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Samenvatting
In dit verslag wordt een onderzoek beschreven dat ten grondslag ligt aan het ontwerp en de
implementatie van een systeem voor kwantitatieve analyse van doppiergolfvormen ten
behoeve van vaatfunctie-onderzoek in ziekenhuizen. Het systeem bestaat uit hardware- en
software-componenten waarmee dopplergolfvormen, zoals die worden geregistreerd met
behulp van duplexsystemen, achtereenvolgens worden gedigitaliseerd en geanalyseerd.
Digitalisatie van het videosignaal van het duplexsysteem vindt plaats met behulp van een
framegrabber. Voor de kwantitatieve analyse van de gedigitaliseerde doppierbeelden is het
programma 'QuADS' (Quantitative Analysis of Doppier Spectra) ontwikkeld. In het
afstudeeronderzoek staan de fysische aspecten van de kwantitatieve analyse centraal.
Doppiergolfvormen die worden afgebeeld in doppierbeelden zijn opgebouwd uit
achtereenvolgens geregistreerde vermogensdichtheidspectra van een, aan rode bloedcellen
verstrooid,
dopplerverschoven,
ultrageluidsignaaL
De
vorm
van
een
vermogensdichtheidspectrum op een bepaald tijdstip wordt in principe bepaald door het
'momentane' snelheidsprofiel van het bloed binnen het bloedvat dat door het ultrageluid
wordt aangestraald. Doppiergolfvormen worden bij voorkeur gekarakteriseerd aan de hand
van de maximale-frequentie-curve (evenredig met de maximale-snelheid-curve) die de
maximale frequenties van het signaal binnen elk vermogensdichtheidspectrum met elkaar
verbindt. De maximale-frequentie-curve wordt beschreven door karakteristieke parameters
als hellingen en toppen.
In doppierbeelden is geen ruimtelijke informatie afgebeeld, maar een tijd in
horizontale richting en een frequentie (dopplerverschuiving) in verticale richting. Met de
grijswaarden worden vermogens weergegeven. Daarmee onderscheiden deze beelden zich
van beelden die gebruikelijk zijn binnen de beeldbewerking. Analyse van doppierbeelden is
daarom geen beeldbewerkingsprobleem in de gangbare zin van dat woord. In dit onderzoek is
een algoritme ter detectie van de maximale-frequentie-curve ontwikkeld dat gebaseerd is op
fysische kennis van signaal en ruis in de dopplerbeelden. De maximale-frequentie-curve
wordt bepaald door de drempel die de scheiding tussen signaal en ruis aangeeft, waarbij de
ruis benaderd wordt met een gaussische vermogensverdeling of grijswaardeverdeling. Een
probleem hierbij is dat doppierbeelden door nabewerking in het duplexsysteem 'verstoord'
zijn door onder andere contrastverbetering, 'smoothing' en drempeling om een zo mooi
mogelijk beeld te presenteren.
Voor verschillende maten zoals een signaal-ruis-verhouding en een signaal-drempelverhouding is onderzocht of ze geschikt zijn om op basis daarvan globaal de betrouwbaarheid
en/of robuustheid van de analyse aan te geven. Een probleem daarbij is dat slechts de
benaderde maximale-frequentie-curve bekend is. Daarom wordt er in dit onderzoek vanuit
gegaan dat een curve, die perceptief een goede omhullende vormt van een doppiergolfvorm
in een ideaal dopplerbeeld, de werkelijke maximale-frequentie-curve optimaal benadert. Met
een ideaal doppierbeeld wordt een beeld bedoeld dat niet verstoord is door ruis en/of andere
'artefacten'. Dit doppierbeeld wordt vervolgens kunstmatig verstoord en afwijkingen in
karakteristieke parameters worden gegeven ten opzichte van de maximale-frequentie-curve
die als uitgangspunt is gekozen. Experimenteel wordt vastgesteld dat de signaal-ruisverhouding als enige een goede maat lijkt om de betrouwbaarheid van de analyse aan te
geven. Echter, vanwege onder andere de nabewerking van het videosignaal in het
duplexsysteem is het niet mogelijk gebleken met de kunstmatige verstoringen de verstoringen
die in de praktijk optreden op een voldoende reële manier te simuleren. Daarmee is ook de
signaal-ruis-verhouding niet geschikt als maat voor betrouwbaarheid van de analyse.
Betrouwbaarheid van de analyse kan daarmee vooralsnog slechts perceptief worden
beoordeeld.
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Inleiding
In de vaatfunctiediagnostiek wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van Doppierultrageluid-technieken waarmee de bloedstroming in bloedvaten wordt gemeten. Door
analyse van de bloedstroming in een bloedvat kan een beeld worden gevormd over de
conditie van het desbetreffende bloedvat. De Doppier-Ultrageluid-technieken zijn nietinvasief en daarmee niet of nauwelijks belastend voor de patiënt, dit in tegenstelling tot
andere technieken, zoals bijvoorbeeld Röntgentechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van
contrastvloeistoffen die in de bloedsomloop worden gebracht.
Voor meting van de bloedstroming met ultrageluid wordt tegenwoordig voornamelijk
gebruik gemaakt van duplexsystemen. Dit zijn systemen waarmee zowel een ruimtelijke
weergave van een bloedvat kan worden geregistreerd (echobeeld) als een zogenaamd
spectrogram (dopplerbeeld). Het spectrogram is een grafiek waarin de spectrale inhoud van
het doppiersignaal wordt afgebeeld als functie van de tijd. De actuele informatie in het
spectrogram wordt doorgaans de doppiergolfvorm genoemd. Deze doppiergolfvorm
representeert de bloedstroming in het bloedvat waaraan de meting wordt verricht.
Vooralsnog worden de afbeeldingen van de doppiergolfvormen perceptief beoordeeld
door een arts of laborant. Perceptieve beoordeling is subjectief en garandeert bovendien geen
reproduceerbaarheid. Vanuit het Sint Joseph Ziekenhuis in Veldhoven en het Academisch
Ziekenhuis in Nijmegen bestond de behoefte aan een systeem voor automatische
kwantitatieve analyse van doppiergolfvormen ten behoeve van de vaatfunctiediagnostiek. De
vraag naar een fysische onderbouwing van een dergelijk systeem was de aanleiding voor dit
afstudeeronderzoek bij de werkgroep Klinisch Fysische Meettechnieken van de vakgroep
Fysische Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven. Het nieuw te ontwikkelen
systeem moet naast de mogelijkheden tot automatisering van de analyse, van doppierbeelden
van verschillende typen duplexmachines, ook reproduceerbaarheid garanderen. Dat wil
zeggen dat de analyse telkens op eenzelfde wijze, dus objectief moet worden uitgevoerd.
Tevens moet worden nagegaan in hoeverre het mogelijk is aan de hand van de
doppierbeelden die worden verkregen door digitalisatie van het videosignaal van het
duplexsysteem verantwoord fysisch onderzoek te doen. In het verleden is reeds onderzoek
verricht naar de automatische kwantitatieve analyse van dopplergolfvormen. De kennis die
daarbij is verkregen, is echter zeer beperkt gedocumenteerd. Voor de kwantitatieve analyse
van doppiergolfvormen bestonden reeds twee programma's Quindops en Angiodin. Beide
programma's bieden echter geen mogelijkheden voor analyse van doppiergolfvormen van
duplexsystemen en zijn bovendien niet of in beperkte mate fysisch onderbouwd en slecht
gedocumenteerd. Er bestaat daarom de behoefte een aantal gegevens in het kader van de
kwantitatieve analyse van doppiergolfvormen in de vorm van een afstudeerverslag vast te
leggen. Vandaar dat dit verslag een omvangrijke en uitvoerige bespreking geeft van de
verschillende aspecten die van belang zijn bij de kwantitatieve analyse van
doppiergolfvormen uit dopplerbeelden, die worden verkregen via het videosignaal van
duplexsystemen. Vanwege het karakter van dit onderzoek, dat uit een groot aantal kleinere
deelonderzoeken en constateringen bestaat, is de opzet van dit afstudeerverslag enigszins
anders dan gebruikelijk. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat dit afstudeerverslag
omvangrijk en uitgebreid is.
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In hoofdstuk I zal een tamelijk uitgevoerde bespreking worden gegeven van de theoretische
aspecten die ten grondslag liggen aan dit onderzoek. Hierbij is zowel aandacht voor de
hemodynamica als voor de signaalverwerking en signaalbewerking. Daarnaast wordt
ingegaan op de mogelijkheid om de doppiergolfvorm te karakteriseren. In het tweede
hoofdstuk komen enkele experimentele aspecten aan de orde, waarbij de digitalisatie van het
videosignaal van het duplexsysteem centraal staat. In het derde hoofdstuk wordt de software
die in dit onderzoek is ontwikkeld besproken en is er aandacht voor de algoritmen die hieraan
ten grondslag liggen. Een evaluatie van de verschillende algoritmen wordt gegeven in
hoofdstuk 4. Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf ingegaan op de mogelijkheden om te komen
tot een maat voor de betrouwbaarheid van de analyse. In het allerlaatste hoofdstuk worden
enkele algemene conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
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Hoofdstuk 1
Theorie
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de verschillende theoretische achtergronden van
het afstudeeronderzoek. Een groot gedeelte van de theorie die wordt besproken is terug te
vinden in de standaardliteratuur [BER90] [EVA89] [RES86] [WEL77]. De theoretische
aspecten worden in een onderlinge relatie beschreven. Allereerst wordt aandacht besteed aan
de hemodynamica. Hierna komen enkele theoretische achtergronden over de totstandkoming
van het doppiersignaal aan de orde. Er zal onder andere worden ingegaan op ultrageluid en
het dopplereffect. Daarna wordt de theorie van de signaalverwerking uitvoerig besproken en
tenslotte is er aandacht voor de interpretatie van het verwerkte signaal.

1.1 Hemodynamica
Het bloed stroomt in het vaatstelsel onder invloed van een drukverschil, dat hoofdzakelijk
door de werking van het hart maar ook door krachten van extracardiale oorsprong
gehandhaafd wordt. De relatie tussen drukverschil en stroomsnelheid is gecompliceerd en
niet overal in het vaatstelsel hetzelfde. Wetten die ontleend zijn aan de stationaire stroming
van een vloeistof door een eenvoudig lang, star buizensysteem, gaan maar gedeeltelijk op,
omdat het vaatstelsel een sterk vertakt netwerk vormt, waarin alle buizen (bloedvaten) meer
of minder rekbaar zijn. Bovendien is de bloedstroming pulsatief, hebben bloedvaten slechts
een beperkte lengte en zijn bloedvaten niet recht. Daarnaast kunnen er in bloedstroming
wervelingen optreden. Toch biedt de hemodynamica voldoende mogelijkheden om enkele
principes van de functie van het vaatstelsel te verduidelijken.
Een eenvoudige vorm van stationaire stroming die optreedt in een lange, starre
cilindrische buis is de Poiseuille stroming. De vloeistof stroomt niet met een enkele snelheid
maar er is sprake van een verdeling van snelheden. Het zogenaamde snelheidsprofiel van een
Poiseuille stroming is parabolisch. De Poiseuille stroming is een laminaire stroming. Voor
snelheidsprofielen van laminaire stromingen in het algemeen geldt
V= Vm.[l-(r/R)")

( 1.1)

Hierin is Vm de maximale snelheid in de buis en R de straal van de buis. Voor een parabolisch
(Poiseuille) snelheidsprofiel geldt n=2. Een uniforme snelheidsverdeling wordt weergegeven
door n=cx:. In figuur 1.1 wordt een aantal snelheidsprofielen voor verschillende waarden van
n afgebeeld.
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Figuur 1.1 Snelheidsprofielen bij verschillende vormen van laminaire stroming.

Zoals al eerder in deze paragraaf wordt vermeld, is de bloedstroming in werkelijkheid
instationair. Onder andere ten gevolge van de pompfunctie van het hart heerst er in de
bloedvaten een pulsatieve stroming. Het snelheidsprotiel is niet zonder meer te alle tijden
parabolisch of laminair. Ook is het mogelijk dat, ten gevolge van reflecties aan het
achterliggende vaatbed, terugstroming optreedt. In figuur 1.2 wordt de ontwikkeling van het
snelheidsprotiel in de tijd, gedurende één hartslag afgebeeld.

0

Figuur 1.2 Ontwikkeling van het snelheidsprotiel in de tijd gedurende een hartslag.
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1.2 Ultrageluid en dopplereffect
Ultrageluid is geluid met een frequentie groter dan 20 kHz dat niet waarneembaar is voor het
menselijk gehoor. In de medische diagnostiek wordt gebruik gemaakt van materialen met
piëzo-elektrische eigenschappen voor het opwekken en detecteren van ultrageluid. Met
behulp van ultrageluid kan de bloedstroming in een menselijk lichaam op een niet-invasieve
wijze gemeten worden. De golflengte van de ultrageluidgolven moeten hiervoor voldoende
groot zijn ( ~ 0.15mm (1 OMHz)) ten opzichte van de afmetingen van de rode bloedcel ( ~ 6
J..lm). De rode bloedcel gedraagt zich dan als een isotrope verstrooier van ultrageluid. Voor
medische toepassingen worden doorgaans frequenties gebruikt, variërend van ongeveer 1 tot
10 MHz, onder andere afhankelijk van de indringdiepte die is vereist voor onderzoek naar
dieper gelegen structuren. Ultrageluidgolven met een hoge frequentie, hebben slechts een
beperkte indringdiepte.
Wanneer een bewegende rode bloedcel een ultrageluidgolf van een bepaalde frequentie
verstrooit, treedt een dopplerverschuiving op. Deze dopplerverschuiving berust op twee
wijzigingen in frequentie van de ultrageluidgolf De eerste dopplerverschuiving vindt plaats
wanneer de ultrageluidgolf arriveert bij een bewegende rode bloedcel, de tweede
verschuiving als de verstrooide ultrageluidgolf de rode bloedcel verlaat.
Onder de aanname dat de snelheid van ultrageluid in bloed veel groter is dan de
snelheid van de bloedstroming en dat het ultrageluid onder eenzelfde hoek e, ten opzichte
van de richting van bloedstroming, wordt uitgezonden en gedetecteerd, geldt
.M ~ 2·f.v·cose I c

( 1.2)

(c>>v)

Hierin is f de frequentie van de uitgezonden ultrageluidgolf, c de snelheid van het ultrageluid
in bloed, v de snelheid van de rode bloedcel en e de hoek tussen de invallende ultrageluidgolf
en de richting van de bloedstroming. De doppierverschuivingen zijn maximaal bij een hoek
van 0 graden tussen de richting van het uitgezonden ultrageluid en de richting van de
bloedstroming en minimaal (11f=O) bij een hoek van e = 90 graden.
De geluidssnelheid in bloed bedraagt ongeveer 1540 m/s. De snelheid van de bloedstroming
in het menselijk lichaam varieert tot maximaal 2 m/s. Bij toepassing van frequenties van het
ultrageluid van I tot I 0 MHz en een hoek van 60° treden doppierverschuivingen op van
enkele tientallen kHz. De doppierverschuivingen vallen daarmee in het voor het menselijke
gehoor waarneembare gebied.

1.3 Continu en gepulst uitgezonden ultrageluid
Voor het meten van de bloedstroming in het menselijk lichaam kan gebruik worden gemaakt
van continu of gepulst uitgezonden ultrageluid. Voor het opwekken en detecteren van continu
ultrageluid wordt gebruik gemaakt van twee piëzo-elektrische kristallen, één zendkristal en
één ontvangstkristaL Indien het ultrageluid gepulst wordt uitgezonden is in principe slechts
één kristal nodig dat afwisselend fungeert als zender en ontvanger. In de praktijk wordt echter
vaak gebruik gemaakt van geavanceerde transducers die bestaan uit meerdere piëzoelektrische kristallen. Met behulp van deze geavanceerde transducers kan onder andere de
richting van de uit te zenden bundel ultrageluid worden gestuurd.
Indien gebruik wordt gemaakt van continu uitgezonden ultrageluid wordt het
meetvolume bepaald door de doorsnede van de gevoelige gebieden van zender en ontvanger
(figuur 1.3). De doorsnede van deze gebieden is vrij langgerekt en het is niet mogelijk te
achterhalen van welke diepte het ontvangen signaal afkomstig is [HOE91]. Dit kan leiden tot
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problemen bij de interpretatie van het ontvangen signaal indien bijvoorbeeld tegelijkertijd
meerdere bloedstromingen worden geobserveerd. Indien gebruik wordt gemaakt van gepulst
uitgezonden ultrageluid is dit nadeel niet van toepassing. Met behulp van een elektronische
poortschakeling is het dan namelijk mogelijk om (zie figuur 1.3) -c 3 seconden na de start van
de uitgezonden pulstrein, die -c 1 seconden duurt, -c 2 seconden van het ontvangen signaal te
selecteren. In feite wordt op deze manier uitsluitend signaal, dat wordt ontvangen uit een
bepaald meetvolume, geselecteerd voor eventuele verdere bewerking. De afmetingen van dit
meetvolume worden onder andere bepaald door -c 2. Een kleinere -c 2 impliceert een kleiner
meetvolume. De positie van het meetvolume wordt onder andere bepaald door t 3 •

t1

't2

VAATWAND

------j---

OOPPLERSIGNAAL

/
\';.

e(···

-----·--·- --=-v;-1----''"""''"-:::.~.~-------------------

--:

BLOEDVAT

\\

i

i

\1;;~-----:-:~-

__,..,..--V--A-'

BLOe:'ovA.r

(b)

(a)

Figuur 1.3 (a) Illustratie van selectie van het meetvolume bij gepulst uitgezonden ultrageluid met behulp van een
elektronische poortschakeling. Voor uitleg wordt verwezen naar de tekst. (b) Continu uitgezonden ultrageluid en
doorsnede van gevoelige gebieden van zender en ontvanger.

