beschikbare grijswaarde even
vaak in de atbeelding voorkomt. Elke grijswaarde is dus in een gelijk aantal
pixels vertegenwoordigd. Het resultaat is een vlak histrogram. De algoritme
werkt als voIgt:

• Het histogram van de atbeelding wordt berekend. Het resultaat
hiervan is een rij van 64 getallen, die het aantal pixels met de be
treffende grijswaarde voorstellen.
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• Het totale aantal pixels in de afbeelding wordt gedeeld door het
aantal grijswaarden (hier 64). Dit getal is het gewenste aantal pixels
per grijswaarde.

• Beschouw nu het aantal pixels dat grijswaarde 0 heeft.
- Ais dit aantal groter is dan het gewenste aantal, wordt tel

kens een willekeurig pixel met grijswaarde 0 verandert in
grijswaarde 1, totdat het gewenste aantal bereikt is.

- Ais het aantal pixels kleiner is dan het gewenste aantal
worden er van bovenliggende grijswaarden pixels omgezet
naar grijswaarde 0 totdat het gewenste aantal bereikt is.

• Deze bewerking wordt vervolgens ook uitgevoerd voor grijswaarden
1 tim 63.

Het resultaat van deze bewerking is een afbeelding waarin het contrast tussen
de verschillende structuren is toegenomen (zie figuur 7.1). Door de harde
overgangen in de afbeelding krijgt deze echter visueel het karakter van een
harde zwart-wit afbeelding. Hierdoor is het resultaat geen verbetering in
algemene zin maar weI voor afbeeldingen waarin metingen moeten worden
verricht.

3.4.4 Het benadrukken van bewegende structuren

Voor het benadrukken van bewegende structuren in de afbeelding is een
algoritme geschreven die, door substractie van opeenvolgende beelden,
bewegende structuren in afbeeldingen herkent. Het contrast van deze gede
tecteerde structuren wordt vervolgens in de afbeelding benadrukt door de
grijswaarde van deze structuren te verhogen (zie hoofdstuk 5).
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In paragraaf 2.3 is uiteengezet wat de oorzaken en eigenschappen van
speckle zijn. Het bleek dat speckle in algemene zin een negatieve invloed
heeft op de beeldkwaliteit en dat het reduceren van speckle een van de meest
gewenste beeldverbeteringen is. Tevens blijkt speckle ook andere bewerkin
gen zoals contourdetectie te belemmeren. In de literatuur beschreven speckle
reductie bewerkingen zijn in het algemeen te traag voor real-time implemen
tatie of ze vervagen het beeld zodanig dat ook de andere structuren uit de
afbeelding verdwijnen of minder goed herkenbaar worden.

Aan een speckle reductie bewerking worden de volgende eisen gesteld:
• Resultaten: De bewerking moet speckle reduceren en omzetten in

een grijswaarde die afhankelijk is van de gemiddelde grijswaarde in
het betreffende gebied (de gemiddelde grijswaarde bevat informatie,
zie paragraaf 2.3.2).

• Bijwerkingen: Overige informatie in de afbeelding moet zoveel
mogelijk behouden blijven. Met name contouren en kleine details
mogen niet vervagen of verdwijnen.

• Snelheid: De rekentijd van de bewerking moet zodanig zijn dat deze
bewerking in hardware real-time te realiseren is.

Spatieel nIteren
Algemene methoden voor het verwijderen van ruisvormen uit een afbeelding
zijn spatieel laagdoorlaat filteren en mediaan filteren (zie paragraaf 3.1.3).
Indien deze bewerkingen worden toegepast voor het verwijderen van speckle
blijkt echter dat voor het daadwerkelijk reduceren van speckle in zo'n grote
mate gefilterd moet worden dat niet alleen de speckle structuur, maar ook de
overige delen van de afbeelding vervagen. Met name contouren worden door
deze methode minder scherp afgebeeld.

Verschuiven en middelen
Uit het gebruik van ultrasone apparatuur in de praktijk blijkt dat speckle
enigermate is te verwijderen door de probe ten opzichte van het te scannen
weefsel enigszins heen en weer te bewegen. Doordat op deze manier telkens
vanuit een andere plaats naar het weefsel wordt gekeken, is ook de verdeling
van de invallende golven anders (zie paragraaf 2.3.1), waardoor er telkens
een ander specklepatroon ontstaat. Door de snelheid waarmee de opeenvol
gende beelden geprojecteerd worden, zal voor het oog hier een soort midde
lend effect optreden tussen de verschillende speckle structuren, waardoor het
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speckle effect wordt verminderd. Dit verschijnsel zou in digitale vorm kun
nen worden benaderd door elk beeld te middelen met een verschoven versie
van ditzelfde beeld. Deze operatie is eenvoudig te realiseren (vergelijking
4.1).

g(x,y) = .!. .f{x,y)+ .!. .f{x+n,y+m)
2 2

(4.1)

In vergelijking 4.1 is f(x,y) de oude grijswaarde op positie (x,y) in de af
beelding en g(x,y) de nieuwe grijswaarde.

Na praktische implementatie blijkt deze bewerking pas effect te hebben op
de speckle structuur als er over een groot aantai beelden wordt gemiddeld
waarbij elk beeld een pixel verschoven wordt ten opzichte van het vorige.
Op deze manier worden echter ook de andere structuren in de afbeelding
beinvloed. Het resultaat is een onscherpe afbeelding. Ais men deze methode
wi! gebruiken voor het reduceren van speckle zal men derhalve daadwerke
lijk over (minimaal) 2 beelden moeten beschikken die uit verschillende
gezichtspunten zijn opgenomen.

Uniforme speckle
In de huidige scanbeelden varieren de eigenschappen van de speckle afhan
kelijk van de scandiepte. Zo zal op grotere diepten laterale verbreding van
de speckle optreden ten gevolge van de verbreding van de ultrasone bundel
zowel in laterale als in transversale richting. Indien het mogelijk is om deze
verbreding op te heffen zodat over het hele beeld een uniforme speckle
afmeting ontstaat, zou dit de beeldkwaliteit verbeteren. De enige manier om
de gevolgen van de bundelbreedte op te heffen, is de inverse filtering zoals
deze besproken is in paragraaf 3.4.2. Deze blijkt echter niet toepasbaar.
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Speckle is een verschijnsel waarvan de eigenschappen varieren afbankelijk
van de plaats in het beeld. In gebieden waar het origineel bestaat uit vele
puntreflectoren met afmetingen die klein zijn vergeleken met de afmetingen
van de resolutiecel bevat aileen de gemiddelde helderheid van de speckle
informatie over het gescande object (zie paragraaf 2.3.2). De overige eigen
schappen van de speckle (afmetingen en onderling contrast) zijn op die
plaatsen niet afbankelijk van het weefsel. In andere gebieden is de informatie
over het gescande weefsel zowel in de helderheid aIs in de overige eigen
schappen van de speckle aanwezig.

Hieruit voIgt dat een bewerking die speckle reduceert (bijvoorbeeld laag
doorlaat filteren, zie vorige paragraat) niet in de hele afbeelding kan worden
gebruikt omdat hierdoor informatie verloren zou gaan. Met name overgan
gen in het beeld zouden vervagen.

Om nu toch een speckle reductie te verkrijgen, zal de atbeelding moeten
worden onderverdeeld in kleine gebieden. Vervolgens zaI per gebied moeten
worden nagegaan wat de eigenschappen van de speckle zijn. Met behulp van
deze gemeten eigenschappen zal mooten worden bepaald in welke mate
filtering of bewerking zal plaatsvinden.