=

Bij toepassing van gepulst ultrageluid dient de pulsrepetitiefrequentie (PRF Tr- 1) zodanig
gekozen te worden dat er genoeg tijd is voor ontvangst van het signaal uit een geselecteerd
meetvolume, voordat de volgende puls wordt uitgezonden. Indien de afstand van
zender/ontvanger tot het meetgebied d is dan geldt voor de maximale afstand dmax waarop
gemeten kan worden
dmax

~ 'lj ·

Tr · c = c I (2 · PRF)

(1.3)
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1.4 Het doppiersignaal
Het uitgezonden ultrageluid wordt verstrooid door een verzameling rode bloedcellen die
bewegen met verschillende snelheden en daarom aanleiding geven tot verschillende
doppierverschuivingen in de frequentie van het uitgezonden ultrageluid. De bijdrage tot het
vermogen van het ontvangen signaal (verstrooide ultrageluid) bij een bepaalde frequentie is
afhankelijk van de hoeveelheid geïnsoneerde rode bloedcellen binnen het geselecteerde
meetvolume die met een bijbehorende snelheid bewegen.
Het ontvangen signaal (S), ook wel doppiersignaal genoemd, kan gezien worden als
ware het opgebouwd uit drie componenten (vergelijking 1.7). De eerste component is
afkomstig van reflecties of echo's van het uitgezonden ultrageluid aan stilstaande structuren.
E is de amplitude van deze bijdrage tot het signaal. De frequentie van dit gereflecteerde
gedeelte van het ontvangen ultrageluid, is gelijk aan de frequentie van het uitgezonden
ultrageluid. De tweede en derde component zijn afkomstig van het ultrageluid, verstrooid
door de bewegende rode bloedcellen, respectievelijk in richting van de zender (voorwaartse
stroming) en weg van de zender (terugwaartse stroming). Het onderscheid tussen voorwaartse
en terugwaartse stroming wordt gemaakt om een scheiding te realiseren tussen deze
stromingen voor de (klinische) interpretatie van het doppiersignaaL De parameters X11 voor
voorwaartse, en Ym voor terugwaartse stroming, worden in principe bepaald door de
hoeveelheid rode bloedcellen met een bepaalde, aan de dopplerverschuiving fx,n en fy,m
gerelateerde, snelheid.
S = E·cos(2·7t·f.t) + Ln Xn·Cos(2·7t·(f+fx,n}t) +

Lm Ym·Cos(2·7t·(f-fy,m)-t

(1.4)

In de tweede en derde componenten van vergelijking 1.4 komen in het algemeen ook de
bijdragen van reflecties van het ultrageluid aan traag bewegende structuren zoals de
vaatwand tot uitdrukking. In dat geval zijn de doppierverschuivingen fx,n en fy,m laag en
hebben X11 en Ym een andere betekenis. Omdat rode bloedcellen zich gedragen als isotrope
verstrooiers van het ultrageluid is de bijdrage hiervan aan het vermogen van het ontvangen
signaal (S), dat wordt gedetecteerd onder een bepaalde ruimtehoek, aanzienlijk lager dan de
bijdrage ten gevolge van reflecties van het ultrageluid aan stilstaande en/of traag bewegende
structuren. Het signaal van de traag bewegende bloedcellen wordt dus overstemd door het
signaal van de traag bewegende structuren.
Indien wordt aangenomen dat een hoeveelheid identieke bloedcellen met eenzelfde snelheid
beweegt, levert elke bloedcel een bijdrage aan het vermogen van het doppiersignaal bij
eenzelfde frequentie. De fase van de ultrageluidgolf is echter afhankelijk van de afstand
tussen de rode bloedcel en de zender/ontvanger. De verstrooide ultrageluidgolven van twee
rode bloedcellen op een onderlinge afstand gelijk aan '14 van de golflengte van het
uitgezonden ultrageluid, hebben een tegengestelde fase en doven elkaar uit. Anderzijds treedt
een maximale versterking op indien de afstand tussen de twee rode bloedcellen gelijk is aan
de helft van de golflengte van het uitgezonden ultrageluid. Omdat de concentratie van rode
bloedcellen in bloed redelijk groot is en de afstanden tussen de bloedcellen dientengevolge
klein zijn [AST83] kan dus interferentie optreden tussen de verstrooide ultrageluidsgolven.
Hierdoor zijn fluctuaties mogelijk in het vermogen van het ontvangen doppiersignaal
[HOE91].

1.5 Signaalverwerking, kwadratuursignaal
Het ontvangen signaal (S) wordt volgens het blokschema in figuur 1.4 (verder) verwerkt.
Allereerst wordt het signaal gedemoduleerd. Hiervoor vindt een vermenigvuldiging plaats
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met een tweetal referentiesignalen, zowel met het uitgezonden signaal (cos(2·7t·f.t)) als met
het uitgezonden signaal dat 90° in fase gedraaid is (sin(2·7t·f.t)). Indien het ontvangen signaal
uitsluitend gedemoduleerd zou worden met het uitgezonden signaal dan zou het onmogelijk
zijn om positieve (voorwaartse stroming) van negatieve frequentieverschuivingen
(terugwaartse stroming) te onderscheiden. Om in een later stadium het signaal van
voorwaartse en terugwaartse stroming volledig van elkaar te kunnen scheiden is het
noodzakelijk dat de demodulatiefrequentie exact gelijk is aan de frequentie van de draaggolf
van het signaal.

zender

ontvanger

oscillator

(S)

demodulator

(S2)

Figuur 1.4 Demodulatie en filtering van het doppiersignaaL Uitleg van demodulatie van het doppiersignaal wordt
gegeven in de tekst.

Het gedemoduleerde signaal of kwadratuursignaal wordt gefilterd met een laagdoorlaatfilter
waarbij alle componenten met een frequentie groter dan 15 kHz worden geëlimineerd. Hierbij
wordt er vanuit gegaan dat de bandbreedte van het gedemoduleerde doppiersignaal (S)
maximale 15 kHz bedraagt (paragraaf 1.2). Na demodulatie en filtering kan het signaal
beschreven worden als

( 1.5)

In dit stadium worden eventueel ook frequentiecomponenten kleiner dan 100 Hz
weggefilterd. Hierdoor worden bijdragen aan het ontvangen signaal ten gevolge van
bijvoorbeeld reflectie aan traag bewegende structuren, zoals de wand van een bloedvat,
geëlimineerd. Het filter dat hierbij gebruikt wordt, wordt doorgaans het 'wall-thump' -filter
genoemd.
Het kwadratuursignaal kan op twee manieren verder worden verwerkt om het signaal van de
voorwaartse stroming te kunnen scheiden van het signaal van de terugwaartse stroming. In
een eerste methode wordt het signaal verwerkt volgens een aantal opeenvolgende stappen,
waarvan in figuur 1.5 een blokschema is weergegeven. Bij signaal S 1 wordt signaal S2
opgeteld nadat signaal S2 eerst 90° in fase wordt gedraaid (S 2 '). Aan signaal S2 wordt signaal
S 1 toegevoegd nadat ook signaal SJ. 90° in fase is verschoven (S 1'). De resulterende
(som)signalen worden gegeven in vergelijking 1.9 en bevatten in principe uitsluitend nog
bijdragen ten gevolge van respectievelijk voorwaartse bloedstroming (X) en terugwaartse
bloedstroming (Y).

(1.6)
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Signalen X en Y bevatten uitsluitend nog frequenties in de orde van enkele tientallen kHz en
kunnen direct hoorbaar gemaakt worden. Het is echter ook mogelijk om met behulp van
fouriertechnieken een grafische weergave te verkrijgen van de spectrale inhoud van de twee
componenten van het signaal.
Indien de fasedraaiing van 90° niet exact gerealiseerd kan worden dan is het niet
mogelijk om het signaal van terugwaartse en voorwaartse stroming volledig van elkaar te
scheiden. In dat geval ontstaan in het signaal dat de terugwaartse stroming representeert
verstoringen door het signaal van de voorwaartse stroming (en v.v.). Dit verschijnsel wordt
aangeduid met de term overspaak. Zoals al eerder in deze paragraaf wordt vermeld kan
overspaak ook ontstaan indien het doppiersignaal (S) niet met de juiste frequentie
gedemoduleerd wordt.
In een tweede methode om het kwadratuursignaal verder te verwerken worden S 1 en
S2 beschouwd als het reële en imaginaire deel van een complex signaal Z, waarbij Z =
S 1+i·S 2. Met behulp van fouriertechnieken kan de spectrale inhoud van het signaal,
bijvoorbeeld in de vorm van een vermogensdichtheidspectrum, worden verkregen. De
fouriertechnieken die daarvoor worden toegepast, komen aan de orde in paragraaf 1.6 en
verder.
(X)

(Y)

Figuur 1.5 Scheiding van het signaal van voorwaartse en terugwaartse stroming door fasedraaiing en sommatie.

1.6 Fouriertransformaties
Een fysisch proces kan zowel in het tijddomein als in het frequentiedomein worden
beschreven. De functie h(t) in het tijddomein en de functie H(f) in het frequentiedomein
kunnen worden beschouwd als twee verschillende presentaties van hetzelfde fysische proces.
De transformaties van het ene domein naar het andere worden fouriertransformaties genoemd
oe

H(f) = Jh(t)-e2"·if·t dt
-oe

(1.7)

oe

h(t) = JH(f)·e -2-11-i·f·t df
-oe

Voor het totale vermogen van een signaal geldt de vergelijking van Parseval ( 1.18). Het totale
vermogen in een signaal is onafhankelijk van het domein waarin het signaal wordt
gepresenteerd en in beide domeinen gelijk.
oe

oe

2
2
P = J \H(f)\ df= J \h(t)\ dt

(1.8)

Het vermogen kan ook als functie van de frequentie worden gegeven met de
vermogensdichtheid P(f). Het vermogensdichtheidspectrum van een reëel signaal h(t) is
symmetrisch en kan worden beschreven met de volgende vergelijking.
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2

2

P(f) =I H(f) 1 +I H(-f) 1

(1.9)

1.7 Bemonstering van een continu signaal
In het algemeen wordt een functie in het tijddomein h(t) bemonsterd op gelijk verspreide
intervallen (ö) in het tijddomein. Indien een signaal bemonsterd wordt met
bemonsteringsfrequentie ö' 1 dan wordt, volgens het theorema van Nyquist, de maximale of
kritische frequentie (fc) die kan worden gedetecteerd gegeven door

(1.10)
Met andere woorden, de bemonsteringsfrequentie van een signaal dient tenminste twee keer
groter te zijn dan de maximale frequentie die voorkomt in het signaal.
Indien een signaal h(t) bemonsterd wordt met een bemonsteringsfrequentie die aan
het criterium van Nyquist voldoet, dan wordt dat signaal volledig bepaald door haar discrete
representatie hk

(1.11)
Voldoet de bemonsteringsfrequentie niet aan het criterium van Nyquist dan worden
componenten met een frequentie hoger dan V2 keer de bemonsteringsfrequentie afgebeeld
binnen het frequentie-interval [-fcJcl Dit verschijnsel wordt 'aliasing' genoemd (zie figuur
1.6).

bemonstenngsfrequentie = te

-fc

+fc

0

bemonsteringsfrequentie > fc

~

1········-··-··--·-.. __ 1
-fc

-fc

+fc

0

bemonsteringsfrequentie < fc

aliasing

0

+fc

f[Hz]
Figuur 1.6 Bemonstering, Nyquistcriterium en aliasing. Ter illustratie wordt uitgegaan van een complex signaal
met een asymmetrische representatie in het frequentiedomein ten opzichte van frequentie 0 Hz. De frequentie fc is
de kritische frequentie volgens het Nyquistcriterium. In de bovenste twee afbeeldingen wordt het signaal
bemonsterd met een frequentie die voldoet aan het Nyquistcriterium. Het signaal kan volledig worden
gerepresenteerd in het frequentiedomein. In de onderste afbeelding wordt bemonsterd met een frequentie die
kleiner is dan 2 keer de hoogste frequentie die voorkomt in het signaal. Aan het Nyquistcriterium is niet voldaan
en er treedt aliasing op. Het signaal kan daardoor niet volledig worden weergegeven.
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Indien het ultrageluid gepulst wordt uitgezonden dan wordt het doppiersignaal opgeslagen
met behulp van een zogenaamde 'sample-and-hold'-schakeling. Na elk puls die is
uitgezonden verandert de inhoud van het opgeslagen signaal. Dit resulteert in een
kwadratuursignaal dat is bemonsterd met een bemonsteringsfrequentie gelijk aan de
pulsrepetitiefrequentie (PRF) [HOE93].
De maximale frequentie die kan worden gemeten is daarbij in principe gelijk aan de
helft van pulsrepetitiefrequentie (Yz·PRF). Het is echter mogelijk frequenties groter dan
iiz·PRF, zeg iiz·PRF+~f, die worden afgebeeld op -Yz·PRF+~f ('aliasing'), boven op de
positieve frequenties te projecteren ('knip/plak'-optie). Dit is natuurlijk alleen mogelijk als er
geen doppiersignaal aanwezig is in de frequentieband [-iiz·PRF,-iiz·PRF+M]. De maximale
frequentie die dan kan worden weergegeven is in het uiterste (geen doppiersignaal bij
negatieve dopplerfrequenties) te verhogen tot de pulsrepetitiefrequentie. Ook als het
ultrageluid continu wordt uitgezonden kan de 'knip/plak'-optie worden toegepast, mits de
bemonsteringsfrequentie bekend is De PRF dient dan vervangen te worden door de
bemonsteringsfrequentie. De 'knip/plak'-methode wordt in figuur 1.7 geïllustreerd.

/

,/
-Ie

+Ie

+Ie

f[Hz]

Figuur 1.7 Illustratie van de 'knip/plak'-optie. Hierbij wordt weer uitgegaan van een (complex) signaal waarvan de
representatie in het frequentiedomein asymmetrisch is ten opzichte van de oorsprong (f = OHz). Het gedeelte van
het signaal met frequenties groter dan de kritische frequentie dat door aliasing aan de 'onderkant' van het
frequentiespectrum wordt afgebeeld kan door reconstructie met de knip/plak optie op de juiste positie worden
weergeven.

1.8 Discrete fouriertransformaties
Indien een functie h(t) bemonsterd wordt met een frequentie ~-I dan geldt voor N
opeenvolgende samples

k=0,1,2, ... , N-1

(1.12)

De (totale) bemonsteringstijd T is hierbij gelijk aan
T=N-~

(1.13)

Indien de functie h(t) met N punten is bemonsterd, dan kan de functie H(t) slechts voorN
frequenties f0 , equidistant in het frequentiedomein, worden bepaald. Het maximum en
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mmtmum van fn (vergelijking 1.14) worden bepaald door het Nyquist criterium en ZIJn
respectievelijk gelijk aan -fc en fc.

f,, = n I

(~·N)

n=-N/2, ... , N/2

De frequentieresolutie bedraagt dus

(1.14)

1/(N·~).

Met behulp van de fouriertransformatie is de discrete functie hk in het tijddomein te
representeren in het frequentiedomein. Daarvoor wordt de integraal in vergelijking ( 1. 7)
benaderd door een discrete som
+oe

N-1

-oe

k=O

H(f) = Jh(t)·e 2·"·i·fn·t dt ~ L hk ·ehi·fn\ ~

(1.15)

De laatste term in vergelijking 1.15 is de discrete fouriertransformatie van deN punten hk en
wordt aangeduid met Hn.
N-1

Hn

=L hk e2·1tÜ·n

IN

( 1.16)

k=O

De inverse transformatie van Hn levert hk op.
( 1.17)
Ook voor de discrete vorm van de fouriertransformatie geldt dat het totale vermogen van het
signaal in het tijddomein gelijk is aan het totale vermogen van het signaal in het
frequentiedomein. De discrete vorm van het theorema van Parseval wordt gegeven met
( 1.18)
Een methode om snel discrete fouriertransformaties uit te voeren is de zogenaamde 'Fast
Fourier Transform' of FFT. Bij een FFT is het noodzakelijk dat N, het aantal punten
waarover de FFT wordt uitgevoerd, een macht van twee is. Op de theoretische aspecten van
de FFT zal niet verder worden ingegaan.

1.9 Benadering van vermogensdichtheidspectra
Het vermogensdichtheidspectrum P(f) van een functie h(t) kan worden benaderd door het
kwadraat van de absolute waarde van de discrete fouriertransformatie van een eindig
bemonsterd gedeelte van h(t). Er bestaat een grote variëteit aan definities en schrijfwijzen
voor benaderingen voor vermogensdichtheidspectra. De zogenaamde periodogrambenadering
voor het vermogensdichtheidspectrum kan worden gegeven met
2
2
P(O) = P(fo) = (I/N )·1Col
2
2
2
P(fn) = (1/N }[ I Hn 1 +I HN-n 1 ]

(1.19)

n=1,2, ... , (N/2 -1)
Hierin is Hn de discrete fouriertransformatie van h(t) (vergelijking 1.16), fn is gedefinieerd als

(1.20)
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Omdat f" representatief is voor een frequentiegebiedje (ook wel frequentie-'bin' of 'bin'
genoemd) van f0 • 1 +Y2·~f tot fn+l+~·~f, zal P(fn) niet precies gelijk zijn aan de werkelijke
vermogensdichtheid P(t) bij f=fn. P(fn) is dus slechts een benadering voor het werkelijke
vermogen bij frequentie fn en kan worden beschouwd als een gemiddelde van P(t) gewogen
met een 'window'-functie rondom f0 • Voor de periodogrambenadering wordt deze 'window'functie gegeven door
W(s) = (l/N 2)·[sin(7t·s)/sin(7t·s!N)]"

( 1.21)

Hierin is s de frequentie-offset ten opzichte van fn uitgedrukt in 'bins'. In figuur 1.8 wordt
deze functie afgebeeld. Aan de hand van de figuur wordt duidelijk dat de functie oscillatoire
'zij lobben' heeft en afgezien daarvan, bij benadering afvalt als W(s):~:(1ts)" 2 . Het relatieftrage
afvallen van de 'window'-functie resulteert in zogenaamde spectrale lekkage ('spectra!
Jeakage') van één frequentie naar een andere.
Indien s gelijk is aan een geheel getal (:t:O) dan is W(s) gelijk aan nul. Dit betekent
dat er, indien h(t) bestaat uit een sinus met een frequentie precies gelijk aan een van de fn's,
geen spectrale lekkage is naar de aangrenzende fu's. In het algemeen is dit niet het geval.
Indien de frequentie bijvoorbeeld op lf4 van de afstand tussen twee opeenvolgende 'bins' of
fn's ligt, zal de lekkage zich uitstrekken tot ver buiten de twee opeenvolgende 'bins' .
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Figuur 1.8 Afbeelding van verschillende zogenaamde 'lekkage'-functies. Deze lekkage-functies worden gegeven
door het kwadraat van de fouriergetransformeerden van de window-fucnties uit het tijddomein.