4.1.1 De filtermethode van Bamber

Ben voorbeeld uit de literatuur van een dergelijke lokale bewerking is de
methode van [Bamber, 1986 en 1991]. Deze methode maakt gebruik van de
verhouding van grijswaarde variantie en gemiddelde grijswaarde binnen een
klein gebied van de afbeelding. Er wordt een referentiewaarde voor deze
verhouding gemeten binnen een gebied waarvan bekend is dat daar de weef
selinformatie aileen aanwezig is in de helderheid van de speckle. Vervolgens
wordt voor elk klein gebied in de afbeelding lokaal deze verhouding bepaald
en vergeleken met de referentiewaarde. Aan de hand hiervan wordt bepaald
in welke mate er in dit gebied zaI worden gefilterd. De bewerking werkt dus
aIs voIgt:
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(4.2)

1. Bepaal experimenteel de referentiewaarde Ps in een gebied waar de
informatie over het gescande weefsel aIleen aanwezig is in de ge
middelde helderheid van de speckle (vergelijking 4.2).

variantiep =----
8 gemiddelde

2. Meet per gebied in de atbeelding de lokale waarde van p (vergelij
king 4.3).

lokale variantiep=------
lokaal gemiddelde

(4.3)

3. Neem voor de nieuwe waarde ~ van een pixel x (vergelijking 4.4).

x = kx+(1-k)X (4.4)

met k = 1 - pIp
t = de gemiddelde helderheid binnen het betreffende gebied

De variantie rond de gemiddelde waarde (lokaal) bepaalt hier dus de mate
van (laagdoorlaat) filtering.

Deze bewerking heeft de volgende nadelen:
• Men moet weten in welk gebied de informatie uitsluitend aanwezig

is in de helderheid van de speckle.
• Voor dit gebied moet Ps bepaald worden.

Uit praktische resultaten van deze bewerking op ultrasone atbeeldingen blijkt
bovendien:

• Kleine structuren die in een gebied liggen dat veel speckle bevat,
worden verwijderd.

• Er treedt een contrastverlies op.
• De bewerking is niet in staat om contouren in de atbeelding vol

doende scherp te houden.

In praktijk blijkt dan ook dat deze methode in het aIgemeen geen verbetering
van de beeldkwaIiteit oplevert.
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[Lee, 1980 en 1981] behandelt een methode voor het verwijderen van ruis
uit algemene afbeeldingen door lokaal te filteren, waarbij contouren in het
beeld in grote mate behouden blijven. Ook hierbij vindt, net zoals bij de
methode van Bamber, een lokale middeling plaats die afhankelijk is van
lokale eigenschappen in de afbeelding. In tegenstelling tot Bamber bepaalt
Lee de mate van filtering echter aan de hand van een benadering van de sig
naal-ruis verhouding. Er is onderzocht of deze ruisfiltering ook geschikt is
voor het reduceren van speckle.

De methode van Lee benadert de a priori variantie (d.w.z. v66r de toevoe
ging van ruis) en het a priori gemiddelde van de grijswaarde van de pixels
aan de hand van gemeten lokale waarden. Daaruit voIgt vervolgens een
benadering voor de a priori grijswaarden van de pixels.

Voor de grijswaarde zij van pixel (i,j) geldt na toevoeging van ruis nij verge
lijking 4.5.

(4.5)

Voor de ruis wordt in eerste instantie verondersteld dat deze additief is met
gemiddelde n=O en variantie (10

2
• De (te bepalen) a priori grijswaarde is xij'

Voor het gemiddelde van x geldt vergelijking 4.6.

(4.6)

Voor de variantie van xij geldt vergelijking 4.7.

(4.7)

Na substitutie van xij=zij-nij en :i=t voIgt (vergelijking 4.8).

(4.8)

Vervolgens worden t en E[(zij-tlJ benaderd door hun lokale waarden.
Voor de berekening van t en E[(zij-tlJ worden dus de waarden van zij ge
nomen binnen een klein gebied van de afbeelding. Vit vergelijking 4.8volgt
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dan met behulp van een "minimum mean square error" (zie [Bryson, 1969])
een benadering voor de a priori grijswaarde iij van xij (vergelijking 4.9).

x = i + kiJ. zi/ - i )

Ofwel vergelijking 4.10.

Waarbij de factor kij wordt gegeven door vergelijking 4.11.

Q..
k = II

if Q.. +a 2
IJ n

(4.9)

(4.10)

(4.11)

De waarde van de ruisvariantie (10
2 is niet bekend. Zij dient derhalve te

worden benaderd. Deze ruisvariantie is gelijk aan de variantie van een ge
bied in de afbeelding dat oorspronkelijk een egale grijswaarde had (de eigen
variantie van de afbeelding is hier nul). De lokale ruisvariantie wordt nu
benaderd door de minimale waarde van de omliggende lokale varianties in
de afbeelding.

De bewerking (vergelijking 4.10) kan als voIgt worden geinterpreteerd. Als
in een bepaald gebied een lage signaal-ruis verhouding wordt ontdekt, wordt
de waarde van kij zeer klein. In dat geval wordt voor iij de gemiddelde waar
de z genomen. Bij een hoge signaal-ruis verhouding nadert kij tot 1, waar
door voor iij de in de afbeelding aanwezige grijswaarde zij vrijwel onveran
derd wordt overgenomen.

Deze algoritme is in software gerealiseerd en opgenomen in het beeldbewer
kingssysteem (zie paragraaf 6.3.3) om te onderzoeken of zij ook geschikt is
voor het reduceren van speckle. Na het toepassing van deze methode op
ultrasone afbeeldingen blijkt dat ze een speckle reductie oplevert (zie para
graaf 7.2.4). Kleine structuren in een speckle-gebied zijn veel beter herken
baar en de contouren in het beeld worden veel beter behouden dan bij de
methode van Bamber. Er zijn echter nog contouren die in het origineel beter
zichtbaar zijn dan in de bewerkte versie.
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Om het vervagen van contouren te voorkomen, wordt er gebruik gemaakt
van twee methoden. De eerste methode maakt gebruik van een drempelwaar
de voor Qij uit de vorige paragraaf. De tweede methode onderzoekt of er op
de te bewerken plaats in de afbeelding een contour aanwezig is. Als er een
contour wordt gevonden, wordt de bewerking aangepast.

4.2.1 Het invoeren van een drempelwaarde

Als in het gebied waarin de bewerking plaatsvindt een contour aanwezig is,
zaI de variantie Qij hier zeer hoog zijn. Door de bewerking uit vergelijki.ng
4.10 aIleen uit te voeren indien Qij onder een bepaalde drempelwaarde ligt,
blijkt dat de contouren en details in de afbeelding veel beter behouden blij
Yen.

4.2.2 Contourdetectie met behulp van gradient kernels

De aIgoritme uit paragraaf 4.1.2 is uitgebreid met een eenvoudige contour
detectie. Met behulp van gradient kernels (figuur 4.1), zie [Robinson, 1977],

1 2 1

0 0 0

-1 -2 -1

2 1 0

1 0 -1

0 -1 -2

1 0 -1

2 0 -2

1 0 -1

0 -1 -2

1 0 -1

2 1 0

Figuur 4.1: Gradient kernels

wordt voor elk pixel de gradientwaarde bepaald in vier verschillende richtin
gen (de richtingen 0 tim 3 in figuur 4.2). Voor de richtingen 4 tim 7 uit
figuur 4.2 voIgt de gradient uit de negatieve waarde van de berekende gra
dienten.

Als de maximale waarde van deze gradienten een bepaalde drempelwaarde
overschrijdt, wordt er aangenomen dat op deze plaats in de afbeelding een
overgang aanwezig is. Bij de berekening voor de nieuwe grijswaarde van
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Figuur 4.2: Gradient richtingen

een pixel (beschreven in vergelijking 4.10) worden aileen die buurpixels in
de berekening meegenomen die aan dezelfde zijde van de contour liggen aIs
het te berekenen pixel. In figuur 4.3 ligt dit pixel (x) in het witte gebied. De
berekening zou zich in dit gevaI beperken tot de witte pixels.

• • • •
• • •
x • •

•

Figuur 4.3: Reduceren van het gebied voor de berekening

Het resultaat van het combineren van de contourdetectie met de speckle re
ductie bewerking uit paragraaf 4.1.2 is een atbeelding waaruit speckle in
grote mate verwijderd is, terwijl kleine details toch in de atbeelding aanwe
zig blijven. Contouren in de atbeelding blijven behouden en krijgen vaak
zelfs een beter contrast ten opzichte van hun omgeving, doordat de omge
ving na speckle reductie meer egaal wordt weergegeven.
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Met real-time bewerkingen worden die bewerkingen bedoeld die gebruik
maken van het feit dat de bewerking plaatsvindt op een beeld uit een reeks
van opeenvolgende beelden. Voor het bewerken van een beeld kan informa
tie uit voorafgaande beelden worden gebruikt. Dit is op twee manieren
mogelijk:

• Aan de hand van informatie uit voorafgaande beelden kan de be
werking, die aIleen op het huidige beeld plaatsvindt, worden aange
past.

• De aIgoritme betrekt twee of meer beelden in de bewerking. De
nieuwe grijswaarde van een pixel wordt bepaald aan de hand van de
informatie zowel uit het huidige beeld aIs uit voorafgaande beelden.

Het benadrukken van bewegende structuren
Door het toepassen van een bewerking die behoort tot de tweede groep, is
het mogelijk om beweging in het beeld te detecteren. In dynamische beelden
kunnen de bewegende structuren worden benadrukt door het gebruik van
substractie-technieken. De grijswaarde van pixels die onderdeel zijn van een
bewegende structuur za1 in de tijd varieren. Door van elk pixel in twee op
eenvolgende beelden het verschil te nemen van de opeenvolgende grijswaar
den blijven aIleen de bewegende delen in de afbeelding over. Ret contrast
van deze gedetecteerde structuren wordt vervolgens in de afbeelding bena
drukt door de grijswaarde van deze structuren te verhogen. De aIgoritme
werkt dan aIs voIgt:

• Bepaal van twee opeenvolgende beelden (het huidige beeld en het
daaraan voorafgaande) per pixel het verschil van de pixel-grijswaar
den.

• Als dit verschil een bepaalde, door de gebruiker instelbare, drempel
overschrijdt, wordt verondersteld dat het een bewegende structuur
betreft. De grijswaarde in de huidige afbeelding van dit pixel wordt
dan met een (instelbare) factor vergroot.

Omdat in bewegende beelden ook de specklestructuur beweegt, is het resul
taat weliswaar dat bewegende structuren benadrukt worden maar tevens
treedt er een hinderlijke beweging op van specklestructuren die eveneens
worden benadrukt. Voor het toepassen van deze bewerking moet dus eerst
een speckle reductie (zie hoofdstuk 4) in de afbeeldingen zijn gerealiseerd.



6 Het beeldbewerkingssysteem

6 Het beeldbewerkingssysteem

42

Voor het toepassen van digitale beeldbewerking is een interactief systeem
een eerste vereiste. In praktijk zijn er veel experimenten nodig om te bepa
len of een bewerking zinvol kan zijn. Dit geldt zowel voor het vinden van
een effectieve procedure als ook voor het vinden van de optimale parameters
voor het instellen van deze procedure.

Omdat het tijdens de ontwerpfase van de beeldbewerkingsalgoritmen uit de
voorgaande hoofdstukken niet mogelijk is om de beeldbewerkingssoftware op
te nemen in de scannersoftware, dient de bewerking van de scanbeelden in
een extern systeem plaats te vinden. Er is derhalve een beeldbewerkingssys
teem ontworpen waarin de verschillende bewerkingen tijdens het ontwerp
kunnen worden getest. Ben gebruikershandleiding voor het systeem is opge
nomen in de bijlage.

6.1 Uitgangspunten voor de realisatie

Om bewerkingstechnieken eenvoudig te kunnen testen, moet het systeem in
staat zijn om beelden in te lezen, te bewerken en weer te geven.

Beelden inlezen.
De afbeeldingen worden gegenereerd met behulp van een P.M.E. scanner.
Dit kan een enkel beeld zijn maar ook een opeenvolgende serie beelden die
in het geheugen van de scanner is opgeslagen. Deze beelden moeten in het
systeem kunnen worden ingelezen.

Beelden bewerken.
Er moet, voor het beoordelen van afbeeldingen en voor het ontwerpen van
nieuwe algoritmen, een aantal standaardtechnieken op het systeem aanwezig
zijn die snel op een afbeelding toegepast kunnen worden. Dit betreft de
volgende bewerkingen:

• Instelbare filters: voor het uitvoeren van een middeling en hoog
en laagdoorlaat filtering.

• Maximale, minimale of mediaan waarde nemen: deze bewerkin
gen nemen voor de nieuwe grijswaarde van een pixel de maximale,
minimale of mediaan waarde van de omliggende pixels.

• Inverteren: de afbeelding wordt geinverteerd.
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• Strekken: door middel van deze bewerkingen wordt het domein van
het grijswaardenhistogram van een atbeelding vergroot. Dit ver
hoogt het contrast van de atbeelding.

• Drempelwaarde. Er wordt een binair (zwart-wit) beeld gegenereerd
door de grijswaarde van elk pixel te vergelijken met een drempel en
aan de hand van het resultaat een zwart c.q. wit pixel te genereren.

• Sommeren. Ben nieuw beeld wordt gegenereerd door de grijswaar
den van hetzelfde pixel in twee verschillende beelden bij elkaar op
te tellen.

Tevens moet er een aantal gereedschappen worden opgenomen die bij het
ontwerp van een beeldbewerkingtechniek gebruikt worden. Dit betreft de
volgende bewerkingen:

• Knippen: het selecteren van een deel uit een atbeelding, bijvoor
beeld voor aparte opslag of om alleen op dit deel van de atbeelding
een bewerking uit te voeren.

• Samenvoegen: het combineren van (delen van) atbeeldingen tot ren
atbeelding, bijvoorbeeld voor simultane weergave.

• Histogram weergave: een aantal beeldbewerkingstechnieken maakt
gebruik van het histogram van een atbeelding (zie paragraaf 3.1.3).
Zowel voor het realiseren van een dergelijke bewerking als ook
voor het beoordelen van het resultaat moet de gebruiker een (bij
voorkeur) grafische weergave kunnen maken van het histogram.

Voor het testen van een bewerkingsalgoritme moet het mogelijk zijn om op
eenvoudige wijze een nieuwe bewerking in het systeem op te nemen.

Beelden weergeven.
Voor de beoordeling van het resultaat van een bewerking moeten de beelden
worden weergegeven. Ret systeem moet de beelden op twee manieren kun
nen atbeelden:

• Statisch weergeven van ren beeld.
• Real-time simulatie van een serie opeenvolgende beelden. In deze

simulatie moet de serie beelden met dezelfde beeldfrequentie worden
weergegeven waarmee ze oorspronkelijk in de scanner is opgeno
men. Real-time simulatie is van groot belang, omdat in praktijk is
gebleken dat een bewerking die in een statisch beeld een verbetering
lijkt op te leveren bij real-time weergave van een reeks beelden
vaak minder of geen resultaat heeft.
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6.2 De hardware van het systeem

In figuur 6.1 is een schema gegeven van de hardware waaruit het beeldbe-

/I I
video

para e
Scanner OMS .... netwerk

~

SC250 framegrabber SUN workstation,.

serieel

Scanner
SC1120

Figuur 6.1: schema van het beeldbewerkingssysteem

werkingssysteem is opgebouwd. Het systeem bestaat uit een P.M.E. scanner
SC250, waarin de beelden worden gegenereerd. Deze scanner levert de
beelden door middel van een videosignaal aan een framegrabbersysteem,
waarin de beelden worden omgezet in digitale vorm. De digitale afbeeldin
gen worden parallel overgezet naar een SUN workstation waar de beeldbe
werking plaatsvindt. Met behulp van dit systeem kunnen de afbeeldingen
tevens statisch worden weergegeven. Voor een real-time weergave is er nog
voorzien in een P.M.E. scanner SC1120. Deze scanner kan een serle beel
den over een serlele lijn inlezen en vervolgens real-time weergeven.