1.10 'Data-windowing'
Spectrale lekkage kan worden beteugeld met behulp van 'data-windowing'. Het doel hiervan
is de 'window'-functie in vergelijking 1.21 aan te passen. Deze 'window'-functie brengt,
zoals al eerder werd vermeld, de relatie tussen de benadering P(fu) in een discrete frequentie
fn en de werkelijke P(t) bij f=fn in het continue vermogensdichtheidspectrum tot uitdrukking.
In het algemeen bevat P(fu) in 'bin' n door lekkage, bijdragen van frequentiecomponenten die
in werkelijkheid s 'bins' verderop liggen. Hierin is s de onafhankelijke variabele uit
vergelijking 1.21.
Het toepassen van de periodogrambenadering op N bemonsterde punten komt neer op een
vermenigvuldiging, van een oneindige hoeveelheid bemonsterde data hk. met een 'window'-
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functie in het tijddomein. Voor deze 'window'-functie geldt dat ze gelijk is aan nul buiten de
bemonsteringstijdsduur T=N·~ en gelijk aan 1 binnen de bemonsteringstijd. Met andere
woorden, voor de periodogrambenadering geldt dat de datapunten vermenigvuldigd zijn met
een rechthoekig 'window'.
Volgens het convolutie-theorema is vermenigvuldiging, van de data met dit
rechthoekige 'window', in het tijddomein gelijk aan de convolutie, van de
fooriergetransformeerde data met de fooriergetransformeerde van de 'window' -functie, in het
frequentiedomein. De 'window' -functie W(s) in het frequentiedomein uit vergelijking 1.21
kan dan ook worden bepaald door het kwadraat van de discrete fooriergetransformeerde van
het rechthoekige 'window' in het tijddomein. De reden voor spectrale lekkage is dat het
rechthoekige 'window', oneindig steile hellingen heeft en daarmee aanzienlijke
hoogfrequente componenten bevat.
Om spectrale lekkage te voorkomen kan de data hk (k=O, ... ,N-1) vermenigvuldigd worden
met een 'window'-functie wk welke, van k=O tot k=N-1, een geleidelijker verloop heeft van
nul naar een maximum en van het maximum naar nul.
N-1

- "" (h k'Wk ) ·e 2·1t·i·k·n!N
Dn-L..

n=O, ... ,N-1

(1.22)

k=O

In dit geval worden de vergelijkingen voor de benadering voor het vermogensdichtheid
spectrum gelijk aan
P(O) = P(fo) = (1/Wss}l Do

2
1

(1.23)
n=1,2, ... , (N/2 -1)
Hierin wordt f;1 weer gegeven door vergelijking 1.20 en staat Wss voor
(1.24)
Voor de keuze van de 'window' -functie bestaat een groot aantal opties. De meest
gebruikelijke 'window' -functies zijn het 'Parzen-window', 'Hanning-window' en het
'Welch-window'. Deze 'windows' inclusief het rechthoekige worden in figuur 1.9 afgebeeld.
In figuur 1.8 worden reeds de bijbehorende 'lekkage' -functies afgebeeld.

Figuur 1.9 Afbeelding van verschillende windowfuncties. I: rechthoekig window, 2: Welch-window, 3: Hanningwindow en 4: Parzen-window.
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Bij de vermenigvuldiging van de data hk (k=O, ... ,N-1) met een ander dan het rechthoekige
'window' gaat informatie 'verloren'. Door de data op te delen in overlappende segmenten en
vervolgens de data binnen elk segment te vermenigvuldigen met een 'window'-functie kan dit
enigszins in rekening worden gebracht. Omdat op elk segment vervolgens een discrete
fouriertransformatie (DFT) wordt uitgevoerd bevatten de achtereenvolgens (na elke DFT)
benaderde vermogensdichtheidspectra dus gedeeltelijk informatie uit eerder benaderde
vermogensdichtheidspectra, afhankelijk van de mate waarin de segmenten elkaar overlappen.

1.11 Vermogensdichtheidspectrum van het doppiersignaal
Om enig inzicht te krijgen in de vorm van de vermogensdichtheidspectra van het
doppiersignaal worden in deze paragraaf enkele overwegingen in verband daarmee aan de
orde gesteld. In paragraaf 1.6 werd reeds vermeld dat de bijdrage aan het vermogen van het
ontvangen signaal bij een bepaalde frequentie, in theorie afhankelijk is van de hoeveelheid
rode bloedcellen met een bijbehorende snelheid. In figuur 1.10 worden enkele
vermogensdichtheidspectra afgebeeld die kunnen worden afgeleid [EMG] indien wordt
uitgegaan van een laminaire stroming met snelheidsprofielen zoals die worden gegeven door
vergelijking 1.1. Hierbij is bovendien aangenomen dat de rode bloedcellen in het bloedvat
een homogene concentratieverdeling hebben en dat alle geïnsoneerde rode bloedcellen m
gelijke mate tot het vermogen van het ontvangen signaal bijdragen.
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Figuur 1.10 Theoretische vermogensdichtheidspectra voor verschillende vormen van laminaire stroming.

In de praktijk is de bloedstroming instationair en zal het snelheidsprofiel niet zonder meer te
alle tijden parabolisch, rotatiesymmetrisch of laminair zijn (zie paragraaf 1.1 ). Aan de hand
van figuur 1.6 wordt duidelijk dat zelfs een kleine afwijking van een parabolisch
snelheidsprofiel, met n=2, een grote invloed heeft op de vorm van het bijbehorende
vermogensdichtheidspectrum. Bovendien is de concentratie van de rode bloedcellen in een
bloedvat niet uniform. De concentratie van rode bloedcellen in het midden van het vat kan
hoger zijn dan de concentratie aan de randen [EMG]. Ook dit heeft invloed op de vorm van
het vermogensdichtheidspectrum beïnvloed. Een andere verschijnsel dat aan afwijkingen in
de vorm van het vermogensdichtheidspectrum ten grondslag ligt is interferentie van het aan
de rode bloedcellen verstrooide ultrageluid. In paragraaf 1.4 werd in verband hiermee reeds
een en ander vermeld.
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Afwijkingen kunnen ook ontstaan indien het bloedvat zodanig wordt geïnsoneerd dat het
snelheidsprofiel asymmetrisch of onvolledig wordt aangestraald [EV A89]. Dit wordt
geïllustreerd in figuur 1.11 waarbij een parabolisch snelheidsprofiel als uitgangspunt wordt
gekozen om de gevolgen voor het vermogensdichtheidspectrum te verduidelijken. Indien het
bloedvat volledig wordt aangestraald is het vermogensdichtheidspectrum vlak conform figuur
1.1 0. Wordt het bloedvat onvolledig aangestraald maar wel zodanig dat het snelheidsprofiel
symmetrisch wordt aangestraald (tweede afbeelding in figuur 1.11 ), zoals dat bijvoorbeeld bij
toepassing van gepulst uitgezonden ultrageluid het geval is, dan wordt er uitsluitend signaal
binnen een smalle frequentieband afgebeeld. In de afbeelding uiterst rechts in figuur 1.6
wordt tenslotte geïllustreerd wat de gevolgen zijn voor het vermogensdichtheidspectra indien
het bloedvat zodanig wordt aangestraald dat het snelheidsprofiel asymmetrisch wordt
aangestraald.
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Figuur 1.11 Gevolgen van onvolledige insonatie van het bloedvat en asymmetrische insonatie met betrekking tot
het snelheidsprotiel van de stroming in het bloedvat. Ter illustratie wordt uitgegaan van het
vermogensdichtheidspectrum waaraan een bloedstroming met een parabolisch snelheidsprotiel ten grondslag ligt.
(a) Indien het bloedvat volledig wordt geïnsoneerd dan wordt ook het volledige snelheidsprotiel geïnsoneerd.
Voor onvolledige insonatie zijn er twee mogelijkheden. (b) het vat wordt onvolledig geïnsoneerd maar het
snelheidsprotiel wordt nog steeds symmetrisch aangestraald. (c) het vat wordt onvolledig en het snelheidsprotiel
asymmetrisch geïnsoneerd.

Ten gevolge van continue in-, uit- en doorstroming van rode bloedcellen door het
aangestraalde volume in het bloedvat gedurende een meting treedt een effect op dat
doorgaans wordt aangeduid als intrinsieke spectrale verbreding [EV A89] van het
vermogensdichtheidspectrum. Het gevolge van intrinsieke spectrale verbreding voor de vorm
van het vermogensdichtheidspectrum van een bloedstroming met een parabolisch
snelheidsprofiel wordt geïllustreerd in figuur 1.12.
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Figuur 1.12 Gevolgen van intrinsieke spectrale verbreding voor de vorm van vermogensdichtheidspectra. Links
wordt een theoretisch vermogensdichtheidspectrum overeenkomstig een parabolisch snelheidsprotiel afgebeeld.
Rechts worden de effecten van intrinsieke spectrale verbreding geïllustreerd. Door continue in-, uit- en
doorstroming van het geïnsoneerde meetvolume, door rode bloedcellen met verschillende snelheden, tijdens de
meting voor constructie van het vermogensdichtheidspectrum ontstaat verbreding nabij de maximale frequentie.

Tenslotte ontstaan afwijkingen in de vorm van vermogensdichtheidspectra ten gevolge van de
benaderingsmetheden voor vermogensdichtheidspectra. In figuur 1.13 wordt een voorbeeld
hiervan gegeven. In het algemeen geldt dat de grootte van de afwijkingen afhankelijk is van
de benaderingsmethode. Bovendien bestaan er technieken waarmee de afwijkingen
geminimaliseerd kunnen worden.
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Figuur 1.13 Theoretisch vermogensdichtheidspectrum (links) en benaderd vermogensdichtheidspectrum (rechts).
De fouten die ontstaan door benadering worden overdreven weergegeven. In praktijk wordt gebruik gemaakt van
technieken om de variantie in benaderde vermogen bij een bepaalde frequentie te minimaliseren.

1.12 Spectrogram en doppiergolfvorm
Het kwadratuursignaal wordt, na demodulatie en filtering (zie paragraaf 1.5) verder bewerkt
met de technieken die worden beschreven in het voorafgaande. Het signaal wordt daartoe
bemonsterd en opgedeeld in eventueel overlappende segmenten, waarna, na eventuele
vermenigvuldiging met een 'window' -functie, met behulp van een FFT het
vermogensdichtheidspectrum van elk segment berekend wordt. Indien de FFT's worden
toegepast op een complex signaal Z=S 1+i·S 2, dat uit de twee componenten S 1 en S2 van het
kwadratuursignaal bestaat, is het vermogensdichtheidspectrum asymmetrisch rondom
frequentie 0. Negatieve frequenties hebben in het algemeen geen fysische betekenis. In dit
geval representeren negatieve frequenties echter de negatieve doppierverschuivingen ten
opzichte van de frequentie van het uitgezonden ultrageluid. Door demodulatie met de
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frequentie van het uitgezonden ultrageluid worden deze negatieve doppierverschuivingen als
negatieve frequenties afgebeeld. Bij negatieve frequenties wordt dus het vermogen van
terugwaartse stroming afgebeeld, vooropgesteld dat demodulatie met de juiste frequentie
plaatsvindt (paragraaf 1.5). Bij positieve frequenties wordt dan het vermogen van de
voorwaartse stroming weergegeven.
Vanwege het pulserende karakter van de bloedstroming en het dientengevolge
instationaire snelheidsprotiel (figuur I.2) zijn de, achtereenvolgens voor elk segment
berekende, vermogensdichtheidspectra niet identiek. In figuur l.I4 worden de
vermogensdichtheidspectra in een driedimensionale ruimte, achtereenvolgens afgebeeld. Het
is ook mogelijk dezelfde informatie in een tweedimensionale grafiek te presenteren, waarin
op de horizontale as de tijd, op de verticale as de frequentie en het vermogen in grijstinten
wordt afgebeeld. De grafiek die dan ontstaat wordt doorgaans sonogram of spectrogram
genoemd. De actuele informatie in het sonogram wordt de doppiergolfvorm genoemd.
Normalized
Power

0
Figuur I. 14 Driedimensionale afbeeldingen van het spectrogram en de dopplergolfvorm.

De resolutie van het spectrogram wordt bepaald door de bemonsteringsfrequentie Ll-1 en het
aantal punten N van het bemonsterde signaal waarop een FFT wordt uitgevoerd (zie
paragraaf I.I2). De frequentieresolutie df is gelijk aan 1/(N·Ll). De tijdresolutie dt (in
horizontale richting) is gelijk aan de bemonsteringstijd dt = T = (N·Ll). Het produkt van de
tijd- en frequentieresolutie is gelijk aan I (vergelijking I .25). Het is dus in principe niet
mogelijk om een hogere tijdresolutie te verkrijgen zonder dat dit ten koste gaat van de
frequentieresolutie (en v.v.).
dt·df= I

(1.25)

Indien het signaal echter wordt opgedeeld in overlappende segmenten, is het aantal
vermogensdichtheidspectra dat per tijdseenheid wordt verkregen groter. In dat geval wordt
een hogere tijdresolutie verkregen zonder dat dit ten koste gaat van de frequentieresolutie.
Elk
vermogensdichtheidspectrum
bevat
dan
echter
informatie
uit
vorige
vermogensdichtheidspectra, waardoor in feite een soort temporele uitsmering is
geïntroduceerd.
In figuur I.I5 wordt tenslotte het verschil geïllustreerd tussen een doppiergolfvorm verkregen
door meting met gepulst uitgezonden ultrageluid en een doppiergolfvorm verkregen door
meting met continu uitgezonden ultrageluid. Bij meting met gepulst uitgezonden ultrageluid
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wordt uitsluitend signaal binnen een meetvolume voor verdere verwerking geselecteerd.
Indien dit meetvolume slechts een beperkt gedeelte van het bloedvat omvat, bevat het signaal
uitsluitend die frequenties die zijn gerelateerd met de snelheden van de rode bloedcellen die
voorkomen binnen het meetvolume. Dit kan, afuankelijk van het snelheidsprofiel, resulteren
in een smalle frequentieband in het vermogensdichtheidspectrum waarbinnen het
doppiersignaal wordt afgebeeld. Deze doppiergolfvormen zullen in het vervolg 'smalbandige'
doppiergolfvormen
worden
genoemd
ter
onderscheiding
van
'breedbandige'
dopp Iergo Ifvormen.
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Figuur 1.15 Verschil tussen een doppiergolfvorm geregistreerd met continu uitgezonden ultrageluid (breedbandig)
en gepulst uitgezonden ultrageluid (smalbandig).

1.13 Ruis
Bijdragen aan het vermogen in de vermogensdichtheidspectra buiten de bandbreedte van het
doppiersignaal moeten worden toegeschreven aan ruis. Aangenomen wordt dat de grootste
bijdrage aan de ruis elektronisch van aard is. De belangrijkste ruis bij elektronica voor
signaalverwerking van doppiersignalen is thermische ruis [HOE83] waaraan de brownse
beweging van elektronen ten grondslag ligt. Thermische ruis is witte ruis met een gaussische
amplitude verdeling in het tijddomein. Witte ruis wordt daarom ook wel als wit-gaussische of
gaussische ruis aangeduid. De bijdrage van witte ruis tot het vermogen is gelijk voor alle
frequenties en het vermogensdichtheidspectrum van witte ruis is in principe constant.
De vermogensdichtheidspectra die worden verkregen met fouriertechnieken zijn
slechts een benadering van de werkelijke vermogensdichtheidspectra van een signaal
(paragraaf 1.11 ). De vermogens in het vermogensdichtheidspectrum van witte ruis, dat wordt
benaderd met de periodogrammethode, hebben een chi-kwadratische-verdeling met twee
vrijheidsgraden [ALL85] [M088]. Indien een niet-rechthoekig window wordt toegepast dan
verandert de verdeling [M088] [MAR94], maar ook dan bestaat er een verschil tussen het
theoretische en het benaderde vermogensdichtheidspectrum van wit-gaussische ruis.
Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat de (witte) ruis in de
spectrogrammen gekleurd is door de verschillende vormen van hoog- en laagdoorlaatfiltering
tijdens de signaalverwerking. Bovendien kunnen andere vormen van ruis voorkomen zoals
bijvoorbeeld 1/f ruis. Deze laatste vorm van ruis treedt echter uitsluitend op bij lagere
frequenties en is daarmee eventueel minder van belang vanwege filtering met het 'wallthump'-filter (paragraaf 1.5)
Benadrukt moet worden dat er voor witte ruis of gaussische ruis een verschil bestaat met de
definitie daarvan op het gebied van de beeldverwerking. In de beeldverwerking is witte ruis
gedefinieerd als ruis in grijswaarden met een vlak grijswaardehistogram. Gaussische ruis is

29

ruis in grijswaarden met een gaussisch grijswaardehistogram. Omdat in dit onderzoek
gewerkt wordt met beelden waarin spectrogrammen zijn afgebeeld, kan begripsverwarring
ontstaan. De beelden uit dit onderzoek onderscheiden zich van beelden die gebruikelijk zijn
binnen de beeldverwerking doordat niet in beide richtingen ruimtelijke informatie wordt
afgebeeld. In een beeld van een spectrogram wordt op de horizontale as een tijd en op de
verticale as een frequentie afgebeeld. Ruis in de spectrogrammen kan dan ook niet zonder
meer met de gebruikelijk definities uit de beeldbewerking worden beschreven. Omdat
vermogens worden uitgedrukt in grijswaarden heeft witte ofwit-gaussische ruis dan ook niet
zonder meer een vlak of gaussisch grijswaarde histogram.

1.14 Karakteriseren en kwantificeren van de doppiergolfvorm
Voor het karakteriseren van de doppiergolfvorm zijn verschillende benaderingen mogelijk
[AST91a,b] [G0085]. Zo kan een doppiergolfvorm beschreven worden door haar maximalefrequentie-curve. Dit is de curve die de maximale frequenties van het signaal in de
opeenvolgend berekende en afgebeelde vermogensdichtheidspectra met elkaar verbindt. In
het spectrogram wordt zowel het signaal van voorwaartse als van terugwaartse stroming
afgebeeld. Met de maximale-frequentie-curve wordt zowel de 'echte' maximale-frequentiecurve als de curve die eigenlijk de minimale-frequentie-curve zo moeten heten, aangeduid. In
het algemeen worden de twee curven onderscheiden als het voorwaartse of positieve deel van
de maximale-frequentie-curve en het terugwaartse of negatieve deel van de maximalefrequentie-curve. De maximale-frequentie-curve is direct gerelateerd aan de maximalesnelheid-curve.
Alternatieven voor de maximale-frequentie-curve zijn de maximale-vermogen-curve
of de gemiddelde-frequentie-curve. Ook kan de doppiergolfvorm beschreven worden aan de
hand van de spectrale inhoud van de vermogensdichtheidspectra. De spectrale inhoud wordt
echter beïnvloed door een groot aantal factoren waarvan er in het voorafgaande een aantal is
vermeld. Hetzelfde geldt voor de maximale-vermogen-curve. Bovendien is de spectrale
inhoud van een vermogensdichtheidspectrum bij metingen met gepulst ultrageluid
afhankelijk van de afmetingen van het meetvolume en vaak beperkt tot een smalle band.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de maximale frequentie het minst afhankelijk is van de
afmetingen van het meetvolume. Daarmee is de maximale-frequentie-curve het meest
geschikt is om de doppiergolfvorm te beschrijven [TOR95).
Er bestaan een aantal methoden om de maximale-frequentie-curve en daarmee de
doppiergolfvorm te kwantificeren. Voor een groot aantal hiervan geldt dat de mogelijkheid
om de golfvorm te kwantificeren afhangt van het 'soort' bloedvat waaraan de
doppiergolfvorm ontspringt. Een meer algemene methode bestaat uit een beschrijving van de
vorm van de maximale-frequentie-curve met karakteristieke parameters als hellingen,
maxima of minima van de curve binnen een periode (zie figuur 1.16).
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Figuur 1.16 Parameterisering van de maximale-frequentie-curve. Voor de betekenis van de verschillende
karakteristieke parameters wordt verwezen naar de tekst.