6.2.1 Het verkrijgen van een serie beelden

Als in een P.M.E. scanner SC250 gebruik wordt gemaakt van de zogenaam
de "cine-loop"-functie worden 20 opeenvolgende beelden opgeslagen in 20
verschillende videogeheugens. Deze beelden kunnen een voor een via een
video-uitgang worden uitgelezen. Digitaal is dit niet mogelijk omdat de vi
deogeheugens van de SC250 extern niet toegankelijk zijn.
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De beelden zijn in de vorm van een analoog videosignaal in de SC250 be
schikbaar. Voor het omzetten van dit signaal in digitale vorm wordt gebruik
gemaakt van een framegrabber. Deze framegrabber is opgenomen in een
OMS (Optical Memory System), een op een Personal Computer gebaseerd
systeem. In dit systeem is een harde schijf aanwezig waarop de afbee1dingen
in digitale vorm bewaard kunnen worden. Tevens bestaat de mogelijkheid
om de atbee1dingen op optische schijf te bewaren. De framegrabber schrijft
de atbee1dingen in een IMG-formaat (image-formaat, zie paragraaf 6.3.1).

Het OMS beschikt over een paral1elle communicatiepoort waarover de bee1
den kunnen worden getransporteerd naar een PC, die aan een SUN netwerk
is gekoppe1d. Ben SUN workstation kan van deze PC de bee1den in1ezen.
Deze oms1achtige manier blijkt de enige mogelijkheid om met de beschik
bare midde1en een afbee1ding van een SC250 naar het SUN workstation te
transporteren.

6.2.2 Beelden bewerken op het SUN systeem

De bee1dbewerking vindt p1aats op een SUN workstation 3/60 met een hoge
reso1utie kleurenmonitor. Het workstation maakt dee1 uit van een netwerk.
Het systeem gebruikt het operating system SunOS 4.1 (een UNIX-variant) en
is voorzien van SunView. SunView is een grafische window-omgeving,
waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van een muisbesturing, zie [Sun
Microsystems, 1990 (1)]. Binnen SunView is een C-programma beschikbaar
voor het weergeven van beelden. Dit programma is als uitgangspunt gebruikt
voor het bewerken van beelden en is zodanig aangepast dat het als hoofd
programma kan dienen voor het uitvoeren van bee1dbewerking (zie paragraaf
6.3.2).

6.2.3 Beelden weergeven met de oorspronkelijke beeldfrequentie

Voor het real-time weergeven blijkt het in paragraaf 6.2.2 beschreven SUN
systeem te traag. Daarom wordt hiervoor gebruik gemaakt van een P.M.E.
scanner SC1l20. Het aantal videogeheugens van een SC1l20 kan worden
uitgebreid tot 16. Door midde1 van een serie1e verbinding tussen het SUN
workstation en de SC1120 kunnen de afbee1dingen een voor een naar een
videogeheugen van een SCl120 worden geschreven met behu1p van com
municatieprogrammatuur. In de SC1120 is het vervo1gens mogelijk om de
inhoud van de videogeheugens real-time op het scherm weer te geven. Deze
methode heeft het voordee1 dat de afbee1dingen worden weergegeven in een
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"realistische omgeving". Ret videogedeelte en de monitor zijn hetzelfde aIs
in de praktijk.

Ret gebruik van twee verschillende scanners in de totale opstelling wordt
veroorzaakt door het feit dat het genereren van een serle beelden met behulp
van een "cine-loop" aileen mogelijk is in de SC250. In deze scanner zijn de
geheugens echter niet extern toegankelijk. Voor de real-time weergave moet
dus een andere scanner gebruikt worden.
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De software die voor het systeem geschreven is, kan worden onderverdeeld
in drie categorieen:

• Communicatie- en conversiesoftware
Deze software zorgt ervoor dat de beelden getransporteerd kunnen
worden tussen de verschillende onderdelen van het systeem. Omdat
deze onderdelen werken met verschillende SOOrten beeldopslag moet
er tevens conversie plaatsvinden.

• Standaard beeldbewerkingssoftware
Deze bestaat uit een hoofdprogramma en diverse standaard beeldbe
werkingstechnieken.

• Beeldverbeteringsprogrammatuur
De aIgoritmen voor het verbeteren van ultrasone afbeeldingen, die
in de vorige hoofdstukken behandeld zijn, zijn tevens in dit systeem
opgenomen.

AIle software is op het SUN systeem geschreven in de programmeertaal C.
De programmacodes van de hier beschreven uitvoerbare programma's heb
ben dezelfde naam aIs de programma's met daaraan toegevoegd de extensie
".C".

6.3.1 Communicatie- en conversiesoftware

De communicatie tussen het OMS en het SUN netwerk vindt plaats met de
aanwezige standaard communicatieprogrammatuur. Er is echter een conver
sie vereist omdat de framegrabber beelden genereert in IMG-formaat (image
formaat), terwijl de SUN gebruik maakt van RAS-formaat (raster-formaat).
Deze conversie wordt gerealiseerd met behulp van het programma
IMG TO RASTER.

IM:G TO RASTER
In het aIgemeen wordt een digitale afbeelding opgeslagen door in een be
stand de grijswaarden (kleuren) van aile pixels te beschrijven. Deze be
schrijving wordt meestal voorafgegaan door informatie over afmetingen,
kleurenpaIet en dergelijke, die is opgenomen in een zogenaamde header.
Voor deze beschrijving bestaan verschillende gangbare formaten. Het IMG
formaat, dat in door het OMS gebruikt wordt, bestaat uit een header van 58
bytes waarin de afmetingen van de afbeelding zijn opgenomen op plaats 48
(horizontaal) en plaats 50 (verticaal), elk in de vorm van een getal van 2
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bytes. Deze header wordt gevolgd door de grijswaarden van de pixels in de
afbeelding. Rierbij wordt de grijswaarde van elk pixel door een byte verte
genwoordigd. De beschrijving begint in de linkerbovenhoek van de atbeel
ding en eindigt reehts beneden.

In het RAS-formaat van SUN wordt de beeldinformatie beschreven met
behulp van een header met kleurenpalet, gevolgd door de kleur van de pixels
(3 byte per pixel). Zie voor een uitvoerige beschrijving [SUN Microsystems,
1990 (2)].

Ret programma IMG_TO_RASTER leest beelden in IMG-formaat, con
verteert ze en schrijft de beelden vervolgens in RAS-formaat.

IMG TO R8
Voor het weergeven van een afbeelding wordt af en toe gebruik gemaakt van
een IBM-PC. Voor weergave maakt deze PC gebruik van een R8-formaat
(RAW-formaat, 8 bits per pixel). Dit is een formaat zonder header, waarin
de grijswaarde van een pixel wordt voorgesteld door ren byte. Ret program
ma IMG_TO_R8 converteert IMG-atbeeldingen naar R8-formaat.

UPWAD (gedeeltelijk ontwikkeld door P.M.E.)
Om beelden real-time te kunnen weergeven, moeten ze serieel verzonden
worden van de SUN naar een scanner SC1120. Voor deze communicatie zijn
twee programma's geschreven. Zowel in de SUN als in de scanner is een
communicatieprogramma opgenomen. Ret programma UPLOAD verzorgt in
de SUN de communicatie. Ret voert de volgende taken uit:

• Contact zoeken met de scanner via een seriele lijn.
• Ret starten van het programma DOWNLOAD in de scannersoft

ware.
• Ret uitvoeren van een datacompressie van de over te zenden beel

den, zodat de te verzenden hoeveelheid data zo gering mogelijk is.
• Ret verzenden van de gewenste beelden met foutendetectie.
• Ret verzenden van een startcommando voor de real-time weergave

in de scanner.

DOWNLOAD (ontwikkeld door P.M.E.)
Dit programma is opgenomen in de scannersoftware. Ret ontvangt de door
UPLOAD verzonden data en voert een deeompressie uit, zodat de beelden in
originele vorm aanwezig zijn. Na het ontvangen van het startcommando
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zorgt dit programma er tevens voor dat de beelden real-time worden weer
gegeven.

6.3.2 Standaard beeldbewerkingssoftware

Ret hoofdprogramma van het beeldbewerkingssysteem is MYPICTURE. Dit
is een aangepaste versie van PICTURE, dat door P.M.E. ontwikkeld is.

MYPICTURE
Ret programma PICTURE maakt binnen SunView een venster aan. In dit
venster is een aantal "knoppen" en commandolijnen opgenomen. Door de
naam van een atbeelding in te geven en vervolgens met behulp van de muis
cursor de gewenste knop te selecteren, is het mogelijk om een atbeelding die
op schijf aanwezig is, binnen het venster op het scherm weer te geven. Zie
ook de gebruikershandleiding in de bijlage.

Dit programma is met de volgende functies uitgebreid tot MYPICTURE.
Deze functies kunnen allemaal met behulp van de muis worden geselecteerd.

• Van de atbeelding kan een grijswaardenhistogram worden weergege
Yen. Voor elke grijswaarde in de atbeelding wordt het aantal pixels
berekend. Ret histogram wordt vervolgens in een apart venster op
het scherm grafisch weergegeven.

• Er kan een rechthoekig deel van de atbeelding worden geselecteerd
door met behulp van de muis twee tegenoverliggende hoeken van de
rechthoek aan te geven. De coordinaten van de muiscursor worden
voortdurend weergegeven.

• Er kan een beeldbewerking worden uitgevoerd op de atbeelding (of
een geselecteerd deel hiervan). AIle beeldbewerkingstechnieken zijn
opgenomen in exteme programma's die vanuit MYPICTURE wor
den gestart. Op deze manier is het mogelijk om gemakkelijk een
nieuwe bewerking toe te voegen. Ret starten van de bewerkingen
gebeurt door eerst eventueel een deel uit de atbeelding te selecteren
en vervolgens met de muiscursor de knop met de gewenste bewer
king aan te klikken.

• De (bewerkte) atbeelding of een geselecteerd deel hiervan kan op
schijf worden bewaard, al dan niet met een nieuwe naam.

Ret toevoegen van een beeldbewerkingstechniek aan het programma MY
PICTURE gebeurt door de naam van het programma dat de betreffende
bewerking uitvoert, op te nemen in een tekstbestand (mypicture.alg), dat bij
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MYPICTURE aanwezig is. Vervolgens zorgt MYPICTURE ervoor dat voor
deze bewerking een knop wordt aangemaakt in het venster. Het programma
dat de bewerking uitvoert moet de betreffende afbeelding als raster-bestand
inlezen van schijf. De naam van de afbeelding is het eerste aan het program
ma meegegeven argument. Onder dezelfde naam moet de bewerkte afbeel
ding terug worden geschreven naar de schijf.

De volgende standaard beeldbewerkingstechnieken zijn opgenomen in het be
stand van MYPICTURE. Voor een uitgebreidere behandeling van de be
schreven bewerkingen wordt verwezen naar paragraaf 3.1 en [van Vliet,
1990].

AVERAGE
Dit programma voert een spatiele middeling uit in de afbeelding. De nieuwe
grijswaarde van een pixel wordt bepaald door het gemiddelde van de oude
grijswaarden binnen een omgeving van dit pixel. De afmetingen van deze
omgeving (de kernel) zijn in het programma instelbaar gemaakt.

MAX en MIN
Deze programma's werken vrijwel hetzelfde als AVERAGE. In plaats van
het gemiddelde van een omgeving wordt hier echter de maximale c.q. mi
nimale waarde van de grijswaarden uit die betreffende omgeving genomen
als nieuwe waarde voor een pixel.

HPF en LPF
De programma's HPF en LPF voeren een hoogdoorlaat c.q laagdoorlaat
filtering uit in de afbeelding. Voor het instellen van de filtering zijn zowel
de kernelparameters als de kernelafmetingen instelbaar gemaakt.

MEDIAN
Dit programma realiseert een mediaanfiltering. Uit de omgeving van het te
bewerken pixel wordt de mediaan genomen als nieuwe grijswaarde. De
mediaan van een aantal getallen wordt bepaald door de getallen op grootte te
sorteren. Uit deze gesorteerde rij is het middelste getal de mediaan. Ook bij
deze bewerking zijn de afmetingen van de kernel instelbaar.
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INVERT
Het programma INVERT inverteert de afbeelding. De nieuwe grijswaarde
van een pixel wordt bepaald door de maximale grijswaarde te verminderen
met de oude grijswaarde. In de ultrasone afbeeldingen zijn er maximaal 64
grijswaarden (0..63). De nieuwe grijswaarde is dus het verschil van 63 en de
oude grijswaarde.

STRETCH
Dit programma vergroot het domein van het grijswaardenhistogram. Meestal
gebruikt een afbeelding niet het totale aantal beschikbare grijswaarden, maar
slechts een beperkt gebied uit het grijswaardendomein. Deze bewerking
berekent het domein waarbinnen het grootste deel (dit is als percentage
instelbaar) van alle gebruikte grijswaarden ligt. Dit domein wordt vervolgens
uitgerekt over het totale aantal beschikbare grijswaarden. Ben voorbeeld van

aantal
pixels

o 63
grtJswaarde

aantal
pixels

63
grlJswaarde

Figuur 6.2: Ben voorbeeld van een histrogram v66r (links) en na (rechts)
histogram strekking

een histogram v66r en na bewerking is weergegeven in figuur 6.2.

THRESHOLD
Deze bewerking zet de afbeelding om naar een binair beeld. Ben binair beeld
is een beeld waarin slechts twee kleuren voorkomen, in dit geval zwart en
wit. In het programma is een drempelwaarde instelbaar. Ais de grijswaarde
van een pixel boven de drempelwaarde ligt, wordt voor de nieuwe grijs
waarde de maximale grijswaarde genomen (hier: 63). Ais dit niet het geval
is wordt de minimale grijswaarde genomen (0).
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Behalve de hier genoemde programma's die worden uitgevoerd vanuit het
hoofdprogramma, is er ook een aantal programma's die worden uitgevoerd
met behulp van een commandoregel in UNIX.

GTWINDOW
Dit programma haalt een rechthoek met opgegeven afmetingen uit een af
beelding en bewaart dit rechthoek als een nieuwe afbeelding. Het kan wor
den gebruikt om de randen uit de afbeelding te verwijderen.

COMBINE
Door middel van het programma COMBINE worden twee afbeeldingen
samengevoegd tot ren afbeelding voor gelijktijdige (real-time) weergave.

SUM
Dit programma telt twee beelden bij elkaar op. Het bepaalt de grijswaarde
van een pixel aan de hand van de som van datzelfde pixel in de twee af
beeldingen.

6.3.3 Software voor beeldverbetering van ultrasone atbeeldingen

De beeldverbeteringsalgoritmen die zijn beschreven in paragraaf 3.4 en in de
hoofdstukken 4 en 5, zijn in software gerealiseerd en opgenomen in het
beeldbewerkingssysteem. De hier beschreven bewerkingen kunnen allemaal
worden aangeroepen vanuit het hoofdprogramma MYPICTURE.

INVERSE FILTER
De inverse filtering die beschreven is in paragraaf 3.4.2, is gerealiseerd in
het programma INVERSE_FILTER. Als een afbeelding met deze algoritme
wordt bewerkt, dient men eerst de parameters van de probe die voor het
maken van de afbeelding is gebruikt, in het programma in te geven. Deze
parameters worden gebruikt voor het berekenen van de bundelbreedte met
behulp van Korsov-functies.
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EQUALIZE
De histogram egalisatie, die beschreven is in paragraaf 3.4.3, is gerealiseerd
in de vorm van het programma EQUALIZE. Na het bewerken met deze
algoritme vertoont een afbeelding een vlak histogram.