De maximale frequentie (fmax) van de voorwaartse stroming is eenvoudig gedefinieerd als de
top van het positieve deel van de maximale-frequentie-curve. Deze maximale frequentie is
evenredig met de hoogst voorkomende snelheid van de bloedstroming binnen die bepaalde
periode van de golf. Voor de minimale frequentie (fmin) geldt eenzelfde verhaal. De hellingen
Slup en Sldown zijn respectievelijk de hellingen van de acceleratie en deceleratie fase tijdens de
systole. De parameter Sldown heeft vooralsnog geen fysiologische betekenis maar Slup kan een
indicatie kan zijn voor de kracht waarmee het hart samentrekt. Met behulp van
karakteristieke parameters fgempos, fgemneg' die respectievelijk de gemiddelde waarde zijn van de
frequenties van het positieve en negatieve deel van de maximale-frequentie-curve, kunnen
parameters als de zogenaamde 'pulsatility index' (PI) en 'resistivity index' (RI) worden
bepaald. Beide parameters geven een indicatie voor de weerstand van het vaatbed.

( 1.26)

Afhankelijk van het 'soort' bloedvat hebben de karakteristieke parameters van de maximalefrequentie-curve een zinvolle fysiologische betekenis. In de carotis, een slagader in de hals,
bijvoorbeeld treedt nagenoeg geen terugwaartse stroming op en zijn de karakteristieke
parameters van het negatieve deel van de maximale-frequentie-curve meestal niet van belang.
In dit geval wordt vaak een andere definitie van de 'pulsatility index' gebruikt die zal worden
aangeduid met Pihart (vergelijking 1.38)

(1.27)
In het algemeen worden de karakteristieke parameters in onderlinge samenhang met elkaar
vergeleken voordat een arts tot een oordeel komt over de toestand van een bloedvat.
Bovendien mag geen waarde worden gehecht aan de absolute waarde van de karakteristieke
parameters omdat deze van patiënt tot patiënt verschillen. Ook de toestand (rust of
hyperemie) van de patiënt heeft invloed op de parameters. In de praktijk worden de
karakteristieke parameters daarom relatief en vanuit de voorkennis die een deskundige bezit,
geïnterpreteerd.
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Hoofdstuk 2
Experimenteel
In dit hoofdstuk staan de experimentelè aspecten van het onderzoek centraal. Op de eerste
plaats wordt daarbij aandacht geschonken aan duplexsystemen. Dit zijn systemen die
gebruikt worden om onder andere doppiergolfvormen te registreren, die daarbij worden
weergegeven op een monitor. Het beeld op de monitor van het duplexsysteem kan worden
gedigitaliseerd met behulp van een zogenaamde framegrabber. De kenmerken van de
framegrabber die in dit onderzoek worden gebruik worden besproken. Daarna wordt een
kritische bespreking gegeven over digitalisatie en tenslotte is er dan aandacht voor de opzet
voor een systeem ten behoeve van automatische kwantitatieve analyse van
dopplergolfvormen.

2.1 Duplexsystemen
Tegenwoordig wordt in ziekenhuizen hoofdzakelijk gebruik gemaakt van duplexsystemen om
doppiergolfvormen te registreren. Deze systemen maken gebruik van geavanceerde
transdoeers of probes (zenders/ontvangers) waarmee de uitgezonden bundel ultrageluid
gefocusseerd en gericht kan worden. Met behulp van duplexsystemen is het mogelijk om
naast een doppiersignaal ook een echosignaal, voor de constructie van een tweedimensionaal
ruimtelijk beeld, te registreren. Het tweedimensionale echobeeld en de doppiergolfvorm
kunnen gelijktijdig op een monitor worden weergegeven. Het is mogelijk om in het
echobeeld het bloedvat af te beelden waarin vervolgens het meetvolume voor registratie van
het doppiersignaal kan worden aangegeven. Bovendien kan de bundel ultrageluid op deze
manier eenvoudig gestuurd worden.
De 'definitie' van een duplexsysteem is niet eenduidig. Voor registratie van het
doppiersignaal kan zowel gebruik worden gemaakt van continu uitgezonden als van gepulst
uitgezonden ultrageluid. Het doppiersignaal kan simultaan met het echosignaal worden
geregistreerd (bewegend echobeeld). Het is echter ook mogelijk om eerst een echosignaal te
registreren waaruit een echobeeld wordt geconstrueerd. Aan de hand hiervan wordt de bundel
ultrageluid gericht, het meetvolume ingesteld en vervolgens wordt het doppiersignaal
gemeten (stilstaand echobeeld). Tenslotte zijn er verschillende constructies mogelijk voor de
transducer waarmee het ultrageluid wordt uitgezonden en ontvangen. Hierop zal verder niet
worden ingegaan.
In dit onderzoek wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van duplexsystemen van
fabrikant Toshiba (Toshiba Sonolayer SSA 270A). Dit zijn systemen waarin uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van gepulst uitgezonden ultrageluid. In bijlage X wordt een
blokschema gegeven van de Toshiba Sonolayer SSA 270A, voor verwerking en bewerking
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van het doppiersignaaL Een groot deel van de verschillende eenheden uit dit blokschema
werden in algemeenheid besproken in hoofdstuk I.
Duplexsystemen geven doorgaans een aantal uitgangssignalen. Dit zijn, het doppler- of RFsignaal, het kwadratuursignaal, het audiosignaal en het videosignaal. Het doppiersignaal en
het kwadratuursignaal zijn de meest zuivere (weinig bewerkte) vormen van signaal. De
meeste duplexsystemen, ook de Toshiba Sonolayer SSA 270A en Toshiba Sonolayer SSA
270A, geven uitsluitend het audiosignaal en het videosignaal als uitgangssignalen.
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het videosignaal om een verdere analyse
van de doppiergolfvorm uit te voeren. Een voordeel van gebruik van het videosignaal is dat
de doppiergolfvorm direct beschikbaar is. Het videosignaal kan op een eenvoudige manier,
met behulp van een framegrabber, worden gedigitaliseerd. Een groot nadeel van het
videosignaal is de voor- en nabewerking die erop heeft plaatsgevonden. De belangrijkste
reden voor een aantal van deze bewerkingen is een voor het oog zo mooi mogelijk plaatje
weer te geven. Voor de Toshiba Sonolayer SSA 270A bestaan de belangrijkste van die
bewerkingen achtereenvolgens uit 'data-windowing' met overlappende 'Hanning-windows',
een filtering, een contrast verandering en een interpolatie. Hoogstwaarschijnlijk vindt er ook
nog een 'smoothing' van de afzonderlijke vermogensdichtheidspectra plaats. Deze
veronderstelling berust op het gegeven dat de frequentieresolutie van het spectrogram in
verticale (frequentie) richting een tamelijk blokvormige opbouw op zou moeten leggen, die
evenwel niet wordt waargenomen. De fabrikant stelt helaas geen informatie ter beschikking
over de precieze inhoud van de achtereenvolgende bewerkingen van het videosignaal.
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat kwantitatieve analyse van het videosignaal en het
audiosignaal, waarop een groot aantal van de nabewerkingen niet heeft plaatsgevonden, tot
vergelijkbare resultaten leidt [HAL94]. Hierbij moet echter de volgende kritische
kanttekening worden gemaakt. De voor- en nabewerking zijn per duplexsysteem verschillend
en in het desbetreffende onderzoek [HAL94] wordt geen rekening gehouden met dit gegeven.
Bovendien wordt er in het onderzoek gebruik gemaakt van een model voor beschrijving van
de dopplergolfvorm. In dit onderzoek wordt gekozen voor een andere aanpak voor
kwantitatieve analyse die reeds werd besproken in paragraaf 1.12. Het is niet
onwaarschijnlijk de invloeden van na- en voorbewerking minder sterk tot uitdrukking komen
wanneer een model wordt gebruikt.

2.2 Framegrabber.
In figuur 2.1 is een typisch beeld weergegeven zoals dat op de monitor van een
duplexsysteem verschijnt, in dit geval van de Toshiba Sonolayer SSA 270A. Links in de
figuur wordt de doppiergolfvorm afgebeeld (dopplerbeeld) en rechts het echobeeld. Zoals in
paragraaf 2.1 al werd vermeld kan het videosignaal op een eenvoudige wijze worden
gedigitaliseerd met behulp van een zogenaamde 'framegrabber'. In dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van een framegrabber van het type Matrix Meteor. Deze framegrabber is
geschikt voor de verschillende videostandaarden PAL, SECAM, NTSC, RS-170/CCIR en
composiet-Y/C. De framegrabber beschikt over een RGB/SYNC-ingang, een ingang voor
SYNC-composiet-signaal en een aparte ingang voor super-video-signalen (SuperVHS). In
bijlage B wordt een blokschema gegeven van de Matrix Meteor.
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Figuur 2.1 Typisch beeld van een duplexsysteem, in dit geval van de Toshiba Sonolayer SSA 270A. Links in het
beeld wordt het spectrogram met de doppiergolfvorm afgebeeld. Rechts wordt een ruimtelijke afbeelding van het
bloedvat waaraan de doppiergolfvorm gemeten wordt gegeven.

De Matrix Meteor is een PCI-framegrabber en is, in combinatie met een videokaart van het
type Matrox Millennium ... , in staat ' real-time' 24-bits beelden (~16.8 miljoen kleuren) te
digitaliseren met een snelheid van 42 Mbyte/s. Omdat de doppiergolfvorm in het spectrogram
op de monitor van duplexsystemen in het algemeen aan de rechterkant voortdurend wordt
aangevuld met nieuwe data (vermogensdichtheidspectra), en in het geheel continu van rechts
naar links verschuift, kan deze optie nuttig zijn. De meeste duplexsystemen kennen echter
een optie waarmee een beeld kan worden stilgezet.
De framegrabber wordt ondersteund door software waarmee het mogelijk is de
gedigitaliseerde beelden op te slaan in ongecomprimeerd TIFF-formaat met een resolutie van
maximaal 1024x768 en met maximaal 16,8 miljoen kleuren. Omdat de doppiergolfvorm
wordt weergegeven in een beperkt aantal grijstinten, afhankelijk van de analoog-digitaalconversie die in het duplexsysteem plaatsvindt, kan ermee worden volstaan beelden op te
slaan in 256 grijswaarden.

2.3 Digitalisatie van het videosignaal
Aangezien de PAL-resolutie in pixels 768x576 bedraagt is het niet zinnig om beelden met
een hogere resolutie op te slaan. Er dient echter ook rekening mee gehouden te worden dat
het spectrogram een resolutie (tijdresolutie x frequentieresolutie) heeft die wordt bepaald
door de bemonsteringsfrequentie van het dopplersignaal, het aantal punten waarover een FFT
wordt berekend en het eventuele gebruik van overlappende datasegmenten (zie paragraaf
1.11 ). Bij duplexsystemen, zoals de Toshiba Sonolayer SSA 270A, die gebruik maken van
gepulst ultrageluid is de bemonsteringsfrequentie gelijk is aan de pulsrepetitiefrequentie.
Indien overlappende datasegmenten worden gebruikt verbetert de tijdresolutie,
zonder dat dit ten koste gaat van de frequentieresolutie (zie paragraaf 1.11 ). Voor de
tijdresolutie van het spectrogram (dt) geldt dan
dt =NI (PRF·overlap) [ms]

(2.1)

Hierin is overlap een parameter die de mate van overlapping van de segmenten tot
uitdrukking brengt. Als de datasegmenten elkaar voor de helft overlappen verbetert de
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tijdresolutie met een factor twee en is overlap = 2. Voor de frequentieresolutie van het
spectrogram ( dt) geldt
df= (PRF IN) · 1000

(2.2)

[Hz]

Indien het volledige beeld (dopplerbeeld en echobeeld) wordt gedigitaliseerd met een
resolutie van 768x576 pixels bedraagt de resolutie van de afbeelding van het spectrogram
(dopplerbeeld) voor de Toshiba Sonolayer SSA 270A, dat iets minder dan de helft van het
beeld bedekt, ongeveer 320x420 pixels. Het volledige tijdbereik [O,Tmax] wordt dus
weergegeven met 320 pixels. De tijd- en frequentieresolutie van het doppierbeeld zullen
worden aangeduid met dT en dF ter onderscheiding van de tijd- en frequentieresolutie van het
spectrogram dt en df. Voor de tijdresolutie van het doppierbeeld geldt in dit geval

(2.3)

dT=(Tmax1320)·1000 [ms]

Indien wordt aangenomen dat geen gebruik wordt gemaakt van de 'kniplplak'-optie wordt in
verticale richting de helft van het aantal pixels (21 0) gebruikt voor weergave van het
(positieve) frequentiebereik [O,Fmax] en de helft (nogmaals 210 pixels) voor weergave van de
negatieve frequenties [-Fmax.OJ. Hierbij wordt het frequentiebereik Fmax bepaald door de PRF
en geldt

(2.4)

Fmax = PRF I 2
Voor de frequentieresolutie van het doppierbeeld geldt in dit geval
dF = (F

maxI

21 0)-1 000 = (PRF 1420)-1 000 [Hz]

(2.5)

Indien de 'kniplplak'-methode wordt toegepast kan de lengte van de frequentie-as toenemen
tot maximaal I keer de pulsrepetitiefrequentie. Dit heeft echter geen invloed op de
frequentieresolutie van het doppierbeeld uitgedrukt in frequentie-eenheid, omdat het aantal
pixels voor weergave van positieve frequenties evenredig toeneemt.
De Toshiba Sonolayer SSA 270A is in staat FFT's uit te voeren over 64, 128, 256 of 512
punten. Het daadwerkelijke aantal punten waarover een FFT (N) wordt berekend hangt af van
het gebruik van het systeem. Zo biedt de Toshiba Sonolayer SSA 270A de mogelijkheid om
te selecteren tussen het simultaan afbeelden van de (bewegende) doppiergolfvorm en
bewegende echobeelden, of het afbeelden van de doppiergolfvorm en een, in een eerder
stadium geregistreerd, stilstaand echobeeld. Indien gekozen wordt voor het afbeelden van
stilstaande echobeelden is het aantal punten waarover de FFT wordt berekend een factor twee
groter.
Voor de Toshiba Sonolayer SSA 270A kan de lengte van horizontale as of het
tijdbereik (Tmax) in het spectrogram (tijd-as) in stappen variëren van 0.63 seconden tot 5.0
seconden. De maximale doppierfrequentie die kan voorkomen in het doppiersignaal bedraagt
ongeveer 16 kHz. Om deze frequentie te kunnen registreren (zonder aliasing) moet de
pulsrepetitiefrequentie PRF=32 kHz zijn. De lengte van de frequentie-as of het
frequentiebereik (Fmax) is dus maximaal 16kHz.
Indien frequentie- en tijdresolutie van het spectrogram kleiner zijn dan de frequentie- en
tijdresolutie die in het gedigitaliseerde beeld wordt weergegeven dan wordt in het
gedigitaliseerde beeld in feite een grotere nauwkeurigheid geïmpliceerd dan is toegestaan .
Wanneer dit het geval zou zijn moet dat in principe leidden tot een 'geblokte' opbouw van de
dopplergolfvorm. Meerdere verticale beeldlijnen geven dan een en hetzelfde
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vermogensdichtheidspectrum weer. Omdat tijdens de nabewerking in de duplexmachine
hoogstwaarschijnlijk een 'smoothing' van de vermogensdichtheidspectra plaatsvindt
(verticale richting in dopplerbeeld) (zie ook [HAL94]) is dit echter niet noodzakelijk het
geval. Zijn de frequentie- en tijdresolutie van het spectrogram groter dan de frequentie- en
tijdresolutie die in het gedigitaliseerde beeld worden weergegeven gaat informatie verloren.
Dit vormt dan een beperking in het bijzonder voor de weergave van temporele aspecten van
de dopplergolf, die in het algemeen van groter belang zijn voor klinische interpretatie dan
aspecten in verticale/frequentiële richting. Aan de hand van dit laatste kunnen de volgende
eisen voor digitalisatie worden opgelegd
dT;;::: dt

(2.6)

dF;;:::df

(2.7)

Voor de laatste eis (2.7) kan eenvoudig worden afgeleid dat hieraan altijd voldaan is indien
N, het aantal punten waarover een FFT wordt berekend, kleiner is dan 512. Voor de eerste eis
is het minder eenvoudig om tot een uitspraak te komen omdat deze wordt bepaald door PRF,
Tmax. N en de mate van overlapping van de data segmenten. Echter, een minimale voorwaarde
voor een voldoende betrouwbare analyse is dat de helling van de acceleratiefase in de systole
met tenminste 5 tot 7 beeldlijnen wordt weergeven. In dat geval is de helling van de
acceleratie fase met 5 of 7 punten vastgelegd. Bij een minimale duur van een periode van de
doppiergolf (th,min) van 0.3 seconden en een minimale duur van de acceleratie fase binnen de
systole van ongeveer 1/6 hiervan (0.05 s) is dan een tijdresolutie van maximaal 7 tot 10 ms
vereist. Dit is ongeveer in overeenstemming met een maximale toelaatbare tijdresolutie van
13 ms die in eerder onderzoek [BEE94] wordt aangedragen. Aan de hand van vergelijking 2.6
kan worden nagegaan dat de tijdresolutie van het gedigitaliseerde beeld aan de vereiste
tijdresolutie voldoet voor alle mogelijke waarden voor het tijdbereik van 0.63 seconden tot
5.0 seconden. Of datzelfde het geval is voor de tijdresolutie van het spectrogram blijft
onduidelijk.

2.3.1 Digitalisatie en interliniëring
Indien geen gebruik wordt gemaakt van de optie om de doppiergolfvorm in het spectrogram
stil te zetten, en het bewegende beeld direct wordt gedigitaliseerd, ontstaat een artefact in het
beeld. Dit artefact wordt veroorzaakt door de geïnterlinieerde opbouw van het beeld
(interlacing). Dit houdt in dat het beeld eerst wordt opgebouwd uit een aantal even en
vervolgens uit eenzelfde aantal oneven horizontale lijnen. Omdat de doppiergolfvorm in het
beeld continu van rechts naar links verschuift zijn de even en oneven lijnen in horizontale
richting ten opzichte van elkaar verschoven.
Het volledige tijdbereik T max wordt weergegeven met 320 pixels. Een volledig
doppierbeeld (320 pixels) schuift dan in zijn geheel in horizontale richting op in T max
seconden. Als wordt uitgegaan van een frequentie voor de opbouw van het beeld van 25
'halve' (even of oneven lijnen) beelden per seconden dan is de verschuiving in pixels van de
oneven en beeldlijnen in horizontale richting gelijk aan
(2.8)

12.8/ Tmax

Voor T max=5 .Os bedraagt de verschuiving dan 2.5 pixels. De verschuiving is 20 pixels voor
Tmax=0.63s. Het is dus aan te bevelen het beeld stil te zetten alvorens het te digitaliseren.
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2.4 Automatische kwantitatieve analyse van doppiergolfvormen
De doppiergolfvormen in het spectrogram op de monitor van duplexsystemen worden tot op
heden perceptief geïnterpreteerd en beoordeeld. Deze methode van interpretatie en
beoordeling is subjectief en kan geen reproduceerbaarheid garanderen. Verschillende
duplexsystemen bieden mogelijkheden om tot een nauwkeurigere interpretatie te komen,
maar deze zijn meestal vrij bewerkelijk onder andere omdat de gebruiker vaak genoodzaakt is
handmatig een aantal meetpunten aan te geven op de monitor.
Voor klinisch wetenschappelijk onderzoek is het nodig over een systeem te
beschikken waarmee op een eenvoudige en flexibele wijze bepaalde parameters, die de
doppiergolfvorm karakteriseren, automatisch kunnen worden berekend. Dit systeem kan
bestaan uit hardware en software componenten. In figuur 2.2 wordt een blokschema gegeven
voor de opzet van het systeem waarvoor in dit onderzoek gekozen is.

I

Duplex
systeem

Frame
grabber

Conversie

QuADS

Figuur 2.2 Schema van de opzet voor een ontwerp van een systeem voor automatische kwantitatieve analyse van
dopplergolfvormen.

De belangrijkste componenten uit dit blokschema zijn een duplexsysteem, een framegrabber
en een programma voor de automatische kwantitatieve analyse van de dopplergolfvorm,
QuADS (Quantitative Analysis Doppier Spectra). Dit programma is ontwikkeld in Borland
Pascal 7.0. Voordat het gedigitaliseerde beeld geanalyseerd kan worden met QuADS moet
worden aangegeven binnen welk zogenaamde 'Region Of Interest' (ROl) van het
gedigitaliseerde beeld het spectrogram wordt afgebeeld. Hiertoe wordt, met behulp van een
eenvoudig conversie programma, informatie aan het TIFF-bestand toegevoegd, met onder
andere de twee coördinaten van deze 'Region Of Interest'. De TIFF-structuur biedt de
mogelijkheid om een onbeperkte hoeveelheid gegevens aan een bestand toe te voegen zonder
dat daarbij de legale structuur beschadigd wordt. In dit stadium kunnen aan het TIFF-bestand
eventueel twee coördinaten van een zogenaamde 'Unique Region Of Interest' worden
toegevoegd. De 'Unique Region Of Interest' wordt gedefinieerd als het gebied binnen de
'Region Of Interest' waarbuiten, voor de analyse storende of irrelevante informatie, zoals
tekst( en) of markers, wordt afgebeeld.
Ook kunnen in deze fase patiëntengegevens en de gegevens voor calibratie aan het
TIFF-bestand worden toegevoegd. Dit zijn het tijd- en frequentiebereik, voor een directe
ijking voor horizontale en verticale as, de frequentie van het uitgezonden ultrageluid en de
hoek ten opzichte van de as van het bloedvat waaronder het ultrageluid wordt uitgezonden.
De laatste twee parameters zijn essentieel voor een eventuele omzetting van frequenties naar
snelheden (zie vergelijking 1.2). Het is evenwel ook mogelijk deze gegevens in QuADS op te
geven. TIFF-bestanden waaraan informatie is toegevoegd worden in het vervolg aangeduid
als QDS-bestanden en zijn geschikt voor een directe analyse met QuADS.
Voor het ontwerp van een programma voor de kwantitatieve automatische analyse
bestaan een aantal functionele eisen waarvan de belangrijkste de gebruiksvriendelijkheid is.
Daarnaast bestaat de behoefte om te werken onder DOS. De belangrijkste operationele eisen
zijn snelheid van de analyse (binnen enkele seconden) en robuustheid van de analyse.
Bovendien is gewenst dat de analyse reproduceerbaarheid garandeert en moeten de resultaten
betrouwbaar zijn.
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Om te voldoen aan de functionele eisen is een moderne user-interface ontwikkeld die, wat
betreft uiterlijk en bediening, min of meer lijkt op besturingssystemen als Windows. De
voornaamste uitzondering hierop is dat de user-interface geen mogelijkheden biedt tot
bediening met een 'muis', omdat er bezwaren bestonden tegen het gebruik hiervan. De userinterface biedt echter alle mogelijkheden om via het toetsenbord te werken met vensters,
lijsten, statusvakken, invulvakken, aankruisvakken en knoppen. Verder is de user-interface
semi-interactief. Dit wil zeggen dat het programma de gebruiker gedurende een instelbare tijd
de mogelijkheid heeft om op vragen te beantwoorden en/of eventueel in te grijpen. Indien
binnen deze tijd niet wordt gereageerd gaat het programma verder met een standaard
antwoord. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden een (grote hoeveelheid) bestand(en)
automatisch te analyseren zonder dat de gebruiker daarbij aanwezig hoeft te zijn.
De user-interface is opgebouwd uit een aantal standaard procedures die eenvoudig
gebruikt kunnen worden en de gebruiker van een aantal taken, zoals het zorgen voor een
eenduidige schermopbouw, bevrijden. Een ander belangrijk voordeel hiervan is dat, alhoewel
de user-interface niet object georiënteerd is opgebouwd, er voldoende mogelijkheden worden
geboden om functionele procedures geheel 'schoon' te houden van handelingen als
schermopbouw en invoer van parameters. Op de opbouw user-interface zal verder niet
worden ingegaan.
Het programma QuADS is verder dusdanig flexibel opgezet dat het eenvoudig
mogelijk is om (eventueel in een later stadium) een vorm van patiëntenadministratie als een
schil erom heen te construeren. Datzelfde geldt voor programmatuur ten behoeve van het
verrichten van metingen volgens een bepaald protocol. Het voordeel van deze opzet is dat het
programma QuADS onafhankelijk kan functioneren en dat de functionaliteit ervan niet wordt
bepaald door de eisen en wensen van een enkel bedrijf of ziekenhuis. Het geheel van
QuADS, patiëntenadministratie en protocolbeheer zal worden aangeduid met AQuADS
(Automatic Quantitative Analysis of Doppier Spectra). Een uitgebreide bespreking van de
fysische principes die ten grondslag liggen aan QuADS wordt gegeven in de volgende
hoofdstukken.

2.4.1 Quindops en Angiodin
Voor de kwantitatieve analyse van doppiergolfvormen bestaan al twee programma's
Quindops (Quantitatieve interpretatie van Dopplerspectra) [JAN89] en Angiodin. Geen van
beide programma's bieden echter mogelijkheden tot analyse van doppierbeelden van
duplexsystemen die via het videosignaal van duplexsystemen worden verkregen. Bovendien
zijn het merendeel van de algoritmen die ten grondslag liggen aan deze programma's niet of
slecht fysisch onderbouwd en niet gedocumenteerd. Daarom is er gekozen voor de
ontwikkeling van een geheel nieuw programma QuADS.
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Hoofdstuk 3
Analyse van doppierbeelden
In doppierbeelden is geen ruimtelijke informatie afgebeeld, maar een tijd in horizontale
richting en een frequentie (dopplerverschuiving) in verticale richting. Met de grijswaarden
worden vermogens weergegeven. Daarmee onderscheiden deze beelden zich van beelden die
gebruikelijk zijn binnen de beeldbewerking. Analyse van doppierbeelden is dan ook niet
primair een beeldbewerkingsprobleem.
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de in dit onderzoek ontwikkelde
methoden en algoritmen die aan de programmatuur voor automatische kwantitatieve analyse
van doppierbeelden ten grondslag liggen. Hierbij wordt de keuze voor een bepaalde vorm van
de verschillende algoritmen gemotiveerd. Bovendien worden voor het belangrijkste algoritme
ter detectie van de maximale-frequentie-curve uit het gedigitaliseerde beeld verschillende
alternatieven uit de literatuur besproken. Voor een discussie over de in te stellen parameters
word naar hoofdstuk 4 verwezen. In hoofdstuk 4 worden ook de prestaties van de
verschillende methoden voor detectie van de maximale-frequentie-curve vergeleken.

3.1 Programma voor kwantitatieve analyse van doppiergolfvormen
Het gedeelte van het gedigitaliseerde beeld binnen de 'region of interest' zal in het vervolg
worden aangeduid met het 'dopplerbeeld'. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een
negatief en positief gedeelte van het doppierbeeld waarin respectievelijk de
doppiergolfvormen van de terugwaartse en voorwaartse bloedstroming wordt afgebeeld. De
analyse van een doppierbeeld met QuADS vindt plaats langs een aantal hoofdlijnen.
Allereerst wordt het doppierbeeld in zijn geheel geanalyseerd, waarbij de nullijn en de
maximale-frequentie-curve gezocht worden. Daarna wordt de maximale-frequentie-curve
'gesmooth' en vervolgens vindt de parameterisering plaats van de maximale-frequentiecurve. In figuur 3.1 wordt een blokschema gegeven van de achtereenvolgende handelingen
binnen de twee hoofdlijnen. Deze worden in de volgende paragrafen besproken.
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Figuur 3.1 Verschillende stappen voor kwantitatieve analyse van doppierbeelden en dopplergolfvorrnen.

3.2 Methode voor detectie nullijn
De nullijn is die horizontale lijn in het spectrogram die de horizontale tijd-as bij frequentie 0
Hz aangeeft. In de dopplerbeelden, van de meest eenvoudige systemen voor registratie van
dopplergolfvormen, wordt de nullijn op een vaste positie in het doppierbeeld afgebeeld.
Moderne duplexsystemen bieden echter de mogelijkheid tot gebruik van de 'knip/plak'-optie.
Hierdoor kan de nullijn zich op willekeurige positie binnen het doppierbeeld bevinden.
De detectie van de nullijn is gebaseerd op de eigenschap dat deze horizontale lijn in
het doppierbeeld is samengesteld uit slechts één of enkele intense grijswaarden (P0 ). Ter
detectie van deze lijn wordt van alle horizontale beeldlijnen (r) de gemiddelde grijswaarde
(J...Lr) en de standaardafwijking (cr,) van de grijswaarden binnen deze lijn bepaald. De nullijn
wordt gegeven door die lijn met de kleinste standaardafwijking. Bovendien wordt vereist dat
de gemiddelde grijswaarde groter of gelijk is dan een bepaald instelbaar niveau (P 11 ~P 0 ),
vermeerderd met de minimale grijswaarde (Pmin) in het beeld
min(cr,)
(3.1)

1\

Met deze laatste eis wordt uitgesloten dat een ruisvrije beeldlijn met een positie boven de
hoogste top van de doppiergolfvorm in het doppierbeeld die geen informatie meer bevat van
die doppiergolfvorm en daarmee, net als de nullijn, een kleine standaarddeviatie heeft, als
nullijn wordt geïnterpreteerd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de minimale grijswaarde (Pmin) een 'offset' representeert, welke bijvoorbeeld door de framegrabber geïntroduceerd kan
worden, en die, dientengevolge voor elk pixel opgeteld is bij de grijswaarde.

3.3 Methode voor detectie maximale-frequentie-curve
De methode voor detectie van de maximale-frequentie-curve is gebaseerd op de detectie van
scheiding van signaal en ruis en bestaat uit twee achtereenvolgende stappen. Allereerst wordt
een schatting gemaakt van het ruisniveau in het doppierbeeld en vervolgens wordt aan de
hand hiervan de maximale-frequentie-curve gedetecteerd. De algoritmen voor schatting van
de ruis en detectie van de maximale-frequentie-curve worden in de volgende paragrafen
beschreven. Allereerst wordt echter een discussie gegeven over de ruis in dopplerbeelden.
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3.3.1 Ruis
Het algoritme ter detectie van de maximale-frequentie-curve is gebaseerd op de aanname dat
de vermogens- of grijswaardeverdeling van de ruis in de doppierbeelden kan worden
benaderd met een normaalverdel ing. In hoofdstuk I, paragraaf 1.13 is komen reeds enkele
aspecten van ruis in vermogensdichtheidspectra aan de orde. Vanwege de voor- en
nabewerking die heeft plaatsgevonden op het videosignaal zal het grijswaardehistogram van
de ruis in een doppierbeeld vermoedelijk afwijken van de theoretische verdeling.
Om de effecten van enkele na- en voorbewerkingsstappen te onderzoeken, wordt een
tijdsignaal gesimuleerd dat bestaat uit witte ruis met een gaussische amplitudeverdeling ( cr,).
Om een willekeurige variabele te verkrijgen met een gaussische verdeling worden twaalf
getallen die worden verkregen met de 'random'-generator van Borland Pascal 7.0 bij elkaar
opgeteld. De 'random' -generator levert willekeurige getallen binnen het interval [0, I] met
een uniforme frequentieverdeling. Het gemiddelde en de variantie van een verzameling
willekeurige getallen op een interval [0, I] met een uniforme frequentieverdeling zijn
1
respectievelijk 1/ 2 en / 12 . De verzameling getallen welke een som van I2 uniform verdeelde
willekeurige getallen is, heeft gaussische frequentieverdeling met een gemiddelde van 6 en
een variantie van I. Vermindert met 6 levert dat een gaussische verdeling met een
gemiddelde van 0 en een variantie van I. Vermenigvuldiging met een factor cr, en sommatie
met f.lr resulteert tenslotte in een normaalverdeling met een gemiddelde f.lr en een
standaarddeviatie cr,.
Het gesimuleerde witte-ruis-signaal wordt vervolgens vermenigvuldigd met een
'Hanning-window' over 512 punten aan de hand waarvan een vermogensdichtheidspectrum
wordt berekend. Door achtereenvolgens vermogensdichtheidspectra te berekenen wordt een
gesimuleerd doppierbeeld opgebouwd dat uitsluitend ruis bevat. In figuur 3.2 wordt een
grijswaardehistogram van dit doppierbeeld gegeven.
Om de nabewerking en het gebruik van overlappende datasegmenten te simuleren
wordt het verkregen doppierbeeld uitgesmeerd met een tweedimensionaal 'smoothing'-filter.
Perceptief kan worden vastgesteld dat de ruis in de doppierbeelden in verticale richting
sterker uitgesmeerd lijkt dan in horizontale richting. Om de praktijk te benaderen wordt
daarom voor een filter gekozen dat in verticale richting een grotere smoothing veroorzaakt
dan in horizontale richting (3x5 filtermatrix).
Het grijswaardehistogram van het
doppierbeeld na 'smoothing' wordt gegeven in figuur 3.2. Het histogram lijkt, na smoothing
van het dopplerbeeld, veel op een normaalverdeling en in dit onderzoek zal de ruis met een
normaalverdeling worden benaderd. Over de exacte vorm van het histogram kan op deze
wijze echter geen uitspraak worden gedaan omdat de exacte inhoud van de nabewerkingen
('smoothing' -filter, contrast verbetering) onbekend zijn. Daarom is het mogelijk dat de
gaussische vorm nog sterker naar tot uitdrukking komt dan is aangegeven in figuur 3.2.

0

Figuur 3.2 Grijswaarde histogram van het spectrogram van een
Op de horizontale as wordt de grijswaarde afgebeeld, op
overeenkomstige grijswaarde genormeerd op het totale aantal
wordt gemaakt (ntot) Het histogram in de afbeelding rechts komt
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Uit metingen van de 'echte', niet-gesimuleerde ruis uit doppierbeelden blijkt dat de ruis
inderdaad een gaussische vermogensverdeling heeft. Bij lagere ruisniveaus is er echter meer
aan de hand. In figuur 3.3 worden vermogens- of grijswaardehistogrammen van de ruis
gegeven voor een aantal doppierbeelden met verschillende ruisniveaus, opgenomen met de
Toshiba Sonolayer SSA 270A Voor de constructie van deze grijswaardehistogrammen wordt
een zo groot mogelijk gebied uit het doppierbeeld geselecteerd, met daarin uitsluitend ruis.
Duidelijk is dat naarmate de ruis in de doppierbeelden toeneemt een 'gausskromme' als het
ware van onder een bepaald minimaal grijswaardeniveau (drempel) tevoorschijn schuift. Bij
het laagste ruisniveau is slechts een 'staartje' van een gausskromme zichtbaar terwijl bij het
hoogst gemeten ruisniveau de gausskromme nagenoeg volledig zichtbaar is.
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Figuur 3.3 Histogrammen van de ruis zoals die gemeten worden in doppierbeelden met verschillende maten van
ruis en de gausscurven die worden geconstrueerd aan de hand van de gemeten waarden van 11 en cr voor de ruis.
Voor elk histogram wordt oppervlakte genormaliseerd op I. Dat wil zeggen dat het aantal pixels met een bepaalde
grijswaarde gedeeld wordt door het totale aantal pixels binnen het gebied aan de hand waarvan het histogram
wordt geconstrueerd.

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel. Allereerst is het plausibel dat bij de
digitalisatie van het videosignaal met de framegrabber een drempel in het gedigitaliseerde
beeld ontstaat. Een nadere beschouwing van het gedigitaliseerde beeld (doppler- én
echobeeld) heeft echter aangetoond dat de minimale grijswaarde die in het gedigitaliseerde
beeld voorkomt kleiner is dan de waargenomen drempel in het dopplerbeeld. Daarmee is het
uitgesloten dat de drempel ontstaat tijdens digitalisatie met de framegrabber. De
waargenomen drempel kan ook reeds in het duplexsysteem worden gegenereerd. Het
vermoeden bestaat dat de drempel bewust wordt aangebracht om een immer aanwezige (lage)
ruis te camoufleren. Daarbij worden alle grijswaarden onder een bepaalde minimale
grijswaarde afgebeeld als die minimale grijswaarde. De steeds kleiner wordende piek steeds
uiterst links in de verschillende histogrammen is een bevestiging voor het vermoeden dat er
inderdaad sprake is van drempeling. Hiermee is de oorsprong van de drempel verbonden met
de voor- en nabewerking op het videosignaal voor Toshiba Sonolayer SSA 270A.
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Soortgelijke metingen van de ruis in doppierbeelden zijn verricht voor andere
duplexsystemen. Bovendien zijn er verschillen geconstateerd in de grijswaardeverdeling van
de ruis indien gebruik wordt gemaakt doppierbeelden die zijn opgeslagen met behulp van een
videorecorder. De resultaten worden gegeven in appendix X en tonen aan dat er niet altijd
sprake is van drempeling. Bovendien heeft de ruis in deze doppierbeelden niet altijd een
gaussische grijswaardeverdeling. Ook dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verschil
in nabewerking tussen de verschillende duplexsystemen. Aan de hand van de doppierbeelden
van een duplexsysteem van het merk BioSound kan empirisch worden vastgesteld dat een
'smoothing' niet heeft plaatsgevonden. Deze doppierbeelden hebben namelijk een zeer
duidelijke blokvormige opbouw.
De grijswaardedrempel in de doppierbeelden van de Toshiba Sonolayer SSA 270A
vormt een belangrijke maar onoverkomelijke belemmering voor een correcte schatting van
het ruisniveau. Bovendien veroorzaakt de drempel ook een fout in de benadering van de
maximale-frequentie-curve omdat het grijswaardeniveau van de werkelijke maximale
frequentie, met de ruis mee, gecamoufleerd wordt (zie figuur 3.4). Hierop zal in hoofdstuk 4
verder worden ingegaan .