RT DIFFERENCE
Het programma RT_DIFFERENCE realiseert de real-time bewerking die
behandeld is in hoofdstuk 5. Door middel van substractie worden bewegende
structuren in de afbeelding benadrukt.

SHIFT AVERAGE
Dit programma realiseert een middeling van een afbeelding met verschoven
versies van dezelfde afbeelding (zie hoofdstuk 4). Er kan een getal worden
opgegeven dat het aantal pixels bepaalt waarover verschoven wordt. Ais er
over n pixels verschoven wordt, worden er n+1 beelden gebruikt in de
middeling. Dit werkt als voIgt. Er worden n+1 beelden gegenereerd (het
origineel plus n beelden die 1,2, ..... ,n pixels verschoven zijn ten opzichte
van het origineel). Over al deze beelden wordt tenslotte gemiddeld. De
richting waarin de verschuiving moet plaatsvinden (horizontaal, verticaal of
diagonaal), kan in het programma worden opgegeven.

BAMBER
In paragraaf 4.1.1 is de algoritme van [Bamber, 1980] voor speckle reductie
behandeld. Deze algoritme is geimplementeerd in het programma BAMBER.
Voor het toepassen van het programma moet eerst een referentiewaarde
worden bepaald (Pu zie paragraaf 4.1.1).

WCAL FILTER
De lokale filteralgoritme van Lee (zie paragraaf 4.1.2) is als voIgt gereali
seerd in het programma LOCAL_FILTER.

• Over een pixel dat berekend moet worden, wordt een kernel gelegd
met afmetingen 5x5, 7x7 of 9x9 pixels. Deze afmetingen zijn instel
baar in het programma.

• De kernel wordt verdeeld in 9 subkernels van 3x3 pixels. Ais de
kernel zelf kleiner is dan 9x9 pixels zuBen de subkernels elkaar
gedeeltelijk overlappen (zie figuur 6.3).

• Voor elke subkernel wordt nu de varlantie van de grijswaarden
berekend.
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Figuur 6.3: Subkernels in een 7x7 kernel
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• De minimale variantie van de verschillende subkernels wordt als
waarde voor de ruisvariantie genomen.

• In vier verschillende richtingen wordt de gradient bepaald (zie pa
ragraaf 4.2.2).

• Aan de hand van de maximale gradientwaarde wordt beoordeeld of
er een overgang in de kernel aanwezig is. Ais dit zo is wordt het
gebied voor de volgende berekeningen beperkt tot aan de oveigang.

• Het gemiddelde en de variantie van de grijswaarden binnen de
kernel wordt berekend.

• Ais de waarde van de variantie Qij onder de ingestelde drempel ligt
(zie paragraaf 4.2.1) wordt de a priori grijswaarde berekend aan de
hand van vergelijking 4.10. Ais dit niet zo is wordt de oude grijs
waarde van het pixel onveranderd overgenomen.
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Het beeldbewerkingssysteem dat is gerealiseerd om beeldbewerkingstech
nieken te kunnen testen op ultrasone atbeeldingen (zie hoofdstuk 6), bestaat
uit:

• Ben P.M.E. scanner SC250 voor het genereren van ultrasone af
beeldingen.

• Ben framegrabber voor het omzetten van de atbeeldingen in digitale
vorm.

• Ben SUN workstation waarin de software voor de beeldbewerking is
opgenomen en waarin tevens statische weergave van een atbeelding
mogelijk is.

• Ben P.M.E. scanner SCl120 voor real-time weergave.

De software die is opgenomen in het SUN workstation, bestaat uit een
hoofdprogramma en een aantal beeldbewerkingen. In het hoofdprogramma
wordt een atbeelding statisch weergegeven. In deze atbeelding kan een deel
worden geselecteerd om te worden bewerkt of opgeslagen. Tevens kan het
grijswaardenhistogram van de atbeelding grafisch worden weergegeven.

Vanuit dit hoofdprogramma kan een beeldbewerking worden uitgevoerd door
het selecteren met een muis. De beeldbewerkingsalgoritmen zijn aanwezig in
de vorm van aparte programma's, die door het hoofdprogramma kunnen
worden aangeroepen. Op deze manier is het eenvoudig om een nieuwe
bewerking toe te voegen. De opgenomen groep bewerkingen omvat een
aantal standaard beeldbewerkingstechnieken en een aantal algoritmen voor
beeldverbetering van ultrasone atbeeldingen (zie paragraaf 7.2).

De standaard beeldbewerkingen die in het systeem zijn gerealiseerd, zijn:
• instelbare hoog- en laagdoorlaatfiltering
• het nemen van een maximale, minimale en mediaanwaarde
• inverteren van de atbeelding
• het strekken van het grijswaarden histogram
• conversie naar een binair beeld aan de hand van een drempelwaarde
• sommeren van twee beelden
• samenvoegen van twee beelden tot een grote atbeelding
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De besturing van het programma vindt plaats met behulp van een muis. In
de bijlage is een gebruikershandleiding voor het systeem opgenomen.

7.2 Beeldverbetering van ultrasone atbeeldingen

Naast de standaard beeldbewerkingstechnieken uit de vorige paragraaf zijn in
het beeldbewerkingssysteem ook de beeldverbeteringstechnieken opgenomen
uit paragraaf 3.4 en uit de hoofdstukken 4 en 5. Van deze technieken moest
beoordeeld worden of ze daadwerkelijk een toename van de beeldkwaliteit in
ultrasone afbeeldingen opleveren. Hierbij moet ook rekening worden gehou
den met de snelheid van de algoritmen, in die zin dat bewerkingen waarvan
zeker is dat ze in hardware niet real-time te realiseren zijn, niet geschikt
worden geacht.

7.2.1 Inverse nltering

In het beeldverwervend systeem van ultrasone scanners treedt een overdracht
op die ervoor zorgt dat een object dat in het origineel puntvormig is, in het
beeld niet meer als punt maar als een uitgesmeerde vlek wordt afgebeeld. Er
is geprobeerd dit verschijnsel op te heffen door middel van de inverse fil
tering uit paragraaf 3.4.2. Het resultaat van deze bewerking is echter een
afbeelding die onherkenbaar wordt door de vele singulariteiten die tijdens de
berekening optreden. Deze zijn waarschijnlijk het gevolg van de aanwezig
heid van speckle en ruis of van een verkeerde benadering voor de
puntspreidfunctie van het systeem (zie paragraaf 3.4.2). Behter ook als er
een beter resultaat zou kunnen worden behaald, is deze techniek niet toepas
baar voor het (real-time) verbeteren van ultrasone afbeeldingen vanwege de
zeer lange rekentijden die voor deze berekening nodig zijn. Deze bedragen
enkele uren per afbeelding op het in hoofdstuk 6 beschreven systeem.

7.2.2 Histogram egalisatie

Het resultaat van de histogram egalisatie uit paragraaf 3.4.3 is een afbeel
ding waarin het contrast is toegenomen (zie figuur 7.1). Door dit toegeno
men contrast vertoont de afbeelding echter harde overgangen, waardoor zij
visueel het karakter krijgt van een zwart-wit afbeelding. Hierdoor is het
resultaat geen verbetering in algemene zin maar weI voor afbeeldingen
waarin metingen moeten worden verricht. In dergelijke afbeeldingen zijn
harde overgangen gewenst omdat de randen van de structuren die gemeten
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Figuur 7.1: Een voorbeeld van een afbeelding voor (links) en na (rechts)
histogram egalisatie
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moeten worden, goed in de afbeelding moeten kunnen worden onderschei
den.

7.2.3 Real-time bewerken

Er is een real-time bewerking opgenomen in het systeem in de vorm van een
substractie bewerking (zie hoofdstuk 5). Oeze methode zorgt ervoor dat
bewegende structuren in de afbeelding worden benadrukt door ze een hoger
contrast te geven ten opzichte van hun omgeving. Bij real-time weergave
blijkt echter dat behalve bewegende structuren ook de aanwezige speckle
wordt benadrukt. Oit is het gevolg van de beweging die speckle in een af
beelding vertoont, doordat de probe en het weefsel altijd enigszins ten op
zichte van elkaar bewegen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het feit dat
men de probe nooit helemaal stil kan houden en anderzijds doordat het
weefsel en de patient constant in beweging zijn. Wil deze afbeelding resul
taat opleveren, dan zal voor het toepassen van deze bewerking dus eerst een
speckle reductie moeten worden toegepast.