P(f)

f [Hz]
Figuur 3.4 Drempeling en de gevolgen van drempeling in een vermogensdichtheidspectrum. Door drempeling
verschuift de te benaderen maximale frequentie (fd naar links (fk ' ). Een uitleg over drempeling wordt gegeven in
de tekst.

3.3.2 Artefacten en niet uniforme ruis in doppierbeelden
Doppierbeelden van duplexmachines kunnen zijn verstoord door verschillende 'artefacten'.
Een allereerste categorie van artefacten bestaat uit teksten en 'beeldmarkers'. Met
beeldmarkers word de verzameling van lijnen, cursors bedoeld die eventueel door de laborant
in het beeld zijn 'achtergelaten' voordat het beeld wordt gedigitaliseerd. Tot de beeldmarkers
behoren ook de rasterpunten die als het ware over het spectrogram worden geprojecteerd. Het
spreekt voor zich dat teksten en beeldmarkers hinderlijk zijn bij de analyse van het
dopplerbeeld.
Een andere bron van artefacten in doppierbeelden is niet uniforme ruis. Een
voorbeeld van niet uniforme ruis is de zogenaamde ruisbanden die in het spectrogram kunnen
voorkomen . Ruisbanden manifesteren zich als een band van 'signaal' geconcentreerd binnen
een smalle frequentieband (zie figuur 3 .5). Ook deze ruisbanden kunnen de beeldanalyse
bemoeilijken.
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Figuur 3.5 Doppierbeeld van de Toshiba Sonolayer SSA 270A met ruisbanden, teksten en markers.

3.3.3 Algoritme voor benadering van het ruisniveau.
Reeds in de vorige paragraaf is vermeld dat de grijswaardeverdeling van de ruis in
doppierbeelden in dit onderzoek benaderd met een gaussisch grijswaardeverdeling.
Bovendien wordt er van uitgegaan dat tenminste een bepaald percentage van de oppervlakte
van het doppierbeeld geen signaal bevat. Het doppierbeeld wordt vervolgens in rechthoekige
kaders, van instelbaar formaat, ingedeeld. De kaders worden aangeduid met index i.
Binnen elk kader wordt de gemiddelde grijswaarde (J..l;) bepaald en de
standaarddeviatie van de grijswaarden (a;). Indien is aangenomen dat tenminste x procent van
de oppervlakte van het beeld uitsluitend ruis bevat dan worden in eerste instantie die x
procent van het aantal kaders met de laagste gemiddelde grijswaarden geselecteerd. De
geselecteerde kaders worden aangeduid met index n.
De meeste van de geselecteerde kaders zullen uitsluitend ruis bevatten. Om uit te
sluiten dat een geselecteerd kader toch gedeeltelijk over een gebied met signaal is
geprojecteerd en dus signaal bevat, wordt van de standaarddeviatie van de grijswaarden in de
geselecteerde kaders ( cr0 ) het gemiddelde bepaald (J..l( crn)) en de standaarddeviatie ( cr( cr 0 )) .
Indien de standaarddeviatie van één enkel geselecteerd kader (crn) groter of kleiner is dan
J..t(cr 0 )±2·cr(crn) dan wordt dit kader alsnog verworpen. Er wordt hierbij verondersteld dat een
geselecteerd kader dat signaal bevat een grotere standaardafwijking (crn) heeft dan een kader
dat uitsluitend ruis bevat.
Vooral bij een te hoge instelling van het percentage x kan het voorkomen dat een
geselecteerd kader gedeeltelijk signaal bevat. Het ingestelde percentage x is daarom bij
voorkeur een kleine onderschatting van het werkelijke percentage van de oppervlakte van het
beeld dat geen signaal bevat (zie hoofdstuk 4).
Van de resterende kaders wordt nu verondersteld dat deze uitsluitend nog ruis
bevatten. Het gemiddelde en de standaarddeviatie van de grijswaarden binnen al deze kaders
worden als representatief voor de gemiddelde ruis (J.lru;s) en de standaarddeviatie in de ruis
(crru;s) verondersteld.
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3.3.4 Algoritme voor detectie van de maximale-frequentie-curve
Ter detectie van de maximale-frequentie-curve wordt binnen elke verticale beeldlijn (k)
(vermogensdichtheidspectrum), voor zowel de positieve- als negatieve frequenties, in richting
van de nullijn (0 Hz), gezocht naar het eerste pixel met een grijswaarde groter dan een
drempelwaarde die gelijk is aan de gemiddelde ruis (llruis) vermeerderd met SJ keer
standaarddeviatie in de ruis ( O"ruis). De verticale positie van dit pixel wordt verondersteld de
maximale frequentie fk (uitgedrukt in pixels) te benaderen. De maximale-frequentie-curve
wordt samengesteld uit de benaderde maximale frequenties fk van alle verticale beeldlijnen of
kolommen. Als voor sJ=3 wordt gekozen dan bedraagt de drempelwaarde Pd = Jlruis + 3·crruis
en zal (mits de ruis inderdaad een gaussische grijswaarde verdeling heeft) een grijswaarde
groter dan deze drempel met een zekerheid van 99% tot het signaal behoren.
Om te voorkomen dat tekst, markers en/of niet-uniforme ruis, zoals ruisbanden, als
signaal worden herkend wordt als extra eis opgelegd dat tenminsten opeenvolgende pixels in
verticale richting een grijswaarde groter dan de drempelwaarde hebben. Hierbij moet enige
voorzichtigheid in acht worden genomen omdat het signaal bij een smalhandige
doppiergolfvorm binnen een smalle frequentieband (een relatief klein aantal opeenvolgende
pixels in verticale richting) geconcentreerd is. De mogelijkheid bestaat dat, indien n te groot
wordt gekozen, over het signaal heen wordt 'gekeken' (zie hoofdstuk 4).
In figuur 3.6 wordt een illustratie gegeven van een vermogensdichtheidspectrum
(verticale beeldlijn) met daarin aangegeven de gemiddelde ruis Jlruis, de standaardafwijking
van de ruis O"ruis en de drempelwaarde Pd. Het is duidelijk dat, afhankelijk van de helling in
het vermogensdichtheidspectrum rondom fk> naarmate de parameter SJ hoger wordt ingesteld,
de drempel zodanig hoog is dat de gedetecteerde maximale frequentie fk een steeds slechtere
benadering is voor de werkelijke maximale frequentie.

P(f)
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Figuur 3.6 Vermogensdichtheidspectrum voor decarotisen detectie van de maximale frequentie. Afhankelijk van
de helling van het vermogensdichtheidspectrum wordt de benadering van de maximale frequentie beïnvloed door
de hoogte van de drempelwaarde voor detectie daarvan. Bij een verhoging van de drempel schuift wordt de
benaderde maximale frequentie kleiner.

Een extra eis die bij de detectie van de maximale-frequentie-curve wordt opgelegd is dat het
verschil in verticale richting (uitgedrukt in pixels) tussen twee opeenvolgend gedetecteerd
punten fk-J en fk van deze curve niet groter mag zijn dan een maximaal toegestane verandering
~fm. Aan de hand van de minimale duur van een hartslag die bij de mens voorkomt kan,
indien het frequentiebereik (Fmax) en het tijdbereik (Tmax) bekend zijn, dit maximum voor de
verandering in de maximale frequentie tussen de opeenvolgende verticale beeldlijnen,
worden berekend. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er geen sprake is van 'aliasing'. Dit is
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een reële aanname omdat een analyse überhaupt niet kan plaatsvinden indien 'aliasing'
optreedt.
De minimale duur van een hartslag (th,min) bedraagt ongeveer 0.3 seconden. De
grootste toename in maximale frequentie heeft plaats in de systolische fase. De systole heeft
een duur van ongeveer 1/ 3·hartslag. De minimale duur van de systole (tsys,min) bedraagt
daarmee 0.1 seconde. Voor de duur van de acceleratiefase binnen de systole (tacc,min) wordt
aangenomen dat deze ongeveer gelijk is aan de helft van de duur van de systole. De minimale
duur van de systole bedraagt dan ongeveer 0.05 s. De maximaal toegestane verandering in
maximale frequentie tussen twee opeenvolgende verticale beeldlijnen uitgedrukt in pixels
(~fmax) wordt dan gegeven door vergelijking 3.2.
~fm

= (Fmax/ tacc,minHdT/dF)
(3.2)

tacc,min= th,min / 6
Als voor een verticale beeldlijn k binnen de toegestane frequentieband in verticale richting
[fk. 1 -~fm, fk. 1 +~fm] de drempelwaarde Pct niet wordt overschreden, dan wordt binnen datzelfde
gebied nogmaals gezocht naar fk, echter nu met een lagere drempelwaarde Pct= llruis+s 2·crruis·
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het altijd beter is een lager signaal binnen de toegestane
frequentieband te detecteren dan een hoger signaal daarbuiten. De parameter s2 is in principe
instelbaar maar wordt standaard als s2=2 genomen. Indien ook deze drempelwaarde binnen de
toegestane frequentieband niet wordt overschreden dan wordt in de gehele verticale beeldlijn
(k) in de richting van de nullijn gezocht naar de maximale frequentie fk met de oude
drempelwaarde.

3.3.5 Correctie voor de maximale-frequentie-curve.
Voor witte ruis geldt dat de bijdrage tot het vermogen in principe gelijk is voor elke
frequentie. De benaderingsmetboden voor de vermogensdichtheidspectra en de voor- en
nabewerking die heeft plaatsgevonden op het videosignaal geven echter aanleiding tot een
gaussische vermogensverdeling van witte ruis. Indien wordt aangenomen dat het gemiddelde
van deze gaussische verdeling de constante theoretische waarde voor het vermogen van witte
ruis representeert, dan ligt werkelijke drempel voor detectie van de maximale frequentie niet
bij p d = llruis + 3 ·O'ruis maar bij p d = llruis·
Aan de hand van dit gegeven is een algoritme ter correctie van de maximalefrequentie-curve ontwikkeld. Hierbij wordt uitgegaan van een maximale-frequentie-curve die
in eerste instantie is gedetecteerd met behulp van de hierboven beschreven methoden. Binnen
elke verticale beeldlijn (k) wordt vanuit de eerder gevonden benadering voor de maximale
frequentie gezocht naar het eerste pixel met een grijswaarde kleiner dan Pct=llruis· Deze keer
wordt niet in de richting van de nullijn gezocht maar juist in tegenovergestelde richting.
Als llruis een exacte schatting zou zijn van het werkelijke gemiddelde ruisniveau dan
mag worden verwacht dat de correctie inderdaad een betere benadering van de maximale
frequentie oplevert. Echter, llruis is bijna altijd een onderschatting van het werkelijke
gemiddelde ruisniveau. In dat geval bestaat het gevaar dat er bij de correctie gezocht wordt
naar een te lage drempelwaarde, die misschien in het geheel niet voorkomt in de verticale
beeldlijn, maar in elk geval zodanig is dat geen betere benadering voor de maximale
frequentie kan worden gegarandeerd. Dit laatste wordt in figuur 3.7 geïllustreerd. Om dit
probleem op te lossen kan ervoor gekozen worden de drempelwaarde voor de
correctiemethoden empirisch iets hoger te leggen dan llruis· Voor de drempelwaarde kan
bijvoorbeeld Pct=llruis+sJ·O'ruis met s3=0.5 worden gekozen. Ook nu kan echter niet worden
gegarandeerd dat de drempelwaarde zodanig is dat de correctie tot een betere benadering van
de maximale frequentie zal leiden.
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Figuur 3.7 Illustratie van een probleem bij de correctiemethode voor de maximale frequentie. Indien voor het
gemiddelde ruisniveau dat wordt bepaald aan de hand van het totale spectrogram een onderschatting wordt
gemaakt wordt bij terugzoeken (zie tekst) een foutieve benadering voor de maximale frequentie gevonden.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat, ook als llruis een exacte schatting zou zijn van ruis die
daadwerkelijk een gaussische grijswaardeverdeling heeft, een betere benadering van fk niet
zonder meer mogelijk is, omdat de ruis bij het signaal is opgeteld (zie figuur 3.8). Zeker als
er een smoothing heeft plaatsgevonden kan de vorm van het signaal rondom de maximale
frequentie door ruis verstoord zijn.
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Figuur 3.8 Illustratie van de problemen bij de correctiemethode voor de maximale frequentie.
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3.4 Filteren van de maximale-frequentie-curve.
Voordat er een analyse plaatsvindt van de maximale-frequentie-curve, die aan de hand van de
in de vorige paragraaf beschreven algoritmen is gedetecteerd, wordt de curve gefilterd met
een laagdoorlaat- of 'smoothing'-filter. Er zijn een aantal redenen op te noemen waarom
filtering in dit stadium plaatsvindt.
Onderzoek heeft aangetoond dat variaties in bloedsnelheid zelfs in extreme pathologische
omstandigheden slechts frequentiecomponenten bevatten met frequenties tot maximaal 20 Hz
[HOE83]. Er bestaan verschillende filters die dit gegeven verdisconteren [BEE94] [AST81].
Een manier van filtering in het frequentiedomein die in het programma QuADS is
geïmplementeerd wordt beschreven in [BEE94]. De vorm van het filter dat daarbij gebruikt
wordt, wordt bepaald door een omgekeerde cumulatieve normaalverdeling en kan worden
geregeld door parameters als gemiddelde (~r) en standaarddeviatie (crr) (figuur 3.9).
Daarnaast kan een parameter (f100o;.) worden opgegeven. Alle frequentiecomponenten met
frequenties kleiner dan f 100o;. worden volledig doorgelaten. Met de standaarddeviatie kan een
voldoende geleidelijk verloop van het filter worden geregeld. Dit is noodzakelijk om te
voorkomen dat oscillaties in de maximale-frequentie-curve ontstaan na terugtransformatie
van de in het frequentiedomein gefilterde curve.
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Figuur 3.9 Filter voor filtering van de maximale-frequentie-curve in het frequentiedomein volgens [BEE94]

Met het gemiddelde, de standaarddeviatie en f 100o;. kan de filtering 'eenvoudig' worden
aangepast aan wisselende omstandigheden. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat elk bloedvat
een andere vorm van laagdoorlaatfiltering ('grens' lager dan 20 Hz) toestaat [BEE94]. Ook
de leeftijd van de patiënt of proefpersoon speelt hierbij een rol. Er bestaan echter nog geen
gegevens over de instellingen van het filter voor de verschillende bloedvaten en
omstandigheden. In [BEE94] wordt een bepaalde vorm van filtering voor een enkel bloedvat,
de carotis, aangedragen. Er wordt echter geen overtuigende motivatie voor deze bepaalde
vorm van filtering gegeven. Bovendien wordt er een dusdanige combinatie van ~f en crr
gebruikt waarbij geen enkele frequentiecomponent volledig wordt doorgelaten. Hierbij gaat
ook relevante informatie verloren terwijl juist het tegendeel wordt beweerd en als doel is
gesteld. Er wordt geen gebruik gemaakt van de parameter f 100o;. om dit probleem eventueel op
te lossen. Tenslotte moet in verband met de parameter f 100o;. worden opgemerkt dat gebruik
ervan gevaarlijk is, omdat hierbij ofwel een 'knik' ontstaat in het filter, ofwel een voldoende
geleidelijk verloop van het filter in gevaar komt indien toch een bepaalde 'frequentiegrens'
wordt opgelegd (zie figuur 3.1 0). In beide situaties ontstaan oscillaties in het gefilterde
signaal, na terugtransformatie.

50

1+----------------.
I

I
I
I
I
I
I

:
I
I

I
I
I

--------------------- --------------------- - -----~----- .

I

!

II
II
--------- -- __(_iI___
I

11

o+-~--~--r--r--~~--~~r=~~

f100%

ll

f [Hz]
Figuur 3.10 Problemen zoals die zijn geconstateerd bij filtering in het frequentiedomein met een filter volgens
[BEE94].

Alhoewel tegen het principe van de zojuist beschreven vorm van filtering in wezen niets in te
brengen is, worden er in dit onderzoek toch vraagtekens geplaatst bij de motivatie voor de in
te stellen parameters van het filter en bij de mogelijkheden die het filter biedt om inderdaad
een zodanige filtering te bewerkstelligen die wordt beoogd.
In het algemeen vertoont de maximale-frequentie-curve een grillig verloop (zie figuur
3.11). Daarnaast kan het voorkomen dat niet-uniforme ruis, tekst en/of 'markers' in het
dopplerbeeld, als signaal herkend worden. Als de maximaal toelaatbare verandering in de
maximale frequentie öfm (paragraaf 3.3.4) per opeenvolgend vermogensdichtheidspectrum
bovendien groot is dan kan de maximale frequentie foutief worden benaderd. Hierdoor
ontstaan in de maximale-frequentie-curve 'pieken' die bijvoorbeeld de detectie van toppen in
de maximale-frequentie-curve bemoeilijken (figuur 3.11 ). In het algemeen kan worden
gesteld dat een voldoende robuuste analyse van de maximale-frequentie-curve lastig is,
indien de curve niet wordt ' gesmooth' . Op grond hiervan wordt er in dit onderzoek voor
gekozen de maximale-frequentie-curve in het tijddomein te 'smoothen' met een
'hanningfilter' . Bovendien is filteren in het tijddomein sneller en het is uitgesloten dat
oscillaties ontstaan omdat fouriertransformaties overbodig zijn. De breedte van het
' hanningfilter', crr kan worden ingesteld waarmee de mate van 'smoothing' kan worden
geregeld.
Er is nog een andere overweging die van belang is met betrekking tot het filteren van
de maximale-frequentie-curve. In de praktijk wordt de doppiergolfvorm perceptief
beoordeeld en 'geanalyseerd' . Dat wil zeggen dat een arts of laborant 'vertrouwen' uitspreekt
met betrekking tot de analyse, indien van een maximale-frequentie-curve wordt uitgegaan,
die 'op het oog' een 'goede' en 'mooie' omhullende is van de dopplergolfvorm. Hierbij moet
worden opgemerkt dat een arts/specialist, die voorkennis bezit met betrekking tot de vorm
van de dopplergolf, vanuit een andere positie tot een beoordeling komt over de kwaliteit
waarmee de maximale-frequentie-curve een goede omhullende representeert dan een leek.
' Smoothing' in het tijddomein met een 'hanningfilter' garandeert een zo perfect mogelijk
ogende representatie van de maximale-frequentie-curve, onder andere door het feit dat geen
oscillaties kunnen ontstaan.
Vanuit een fysisch standpunt is deze laatste motivering discutabel. In dit onderzoek
wordt daarom geen poging gedaan tot een uitspraak te komen met betrekking tot de 'beste'
instellingen voor enig filter. Er wordt gekozen voor een 'minimale' vorm van 'smoothing'
met een 'hanningfilter' (crr= 7), waarmee op de eerste plaats een voldoende robuuste analyse
mogelijk is. Bovendien gaat op deze manier zo weinig mogelijk verloren van de
morfologische aspecten van de oorspronkelijke, ongefilterde maximale-frequentie-curve. Om
dit te bewerkstelligen zou eventueel ook de eerder beschreven vorm van filteren in het
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frequentiedomein kunnen worden toegepast. Hiervoor zijn echter fouriertransformaties
vereist wat ten koste gaat van de snelheid van de analyse.

Figuur 3. 11 Afbeelding van een periode van de doppiergolfvorm en de maximale-frequentie-curve voorsmoothing
(links) en na smoothing (rechts). De niet-uitgesmeerde curve vertoond artefacten die ontstaan door bijvoorbeeld
niet-uniforme ruis, teksten en of makers. Na ' smoothing' zijn deze artefacten niet langer aanwezig en vertoont de
curve een aanmerkelijk minder grillig verloop. In verband met perceptieve beoordeling is het belangrijk dat de
curve ook na smoothing nog een goede omhullende van de doppiergolf vormt.

3.5 Alternatieven voor detectie maximale-frequentie-curve
In de literatuur [M088] [MAR94] [ALL85] wordt een aantal algoritmen gegeven voor
benadering van de maximale frequentie binnen een vermogensdichtheidspectrum.
In het onderstaande worden de verschillende methoden kort besproken. In de meeste
van de methoden kan eenvoudig inzicht worden verkregen aan de hand van het cumulatieve
vermogensdichtheidspectrum. Voor het cumulatieve vermogen Pc bij een bepaalde frequentie
fn geldt
n

Pc(fn) =LP(~)

(3.3)

i= I

Hierbij
wordt
gesommeerd
over
het
aantal
'bins'
(n=l,2, .. N)
in
het
vermogensdichtheidspectrum. In figuur 3.12 worden een vermogensdichtheidspectrum en een
cumulatief vermogensdichtheidspectrum, zowel voor gepulst als continu uitgezonden
ultrageluid, schematisch weergegeven. Er wordt aangenomen dat de overgang tussen signaal
en ruis in het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum wordt gemarkeerd door het
zogenaamde kantelpunt [M088]. Een discussie en vergelijking van de prestaties van de
verschillende methoden ter detectie van de maximale-frequentie-curve wordt gegeven in
hoofdstuk 4.
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Figuur 3.12 Atbeetding van vermogensdichtheidspectra (boven) en cumulatieve vermogensdichtheidspectra
(onder) voor een breedbandige (links) en smalhandige (rechts) doppiersignaaL Hierbij wordt uitgegaan van
vermogensdichtheidspectra waaraan een bloedstroming met parabolisch snelheidsprotiel ten grondslag ligt. De
scheiding tussen signaal en ruis (de maximale frequentie) wordt in het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum
gemarkeerd door een zogenaamd kantelpunt Voor het vermogensdichtheidspectrum van een parabolisch
snelheidsprotiel wordt dit kantelpunt gemarkeerd door een scherpe knik. Bij smalhandige
vermogensdichtheidspectrum ontstaan in het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum twee kantelpunten. De
maximale frequentie wordt in dit geval gegeven door het kantelpunt bij de hoogste frequentie. Indien het
vermogensdichtheidspectrum afwijkt van dat van een parabolisch snelheidsprotiel zal het kantelpunt minder
uitdrukkelijk zichtbaar zijn en niet langer met een scherpe knik worden aangegeven.

3.5.1 Procentuele methoden
In de procentuele methode die onder andere wordt beschreven in [M088] wordt de maximale
frequentie fk benaderd door die frequentie waarbij het cumulatieve vermogen Pc zakt onder
een bepaalde drempelwaarde Pthr· Deze drempelwaarde is gedefinieerd als een zeker
percentage
(a)
van
het
totale
vermogen
P101
(signaal+ruis)
in
het
vermogensdichtheidspectrum.
(3.4)
Hierbij wordt P101 gegeven door
N

Ptot = Pc(F max)

= L P(fj)

(3.5)

i=l

In figuur 3.13 wordt de geometrische interpretatie van deze methoden geïllustreerd.
De Toshiba Sonolayer SSA 270A beschikt over de mogelijkheid de maximale-frequentiecurve te detecteren met behulp van een soortgelijke drempelwaardemethode waarbij echter
niet uit wordt gegaan van een cumulatief vermogensdichtheidspectrum maar van het
'normale' vermogensdichtheidspectrum. De drempelwaarde is hierbij gelijk aan een
instelbaar percentage van het maximale vermogen Pmax m het desbetreffende
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vermogensdichtheidspectrum. Ook van deze tweede procentuele methode wordt een
i11 ustratie gegeven in figuur 3 .13.

Ptot
Pthr

P(f)

Pc(f)

Pthr

f[Hz)

(a)

(b)

Figuur 3.13 Grafische weergave van de procentuele methoden aan de hand van het cumulatieve
vermogensdichtheidspectrum (a) en aan de hand van het vermogensdichtheidspectrum (b). (a) Illustratie van de
procentuele methode waarbij de drempelwaarde voor detectie van de maximale frequentie fk wordt bepaald door
een zeker percentage (a) van het totale cumulatieve vermogen Pc(Fmax). De maximale frequentie wordt gegeven
door het snijpunt van deze drempel met het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum, (b) Illustratie van de
procentuele methode waar de drempelwaarde P1hr voor detectie wordt gegeven door een zeker percentage van het
maximale vermogen P max binnen het desbetreffende vermogensdichtheidspectrum.

3.5.2 Drempelwaardemethode van d' Allesio
De drempelwaardemethode van d'AIIesio [ALL85] is gebaseerd op de aanname dat een
rechthoekig 'data-window' wordt toegepast bij de fourieranalyse, waaruit een benadering van
het vermogensdichtheidspectrum volgt, en gaat uit van een chi-kwadraat-statistiek van witte
ruis in het vermogensdichtheidspectrum. De drempelwaarde Pthr bedraagt

(3.6)
Hierbij is Pruis het gemiddelde van de ruis binnen een enkel vermogensdichtheidspectrum. Ps
is een te kiezen minimale specifieke getalswaarde. De maximale frequentie fk wordt gezocht
in richting van de nullijn en wordt gedefinieerd als die frequentie waarbij voor tenminste
twee opeenvolgende pixels de drempelwaarde wordt overschreden.

3.5.3 Aangepaste drempelwaardemethode
Indien een niet-rechthoekig 'window', zoals het 'Hanning-window', wordt gebruikt
veranderen de statistische eigenschappen van de ruis en is het niet langer toegestaan de
methode van d' Allesio te gebruiken
[M088][MAR94].
In de aangepaste
drempelwaardemethode wordt de drempelwaarde daarom ingesteld als n keer Pruis waarbij n
een positief, reëel getal is, waarvan de waarde empirisch moet worden vastgesteld [M088].

(3.7)
Een illustratie van de drempelwaardemethode van d' Allesio en de aangepaste drempelwaarde
methoden aan de hand van het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum wordt gegeven in
figuur 3.14.
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Figuur 3.14 Schematische weergave van drempelwaarde methode van d'Allesio en aangepaste drempelwaarde
methode aan de hand van het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum. De maximale frequentie wordt gezocht in
de richting van de oorsprong, waarbij de helling van het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum wordt
vergeleken met een bepaalde waarde die wordt bepaald aan de hand van de ruis in het
vermogensdichtheidspectrum. Het kantelpunt wordt gevonden zodra de helling van het cumulatieve
vermogensdichtheidspectrum steiler wordt dan deze bepaalde waarde. Ook hier weer wordt verondersteld dat de
frequentie van dit kantelpunt de maximale frequentie aangeeft.

3.5.4 Hybride methode
De hybride methode van [M088] combineert eigenschappen van de procentuele en de
drempelwaardemethoden. De benadering voor de maximale frequentie volgens de hybride
methode voldoet aan
(3.8)
Hierin is P101 weer het totale gesommeerde vermogen (vergelijking 3.5) en fH de maximale
bandbreedte van het doppiersignaaL Net als bij de procentuele methode wordt bij de hybride
methode gezocht naar het snijpunt van het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum met een
rechte lijn. Bij de hybride methode heeft deze lijn door het punt (Fmax,Pc(Fmax)) een helling die
gelijk is aan Pmis·

Pc(f)

Figuur 3.15 Grafische weergave van de hybride methode ter detectie van de maximale frequentie aan de hand van
het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum. Het kantelpunt waarvan wordt verondersteld dat het de maximale
frequentie aangeeft, wordt gegeven door het snijpunt van het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum met een
lijn door (FmaxoPc(Fmax)) waarvan de helling wordt bepaald aan de hand van de ruis in het
vermogensdichtheidspectrum.
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3.5.5 Geometrische methode
Het principe van de geometrische methode van [M088] wordt geïllustreerd in figuur 3 .16. De
maximale frequentie wordt gedefinieerd als het punt in het cumulatieve
vermogensdichtheidspectrum met de grootste afstand (d) tot een rechte lijn door (Fmax,Pmax)
en (fmode,Pc(fmode)). Hierin is fmode gedefinieerd als die frequentie waarbij het cumulatieve
vermogen gelijk is aan ~·Pc(Fmax) . Pc(Fmax) is het maximale cumulatieve vermogen bij
frequentie Fmax·

Pc(f)

Figuur 3.16 Grafische weergave van de geometrische methode aan de hand van het cumulatieve
vermogensdichtheidspectrum.

3.5.6 Methoden uit de beeldverwerking
Doppierbeelden onderscheiden zich van beelden waarin ruimtelijke informatie wordt
afgebeeld zoals die gebruikelijk zijn binnen de beeldbewerking. In het doppierbeeld wordt
een spectrogram afgebeeld waarin op de horizontale richting een tijd en op de verticale
richting een frequentie wordt afgebeeld. De actuele informatie in het spectrogram is de
doppiergolfvorm
die
is
opgebouwd
uit
een
groot
aantal
opeenvolgende
vermogensdichtheidspectra. Vermogens uit die vermogensdichtheidspectra worden als
grijswaarden afgebeeld. De informatie in doppierbeelden is terug te voeren op fysische
principes met betrekking tot (de totstandkoming van) het doppiersignaal en de
signaalverwerking en bewerking. Detectie van de maximale-frequentie-curve moet worden
gebaseerd op deze fysische principes.
De beeldverwerking biedt een aantal mogelijkheden om contouren of 'edges' in
digitale beelden te detecteren. Voor de detectie van de maximale-frequentie-curve mag echter
niet zo maar gebruik worden gemaakt van deze methoden. Alhoewel het goed mogelijk is met
behulp van deze methode een contour van de doppiergolfvorm detecteren is het niet duidelijk
of deze contour daadwerkelijk de maximale-frequentie-curve representeert. De detectie van
de maximale-frequentie-curve moet gebaseerd zijn op een scheiding tussen signaal en ruis,
vanuit een andere invalshoek dan doorgaans binnen de beeldbewerking gebruikelijk is.
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3.6 Calibratie en calibratiefouten
Tot dusver werden tijd en frequentie voornamelijk in pixels uitgedrukt. Om deze twee
grootheden in respectievelijk s en Hz om te rekenen is het nodig een calibratie van het
doppierbeeld uit te voeren. In hoofdstuk 2 is reeds vermeld dat het daarvoor nodig is om de
coördinaten van de 'Region Of Interest' (ROl) en het tijd- en frequentiebereik van het
spectrogram in het gedigitaliseerde beeld op te geven. Het frequentiebereik voor de Toshiba
Sonolayer SSA 270A is gelijk aan de maximale frequentie die kan worden afgebeeld op de
positieve frequentie-as. Voor decalibratie is het dus nodig om de nullijn op de juiste positie
te detecteren. Omdat voor de Toshiba Sonolayer SSA 270A de nullijn met 3 horizontale
beeldlijnen van het gedigitaliseerde beeld wordt weergegeven en de nullijn slechts als één
beeldlijn wordt gedetecteerd, bestaat er voor de positie van de nullijn een onzekerheid van
ongeveer ± 1 pixel in verticale richting.
Ook voor de coördinaten van de ROl bestaat een onzekerheid omdat deze
coördinaten door de gebruiker achtereenvolgens in het gedigitaliseerde beeld dienen te
worden aangegeven. Het is niet altijd duidelijk zichtbaar tot op welke posities binnen het
gedigitaliseerde beeld daadwerkelijk informatie wordt afgebeeld. In de positie van t=O of
t=T max uitgedrukt in pixels wordt daarom een fout aangenomen van ± 2 pixels. Hetzelfde
geldt voor de positie van Fmax en Fmin· Bij gebruikelijke instellingen voor de Toshiba
Sonolayer SSA 270A zijn frequentiebereik en resolutie van het doppierbeeld zodanig, dat
procentuele fouten van ongeveer 4% kunnen ontstaan in benaderde maximale frequenties van
ongeveer 250 Hz. In hogere benaderde maximale frequenties zijn deze fouten kleiner.
In de praktijk wordt vaak gemeten met een vaste instelling van de duplexmachine.
Dat betekent dat het doppierbeeld steeds op eenzelfde positie binnen het gedigitaliseerde
beeld wordt afgebeeld. In dit geval kan ermee worden volstaan een enkele keer de
coördinaten van de ROl aan te geven. De calibratiefouten, op die van de nullijn na zijn in dit
geval systematisch. Indien niet met vaste instellingen van het duplexsysteem wordt gewerkt,
is het noodzakelijk telkens de positie van de ROl aan te geven en zijn de calibratiefouten
afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee de gebruiker deze aanwijst. Decalibratiefouten
zijn dan niet meer systematisch. Het verdient dan ook de aanbeveling te meten volgens vaste
instellingen van duplexsystemen met betrekking tot de ROl waarbinnen het spectrogram
wordt afgebeeld.

3. 7 Slagdetectie en selectie
In het spectrogram kunnen afhankelijk van het tijdbereik meerdere perioden (hartslagen) van
de doppiergolfvorm zijn afgebeeld. Ter detectie van de verschillende periodes van de
maximale-frequentie-curve waarmee deze doppiergolfvorm is beschreven, wordt aangenomen
dat perioden gekenmerkt worden door de top van de curve in de systole. De methode ter
detectie van deze toppen wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 3.17. Boven een grens,
die gelijk is aan 70% van de maximale frequentie die voorkomt in de totale curve, wordt
gezocht naar maxima (de toppen) in de curve. Als extra eis wordt daarbij opgelegd dat de
afstand tussen twee opeenvolgende toppen groter moet zijn dan een minimaal toelaatbare
afstand die wordt bepaald aan de hand van het tijdbereik en een minimale duur van een
hartslag. Indien van een minimale duur van een hartslag th,min = 0.3 s wordt uitgegaan dan kan
de afstand tussen twee toppen niet kleiner zijn. Een probleem bij deze wijze van detectie van
toppen vormen de eventuele pieken in de maximale-frequentie-curve die ontstaan door
benaderingsfouten van de maximale frequentie. Indien de maximale frequentie in dergelijke
pieken hoog is kan het voorkomen dat de grens van 70% van de maximale frequentie
onvoldoende laag is om nog toppen te detecteren.
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Uit de afstand tussen de gedetecteerde toppen wordt de tijdsduur van een periode bepaald.
Aan de hand van de positie (in seconden) van een top en de tijdsduur van een periode worden
begin en einde van een periode bepaald. Het begin van een periode (gelijk aan het einde van
een vorige periode) wordt gedefinieerd aan de positie (in seconden) van de top vermindert
met 1/ 5 van de tijdsduur van een periode [EVA89]. Van de verschillende periodes of
hartslagen van de maximale-frequentie-curve wordt steeds de middelste slag geselecteerd om
te parameteriseren.

t(s)

Figuur 3.17 Slagselectie en detectie.

3.8 Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Naast de methoden en algoritmen voor kwantitatieve analyse van doppiergolfvormen die in
het voorafgaande zijn besproken, kent QuADS een aantal aanvullende mogelijkheden ten
behoeve van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Deze opties worden in het onderstaande
kort besproken.

3.8.1 Wijzigen van de markers en maximale-frequentie-curve
Nadat de doppiergolfvorm met QuADS is geanalyseerd worden in het doppierbeeld een
aantal markers afgebeeld, zoals de gedetecteerde nullijn, twee kantlijnen, die het begin en
einde van de geselecteerde periode aangeven, en de toppen aan de hand waarvan de
verschillende periodes van de doppiergolfvorm worden bepaald. Daarnaast wordt de
maximale-frequentie-curve in het doppierbeeld weergegeven. QuADS biedt mogelijkheden
om alle markers te verplaatsen en eventueel toppen te verwijderen en/of toe te voegen. Ook
de punten van de maximale-frequentie-curve kunnen afzonderlijk worden verplaatst om
eventuele artefacten in de curve weg te poetsen.

3.8.2 Vermogensdichtheidspectra en cumulatieve vermogensdichtheidspectra
Met QuADS kunnen verschillende vermogensdichtheidspectra van de doppiergolfvorm weer
worden gegeven in een grafiek waarbij op de horizontale as de frequentie en op de verticale
as het vermogen (bereik 0-255) wordt afgebeeld. Met behulp van een rode lijn in het
doppierbeeld wordt de positie van het desbetreffende vermogensdichtheidspectrum
aangeduid. Deze lijn kan naar links en rechts verschoven worden.
In het vermogensdichtheidspectrum worden het gemiddelde ruisniveau en de
drempelwaarde Pd met twee horizontale lijnen weergegeven. Met een aantal verticale lijnen
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worden de positie van de benaderde maximale frequenties voor en na smoothing van de
maximale-frequentie-curve weergegeven. Daarnaast wordt met een lijn, de helling van het
vermogensdichtheidspectrum in het punt met een frequentie gelijk aan de gedetecteerde
maximale frequentie weergegeven. De helling wordt bepaald aan de hand van punten uit het
vermogensdichtheidspectrum onder de maximale frequentie. Om een geleidelijker verloop te
creëren van het afgebeelde vermogensdichtheidspectrum wordt de mogelijkheid geboden het
vermogensdichtheidspectrum te 'smoothen' met een hanningfilter, waarbij de breedte van het
filter instelbaar is van 3 tot maximaal 15 pixels.
Naast
het
vermogensdichtheidspectrum
kan
ook
het
cumulatieve
vermogensdichtheidspectrum worden afgebeeld (zie paragraaf 3.5). Ook in deze grafiek
worden voor zowel het negatieve als positieve deel de benaderde maximale frequenties
afgebeeld, voor en na 'smoothing' van de maximale-frequentie-curve. Daarnaast wordt het
cumulatieve
ruisniveau
afgebeeld
en
een
grafiek
van
het
cumulatieve
vermogensdichtheidspectrum die vermindert is met het cumulatieve ruisniveau. Beide opties
zijn van belang bij onderzoek in verband met de verschillende algoritmen te detectie van de
maximale frequenties.