7.2.4 Speckle reductie

Voor het realiseren van een speckle reductie zijn drie methoden onderzocht.
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Verschuiven en middelen
Deze methode probeert speckle na het verschuiven van beelden uit te mid
delen (zie hoofdstuk 4). De speckle neemt ten gevolge van deze methode
echter pas noemenswaardig af, als in zo'n hoge mate wordt gemiddeld dat
ook de overige structuren in de atbeelding vervagen.

De methode van Bamber
De methode van Bamber voert in de atbeelding in een bepaalde mate een
lokale filtering uit nadat een gemeten lokale parameter is vergeleken met een
referentiewaarde (zie paragraaf 4.1.1). Het resultaat van deze bewerking is
een daadwerkelijke vermindering van de speckle. Deze speckle reductie gaat
echter ten koste van de details, het contrast en de contouren in de atbeelding
(zie figuur 7.2). Het contrast neemt in het algemeeen af, terwijl details uit

Figuur 7.2: Ben atbeelding van een lever v66r (links) en na (rechts)
bewerking met de speckle reductie van Bamber

de atbeelding verdwijnen en contouren vervagen. Om uit te sluiten dat dit
veroorzaakt wordt door het gebruik van een verkeerde referentiewaarde is er
een groot aantal experimenten gedaan, waarbij deze waarde werd gevarieerd.
Dit blijkt echter geen beter resultaat op te leveren.
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De methode van Lee
Deze methode realiseert in feite een ruisfiltering (zie paragraaf 4.1.2) en is
op het beeldbewerkingssysteem gerealiseerd om na te gaan of zij ook toepas
baar is voor het reduceren van speckle in een ultrasone afbeelding. Het
resultaat van de bewerking is in eerste instantie een vermindering van de
speckle (zie figuur 7.3). Er is echter ook hier nog sprake van het vervagen
van contouren en het verdwijnen van details, zij het in mindere mate dan bij

Figuur 7.3: Een afbeelding van een lever v66r (links) en na (rechts)
bewerking met de ruisfilter van Lee

de methode van Bamber. Om deze vervaging te voorkomen, zijn er twee
contourdetectie methoden aan de speckle reductie bewerking toegevoegd (zie
paragraaf 4.2). De eerste methode voert de filtering van Lee niet uit, als de
gemeten lokale variantie boven een in te stellen drempel ligt. Het resultaat
hiervan is een afbeelding waarin details en contouren beter te onderscheiden
zijn. De tweede methode is een contourdetectie met behulp van gradient
kernels (zie paragraaf 4.2.2). Het resultaat van deze methode is eveneens dat
contouren in de afbeelding minder vervagen.

De beide methoden zijn gecombineerd opgenomen in het programma
LOCAL_FILTER uit paragraaf 6.3.3. Het resultaat is, zowel statisch als
real-time, een afbeelding waarin details en contouren zeer goed te onder
scheiden zijn, terwijl speckle toch in grote mate wordt onderdrukt. Boven
dien neemt in veel gevallen het contrast van kleine structuren toe, doordat ze
nu tegen een meer egale achtergrond (zonder speckle) worden weergegeven
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Figuur 7.4: Ben atbeelding van een lever voor (links) en na (rechts) speckle
reductie met behoud van contouren

(zie figuur 7.4). De rekentijd die nodig is voor het bewerken van een af
beelding ligt in de orde van enkele minuten op het systeem uit hoofdstuk 6.
Derhalve wordt het mogelijk geacht om deze bewerking in hardware real
time te laten plaatsvinden.

De methode van Lee gaat uit van additieve ruis (zie paragraaf 4.1.2). Omdat
verondersteld wordt dat speckle meer een multiplicatief karakter heeft, is de
algoritme uit aangepast voor multiplicatieve ruis [Lee, 1980]. De atbeeldin
gen die werden gegenereerd met behulp van de additieve methode, bleken
echter identiek aan die van de multiplicatieve methode, terwijl de multiplica
tieve methode meer rekentijd vergt. Derhalve wordt gebruik gemaakt van de
additieve methode.

De drempelwaarde voor de variantie en de gradient (zie paragraaf 4.2) zijn
in het programma instelbaar, omdat experimenteel blijkt dat voor een opti
maal resultaat deze waarden per atbeelding enigszins bijgesteld moeten
kunnen worden. Ais deze methode in hardware wordt gerealiseerd, zal deze
mogelijkheid aanwezig moeten blijven.

Het resultaat van deze bewerking is door middel van een real-time weergave
ter beoordeling voorgelegd aan personen die vaak met ultrasone atbeeldingen
werken. In een eerste reactie bleek het beeld vaak onwennig door het ontbre
ken van speckle. Bij het bestuderen van de atbeelding werd er echter veelal
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positief gereageerd, omdat de speckle gereduceerd is zonder dat daarbij
informatie verloren gaat (voor zover men visueel kan beoordelen). Boven
dien vertoont de rechter afbeelding van de leverdoorsnede uit figuur 7.4
door het reduceren van speckle meer overeenkomsten met een echte door
snede van een lever dan de niet bewerkte afbeelding.

Indien deze methode hardwarematig in een scanner wordt opgenomen, zal de
gebruiker in staat moeten zijn om deze bewerking weI of niet in te schake
len. Bij de beoordeling van het resultaat van een speckle reductie speelt de
persoonlijke factor namelijk een grote rol.

7.3 Aanbevelingen

De gerealiseerde technieken uit paragraaf 7.2 zouden in een voortgezet
onderzoek wellicht verbeterd kunnen worden. Hiervoor worden de volgende
aanbevelingen gedaan.

Er kan onderzocht worden of de real-time bewerking uit hoofdstuk 5 verfijnd
kan worden (zie bijvoorbeeld [Blostein,199l] en [Roux,1991]), zodat bewe
gende speckle structuren niet meer worden benadrukt. In het algemeen is het
wellicht mogelijk om de beeldkwaliteit te laten toenemen door het toepassen
van real-time bewerkingen zoals beschreven in hoofdstuk 5.

In de speckle reductie methode van Lee zou de contourdetectie, die nu op
vrij eenvoudige wijze wordt uitgevoerd door middel van gradient kernels,
wellicht kunnen worden vervangen door een meer geavanceerde methode.
Zie bijvoorbeeld [v. Vliet, 1990], [Pratt, 1977], [Castleman, 1979] en litera
tuur over "pattern recognition II in het algemeen.

[Frost, 1982] presenteert een "minimum mean square error" filter voor
speckle reductie aan de hand van een model van het beeldverwervend sys
teem van radar. Hij beweert dat eenzelfde techniek ook toepasbaar is voor
speckle in ultrasone afbeeldingen.
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Er is ten behoeve van het onderzoek naar beeldverbetering van ultrasone
echo-afbeeldingen een beeldbewerkingssysteem gerealiseerd. Dit systeem is
in staat om een serie atbeeldingen uit een scanner in te lezen en vervolgens
elke atbeelding te bewerken. Dit is mogelijk door het toepassen van enkele
standaard beeldbewerkingstechnieken en -gereedschappen die in dit systeem
zijn geimplementeerd. Tevens bestaat de mogelijkheid om aan dit systeem op
eenvoudige wijze beeldbewerkingstechnieken toe te voegen in de vorm van
software. Naast een statische weergave van ren afbeelding kan in het sys
teem ook een real-time weergave plaatsvinden van een serie beelden.

Voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van ultrasone atbeeldingen is er
een onderzoek gedaan naar de eigenschappen die deze beeldkwaliteit be
invloeden. Er is een aantal algoritmen ontworpen om te proberen de beeld
kwaliteit te verbeteren door het veranderen van deze eigenschappen met
behulp van digitale beeldbewerking. Deze algoritmen zijn in software ge
implementeerd en toegevoegd aan het eerder besproken beeldbewerkingssys
teem.

Enkele algoritmen blijken niet geschikt te zijn, ofweI vanwege hun slechte
resultaten op de atbeelding, ofweI doordat ze een te lange rekentijd vereisen
om een atbeelding te bewerken, waardoor ze niet real-time toegepast kunnen
worden. Andere algoritmen rea1iseren weI een beeldverbetering. Enerzijds
zijn er algoritmen die alleen een verbetering betekenen voor atbeeldingen die
gebruikt worden voor specifieke toepassingen, anderzijds zijn er algoritmen
die een beeldverbetering rea1iseren in algemenere zin.

Ben histogram egalisatie zorgt voor de toename van het contrast in ultrasone
atbeeldingen zodat deze atbeeldingen meer geschikt zijn voor het uitvoeren
van afstands- en oppervlaktemetingen.

Ben real-time substractiemethode zorgt ervoor dat bewegende structuren in
een atbeelding met een hoger contrast worden weergegeven, waardoor deze
structuren in het beeld worden benadrukt.

In de vorm van een lokale filtering is er een speckle reductie algoritme
gerea1iseerd. Deze algoritme verwijdert in hoge mate de speckle uit een
atbeelding, terwijl details en contouren toch scherp worden weergegeven.
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A Gebruikershandleiding voor het beeldbewer
kingssysteem

A.I Bet genereren van atbeeldingen

Voor het genereren van afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van een P.M.E.
scanner SC250. Ais tijdens het scannen de knop "FREEZE" wordt inge
drukt, slaat de scanner de eerstvolgende 20 beelden op in de 20 videoge
heugens. Ais dit is gebeurt wordt de afbeelding uit het eerste geheugen op
het scherm (statisch) weergegeven. Door nu aan de trackerball te draaien is
het mogelijk steeds een ander beeld (uit de twintig videogeheugens) weer te
geven. Het weergegeven beeld is tevens aanwezig op de video-uitgang van
de scanner. Deze video-uitgang kan worden aangesloten op het "Optical
Memory System" (OMS).

In het OMS kan de afbeelding worden omgezet in digitale vorm. Dit gebeurt
als voIgt:

• Sluit de video-uitgang van de SC250 aan op de ingang van het
OMS.

• Kies uit het hoofdmenu (op het OMS-systeem) de optie "OMS".
• Kies uit het menu de opties "File" en vervolgens "New".
• Vul de gevraagde gegevens in.
• Er verschijnt een "Aquire" menu. Door middel van de opties "Free

ze", "Save" en "Unfreeze" is het mogelijk een afbeelding op schijf
op te slaan.

• Gebruik de optie "Logout ll om de toegang te beeindigen.
De afbeelding is nu aanwezig op de harde schijf van het OMS (in de partitie
D: of E: afbankelijk van de beschikbare ruimte). Omdat het bovenstaande
menu de naam waaronder de afbeelding is opgeslagen niet weergeeft, moet
naar de afbeelding worden gezocht aan de hand van de datum waarop deze is
gegenereerd. Met behulp van een paralielle of seriele verbinding tussen het
OMS en een PC kan de afbeelding door middel van het programma
FASTLYNX worden overgezet naar een PC. Zie hiervoor de gebruikers
handleiding van FASTLYNX.

Ais de afbeelding op de PC aanwezig is kan ze over het netwerk worden
getransporteerd naar het SUN workstation. Dit transport vindt plaats met het
programma FTP (zie FTP-handleiding). De afbeeldingen zijn vervolgens
beschikbaar op de harde schijf van het SUN systeem.
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Het programma MYPICTURE geeft een afbeelding weer in een venster
binnen de SunView-omgeving. Het programma wordt opgestart vanuit een
Command Tool binnen SunView door het ingeven van de naam "mypicture".
Het programma werkt met behulp van muisbesturing onder SunView, zie
[Sun Microsystems, 1990 (2)]. De volgende functies zijn in het programma
opgenomen:

• Ben afbeelding kan vanaf de harde schijf worden binnengehaald
voor weergaven en bewerking door het aanklikken van de knop
"Load" met behulp van de muiscursor. Hiervoor dient eerst de
naam van de afbeelding te worden ingevuld achter "Input file:"

• De afbeelding zoaIs die op dat moment wordt weergegeven kan op
harde schijf worden opgeslagen door het aanklikken van de knop
"Save". Hiervoor dient eerst de naam voor de afbeelding worden
opgegeven achter "Output file:"

• Ben rechthoekig gedeelte van de afbeelding kan worden geselecteerd
door met de muis een punt in de afbeelding aan te klikken dat een
hoek van de betreffende rechthoek voorstelt. De muistoets moet nu
worden vastgehouden en de muiscursor moet worden gesleept naar
de overliggende hoek in de betreffende rechthoek (de rechthoek
wordt op het scherm weergegeven). De muistoets moet hier worden
losgelaten. Voor aIle volgende bewerkingen wordt nu het geselec
teerde gedeelte van de afbeelding gebruikt in plaats van de hele
afbeelding.

• Het geselecteerde gedeelte kan worden opgeslagen op harde schijf
door het aanklikken van de knop "Save area". De naam achter
"Output file:" wordt gebruikt om de afbeelding op te slaan.

• Het venster kan leeg gemaakt worden door de knop "Clear" aan te
klikken.

• Er kan een kleurenpaIet worden geladen door het aanklikken van de
knop "Load paIet". Het paIet dat achter "PaIet:" is ingevuld wordt
vervolgens geladen. Voor het bewerken van ultrasone afbeeldingen
met 64 grijswaarden moet echter het standaard grijswaardenpalet
zijn geladen dat bij het starten van het programma aanwezig is.

• Indien men de knop "Histogram" aanklikt, wordt het grijswaarden
histogram van de weergegeven afbeelding berekend en in een apart
venster grafisch weergegeven.

• Na het aanklikken van de knop "Algorithm" verschijnt een venster
met knoppen, waarin de namen van aIle opgenomen beeldbewer
kingstechnieken zijn opgenomen. Door het aanklikken van een knop
in dit venster wordt de betreffende bewerking uitgevoerd. Ais er een
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rechthoek uit de afbeelding is geselecteerd vindt de bewerking alleen
plaats op het geselecteerde deel van de atbeelding. Ais dit niet is
gedaan, wordt de hele atbeelding bewerkt.

De lijst van opgenomen beeldbewerkingstechnieken kan worden uitgebreid
door het toevoegen van de naam van een nieuwe bewerking aan het tekstbe
stand "mypicture.alg" . Ais het programma MYPICTURE vervolgens op
nieuw wordt gestart, is voor de betreffende bewerking een knop gegenereerd
in het venster met beeldbewerkingen. Het programma dat de bewerking
uitvoert moet de betreffende atbeelding als raster-bestand inlezen van schijf.
De naam van de atbeelding is het eerste aan het programma meegegeven
argument. Onder dezelfde naam moet de bewerkte atbeelding terug worden
geschreven naar de schijf.

A.3 Het real-time weergeven van een serie afbeeldingen

Voor real-time weergave moet een scanner SC1120 worden aangesloten op
het SUN systeem via een seriele POOrt' In de software van de scanner moet
het programma DOWNLOAD zijn opgenomen. Voor real-time weergave
moeten de volgende stappen worden ondemomen:

• Start het SUN systeem onder de naam SClxxO.
• Start het programma "upload" met de volgende parameters:

- de namen van alle betreffende atbeeldingen (er kan ge
bruikt worden gemaakt van wildcarts)

- de optie -c voor het starten van de real-time weergave
- de opties -x, -y, -wen -h indien slecht een deel van de

atbeelding (met begincoOrdinaten x en y en hoogte en
breedte h en w) hoeft te worden weergegeven
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