3.8.3 Grijswaardehistogram en histogramfuncties
Er bestaan verschillende mogelijkheden om grijswaardehistogrammen van het doppierbeeld
weer te geven. Histogrammen kunnen berekend worden aan de hand van de grijswaarden van
het totale doppierbeeld en aan de hand van de grijswaarden binnen of buiten de maximalefrequentie-curve (histogram van respectievelijk het signaal en de ruis). Het is ook mogelijk
het histogram te bekijken van de grijswaarden binnen een bepaald instelbaar kader.
Histogrammen worden afgebeeld met op de horizontale as de grijswaarde en op de
verticale as de frequentie van de desbetreffende grijswaarde. In principe worden frequenties
genormeerd op de maximale frequentie. Het is echter mogelijk om het histogram te vergroten
en te verkleinen om eventueel details te kunnen bekijken die verloren gaan wanneer
genormeerd wordt op een zeer hoge frequentie.
Het histogram kan in haar geheel in horizontale richting verschoven worden waarna
de grijswaarden in het doppierbeeld overeenkomstig met de verschuiving worden aangepast.
Daarnaast kan een kunstmatige drempel worden aangebracht. Deze drempeling wordt
aangegeven met een verticale verschuifbare lijn in het histogram.

3.8.4 Kunstmatig aanbrengen van ruis in doppierbeelden
In het doppierbeeld kunnen een tweetal soorten ruis worden toegevoegd, zowel gaussische
ruis als witte ruis. In dit geval worden hierbij de definities vanuit de beeldbewerking
aangehouden. Gaussische ruis is dan ruis met een gaussisch grijswaardehistogram en witte
ruis heeft een vlak (uniform) grijswaardehistogram.
Om een willekeurige variabele te verkrijgen met een gaussische verdeling wordt het
algoritme gebruikt dat wordt beschreven in paragraaf 3.3.1. Een willekeurige variabele met
een uniform vlakke frequentieverdeling kan worden verkregen met de 'random' generator
van Borland Pascal 7.0.
Zowel het gemiddelde als de standaarddeviatie van de ruis kunnen worden
opgegeven. Negatieve grijswaarden, die ontstaan bij bepaalde combinaties van gemiddelde en
standaarddeviatie, worden gespiegeld (ten opzichte van grijswaarde 0) afgebeeld. Naast
gemiddelde en standaarddeviatie kan de methode van toevoegen van ruis (verplaatsen of
optellen) worden gespecificeerd. Ook het percentage van het beeldoppervlak waaraan ruis
moet worden toegevoegd kan worden opgegeven. Tenslotte kan worden aangeduid of ruis
wel of niet aan de nullijn mag worden toegevoegd. Kunstmatig toevoegen van ruis kan nuttig
zijn om bijvoorbeeld artefacten ten gevolge van overspaak in voornamelijk het negatieve deel
van het doppierbeeld te camoufleren.
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3.8.5 Verandering van vermogens en contrastverandering
De grijswaarden waarmee vermogens worden weergegeven kunnen procentueel worden
veranderd. Omdat in een aantal doppierbeelden een drempel is aangebracht tijdens een van de
nabewerkingen van het videosignaal in het duplexsysteem, kan hierbij een bepaalde
grijswaarde als nulniveau worden opgegeven ten opzichte waarvan procentuele verlaging en
verhoging plaatsvindt. Ook hierbij kan worden opgegeven of de nullijn wel of niet mag
worden veranderd.
Naast procentuele verandering van de vermogens kan een herverdeling van
grijswaarden (vermogens) worden gerealiseerd om eventueel een contrastrijker beeld te
verkrijgen. Er zijn verschillende vormen van herindeling van grijswaarde mogelijk. QuADS
biedt (vooralsnog) uitsluitend de mogelijkheid van logaritmische herindeling volgens
vergelijking 3.8.

(3.9)

Pnieuw = 255·(Pouctf255) -y

Hierin is Pnieuw de nieuw verkregen grijswaarde na transformatie, Poud de grijswaarde uit het
originele dopplerbeeld. In figuur 3.18 worden een aantal bijbehorende curven voor deze
transformatie gegeven. QuADS biedt (nog) geen mogelijkheden om grijswaarden her te
verdelen volgens zogenaamde s-curven.
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Figuur 3.18 Contrastverandering door logaritmische herverdeling van grijswaarden voor verschillende waarden
van y.

3.9.6 'Smoothing' van doppierbeelden
Het doppierbeeld kan worden 'gesmooth' met behulp van een instelbaar filter. Het maximale
formaat van de instelbare filtermatrix bedraagt 5x5. De coëfficiënten van deze matrix en de
gewichtsfactor kunnen worden opgegeven. Ook bij 'smoothing' kan worden aangegeven of
deze operatie wel of niet van invloed mag zijn op de nullijn.
In doppierbeelden van de Toshiba Sonolayer SSA 270A heeft een 'smoothing' reeds
plaatsgevonden tijdens een van de nabewerkingen. Hetzelfde hoeft evenwel niet het geval te
zijn voor spectrogrammen van andere typen duplexsystemen of 'spectrum-analysers'. In dat
geval kan met behulp van 'smoothing' een geleidelijker verloop worden verkregen van de
grijswaarden binnen de dopplerbeelden. Dit kan eventueel aan de analyse van deze
spectrogrammen ten goede komen. Het programma Angiodin en Quindops maakten gebruikt
van een 'smoothing' voordat de doppiergolfvormen worden geanalyseerd.
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Hoofdstuk 4
Evaluatie en parameter-instellingen
In dit hoofdstuk worden de algoritmen die zijn beschreven in hoofdstuk 3 nader toegelicht. Er
wordt onder andere een uiteenzetting gegeven over het gedrag en de prestaties van de
algoritmen ter detectie van de nullijn en de maximale-frequentie-curve. Ook de gevolgen van
filtering van de maximale-frequentie-curve komen aan de orde.
Vanwege de praktische benadering die in dit onderzoek is gekozen, wordt allereerst
een beschouwing gegeven over de moeilijkheden en de mogelijkheden om het gedrag van de
verschillende algoritmen te behandelen. De vraagstelling die daarbij centraal staat is, hoe de
afwijkingen in karakteristieke parameters van de maximale-frequentie-curve (zie paragraaf
1.14) ten gevolge van het gedrag van de algoritmen tot uitdrukking kunnen worden gebracht,
zonder daarbij uitsluitend terug te vallen op een perceptieve beoordeling.
Daarna worden de resultaten van een aantal experimenten gegeven die een indicatie
vormen voor de afwijkingen in de karakteristieke parameters ten gevolge van herhaaldelijk
uitgevoerde metingen onder zoveel mogelijk gelijke experimentele condities. Aan de hand
hiervan kan de consequentie van afwijkingen in karakteristieke parameters als gevolg van het
gedrag van de algoritmen in een praktisch kader worden beoordeeld.
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het bestuderen van het gedrag van de algoritmen
wanneer de in te stellen parameters voor die algoritmen worden veranderd en de invloed van
dat gedrag op de berekende karakteristieke parameters van de maximale-frequentie-curve.
Hierbij wordt onder andere de keuze voor bepaalde vaste waarden voor de in te stellen
parameters gemotiveerd. De in te stellen parameters zijn bijvoorbeeld de afmetingen van de
ruiskaders voor het algoritme ter benadering van het ruisniveau of de gevoeligheid s 1 voor het
algoritme ter detectie van de maximale-frequentie-curve (zie paragraaf3.3.4).
Tenslotte worden in dit hoofdstuk de prestaties vergeleken van de in dit onderzoek
ontwikkelde methode ter detectie van de maximale-frequentie-curve met een aantal van de
alternatieven hiervoor, die besproken zijn in hoofdstuk 3.

4.1 Kwantificeren en perceptieve beoordeling
Een groot probleem bij het kwantificeren en het beoordelen van de resultaten van de
kwantitatieve analyse, is dat de daadwerkelijke maximale frequenties of maximale snelheden
van de bloedstroming niet bekend zijn. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van
gesimuleerde vermogensdichtheidspectra [ALL85] [M088] [MAR94] [TA Y88] waaruit een
doppiergolfvorm kan worden geconstrueerd. Gesimuleerde vermogensdichtheidspectra
hebben echter geen realistische vorm. Daarnaast zijn de vermogensdichtheidspectra uit de
doppiergolfvorm die wordt verkregen via het videosignaal sterk vervormd ten gevolge van
voor- en nabewerking in de duplexmachine. Er bestaat daardoor een wezenlijk verschil tussen
gesimuleerde doppiergolfvormen en de doppiergolfvormen die in de praktijk op de monitor
van een duplexsysteem wordt afgebeeld. Bovendien bestaan er niet voor alle bloedvaten
modellen voor de vermogensdichtheidspectra.
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In dit onderzoek wordt er voor gekozen de prestaties en robuustheid van verscheidene
algoritmen te toetsen aan de hand van doppiergolfvorm die in de praktijk worden verkregen
via het videosignaal. Omdat de daadwerkelijke maximale frequenties of maximale snelheden
dan onbekend zijn, is het in principe slechts mogelijk de prestaties perceptief te beoordelen.
Dat wil zeggen dat de prestatie van een methode als 'goed' worden beoordeeld indien de
methode een maximale-frequentie-curve oplevert die 'op het oog' een goede omhullende is
van de dopplergolfvorm. Reeds eerder werd in verband hiermee opgemerkt dat een
deskundige, die voorkennis bezit met betrekking tot de vorm van de dopplergolf, vanuit een
andere positie tot een beoordeling komt dan een leek. Dit laatste kenschetst de beperkingen
en moeilijkheden van perceptieve beoordeling.
Om toch een enigszins kwantitatieve beoordeling te geven met betrekking tot
prestaties en robuustheid wordt in dit onderzoek een doppierbeeld van 'optimale' kwaliteit en
de bijbehorende maximale-frequentie-curve die 'op het oog' een 'goede' omhullende is van
de doppiergolfvorm in dat dopplerbeeld, als uitgangspunt gekozen. Aan de hand hiervan is
het mogelijk om afwijkingen in de karakteristieke parameters van de maximale-frequentiecurve aan te geven en te kwantificeren. Afwijkingen kunnen teweeg worden gebracht door
bijvoorbeeld kunstmatige verstoringen, zoals ruis, in het doppierbeeld aan te brengen (zie
hoofdstuk 5) of door de (in te stellen) parameters, zoals de afmetingen van de ruiskaders,
voor de verschillende algoritmen (zie hoofdstuk 3) te variëren. Hierbij moet worden
benadrukt dat het niet de bedoeling is om tot harde uitspraken te komen met betrekking tot de
afwijkingen van de benaderde maximale frequenties ten opzichte van de daadwerkelijke
maximale frequenties. Het gaat er om afwijkingen aan te geven ten opzichte van de
maximale-frequentie-curve die als uitgangspunt wordt gekozen. Wel kan worden
aangenomen dat een maximale-frequentie-curve die op het oog een extreem slechte
omhullende van de doppiergolfvorm is, ook een slechte benadering zal zijn van de werkelijke
maximale-frequentie-curve.
De afwijkingen ten opzichte van de maximale-frequentie-curve, die als uitgangspunt
wordt gekozen, worden vermeld als procentuele fouten. Het is zeer wel mogelijk dat zowel
positieve als negatieve afwijkingen ontstaan. In dit onderzoek wordt er daarom voor gekozen
de procentuele fouten niet absoluut te geven, zodat er een indruk kan ontstaan van de
'richting' waarin bepaalde invloeden doorwerken.
Omdat een maximale-frequentie-curve die 'op het oog' een goede omhullende van de
doppiergolfvorm is, als uitgangspunt wordt gekozen zou het niet reëel zijn om, bij de
beschouwing van de afwijkingen in karakteristieke parameters, van het kader van perceptieve
beoordeling geheel los te laten. Een curve die slechts gering afwijkt van de curve die als
uitgangspunt wordt gekozen kan nog steeds perceptief als een goede omhullende worden
beoordeeld. In dit onderzoek wordt daarom een ruime marge aangehouden voor de
afwijkingen (in de verticale positie) van die bepaalde maximale-frequentie-curve die als
uitgangspunt wordt gekozen. Aan de hand van een (perceptief) experiment, waarbij deze
maximale-frequentie-curve kunstmatig procentueel verhoogd of verlaagd wordt, is (zeer
globaal) vastgesteld dat er voor de afwijkingen in de verticale positie van deze maximalefrequentie-curve een tolerantie van ongeveer ±I 0% bestaat om toch nog 'op het oog' als
'goede' omhullende van de doppiergolfvorm te worden beoordeeld. Omdat de karakteristieke
parameters (fmax, fmin, fgempos• fgemneg• fdia), direct gerelateerd zijn aan de (verticale) positie van
de maximale-frequentie-curve, bestaat er ook voor de procentuele fout in deze parameters,
ten opzichte van de desbetreffende maximale-frequentie-curve die als uitgangspunt wordt
gekozen, een tolerantie van ±I 0%. Indien de procentuele afwijkingen in de karakteristieke
parameters ten opzichte van dezelfde curve die als uitgangspunt wordt gekozen kleiner zijn
dan I 0 procent, dan vormt de bijbehorende maximale-frequentie-curve nog steeds een goede
omhullende. Aan procentuele afwijkingen in de desbetreffende karakteristieke parameters
kleiner dan I 0%, ten opzichte van die bepaalde maximale-frequentie-curve die als
uitgangspunt wordt gekozen, mogen geen consequenties worden verbonden met het oog op
een te vormen oordeel over de betrouwbaarheid van de analyse. Hierbij moet benadrukt
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worden dat de vastgestelde tolerantie alleen geldt voor die bepaalde maximale-frequentiecurve die als uitgangspunt wordt gekozen en de daaraan gerelateerde karakteristieke
parameters. Voor de overige karakteristieke parameters (Slup,Plindex.Pihart,RI) is het niet
mogelijk om eenzelfde redenering aan te houden omdat deze parameters niet direct de
morfologische aspecten (verticale positie) van de maximale-frequentie-curve in verticale
richting tot uitdrukking brengen.

4.1.1 Klinische en fysische interpretatie en beoordeling
In hoofdstuk 1 is opgemerkt dat de karakteristieke parameters in de praktijk relatief ten
opzichte van elkaar worden beoordeeld en geïnterpreteerd. Daarnaast wordt bij interpretatie
rekening gehouden met bijvoorbeeld het 'soort' bloedvat en de conditie en leeftijd van de
patiënt. Deze vorm van klinische interpretatie van de karakteristieke parameters van de
maximale-frequentie-curve heeft invloed op de consequenties die worden verbonden aan de
foutenmarge in de karakteristieke parameters. Tijdens dit onderzoek worden bijvoorbeeld
uitsluitend metingen verricht aan de carotis. Omdat in dit bloedvat geen of nauwelijks
terugstroming optreedt zijn de karakteristieke parameters van het negatieve deel van de
maximale-frequentie-curve klinisch niet relevant. Klinisch gezien wordt daarom geen waarde
gehecht aan de mate van afwijkingen in de karakteristieke parameters van het negatieve deel
van de maximale-frequentie-curve. Toch worden de karakteristieke parameters van het
negatieve deel van de maximale-frequentie-curve in dit onderzoek in beschouwing genomen,
omdat er ook bij de carotis wel degelijk signaal gedetecteerd wordt in het negatieve deel van
het dopplerbeeld. Het is onwaarschijnlijk dat een terugwaartse bloedstroming aan dit signaal
ten grondslag ligt. Waarschijnlijk wordt dit signaal veroorzaakt door een incorrecte manier
van demoduleren, waarbij de demodulatiefrequentie niet exact gelijk is aan de frequentie van
de draaggolf van het doppiersignaal ( overspaak, zie hoofdstuk 1).
Er wordt in dit onderzoek dus onderscheid gemaakt tussen een fysische en een
klinische interpretatie en beoordeling. Het is echter niet mogelijk een fysische beoordeling te
geven zonder daarbij noodzakelijkerwijze gebruik te maken van perceptieve beoordeling. In
verband hiermee wordt in paragraaf 4.1 daarom de tolerantie van ±10% verondersteld voor
afwijkingen in het merendeel van de karakteristieke parameters, ten opzichte een bepaalde
maximale-frequentie-curve die in dit onderzoek steeds als uitgangspunt wordt gekozen. In het
geval van klinische interpretatie gaat perceptieve beoordeling echter veel verder. De
karakteristieke parameters worden relatief ten opzichte van elkaar geïnterpreteerd. Bovendien
wordt er bij interpretatie gebruik gemaakt van voorkennis met betrekking tot de fysiologie
van de mens en tot de toestand van de patiënt. Dientengevolge bestaat er een grotere
tolerantie voor de afwijkingen in karakteristieke parameters. Omdat klinische interpretatie
vaak de deskundigheid van een specialist vereist, ligt in dit onderzoek de nadruk op een
fysische interpretatie en de daarmee samenhangende vorm van beoordeling van afwijkingen.

4.2 Meetfouten bij herhaalde metingen
Om enig inzicht te verkrijgen in de afwijkingen in karakteristieke parameters die ontstaan ten
gevolge van de meetmethode en de snel variërende fysiologische toestand in een menselijk
lichaam worden achtereenvolgens een aantal metingen verricht bij een en dezelfde, gezonde
proefpersoon aan één enkel bloedvat (carotis). Tijdens de metingen worden de experimentele
condities (voor zover mogelijk) constant gehouden. Dat wil zeggen dat de instellingen van
het duplexsysteem, zoals versterkingsfactor, PRF, frequentiebereik en tijdbereik, onveranderd
blijven. Afwijkingen in karakteristieke parameters bij herhaling van metingen worden
veroorzaakt door snel variërende fysiologische omstandigheden in het menselijk lichaam.
Ook de fout die ontstaat door veranderingen in de hoek waaronder ultrageluid wordt
uitgezonden en gedetecteerd levert een bijdrage aan de afwijkingen. Hoewel de laborant goed
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In dit onderzoek wordt er voor gekozen de prestaties en robuustheid van verscheidene
algoritmen te toetsen aan de hand van doppiergolfvorm die in de praktijk worden verkregen
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getraind is en de transducer tijdens één enkele meting onder een vaste positie op het lichaam
plaatst, is het niet mogelijk herhaaldelijk onder eenzelfde hoek te meten. Indien bij twee
opeenvolgende metingen de hoek varieert van 55° to 65° dan kunnen procentuele afwijkingen
ontstaan van ongeveer± 15% in een frequentie van ongeveer 2000Hz. In de resultaten van dit
experiment komen dus zowel de onzekerheden ten gevolge van fluctuaties in de fysiologische
toestand van de patiënt/proefpersoon, als de onzekerheden ten gevolge van de meetmethode
tot uitdrukking omdat de experimentele condities niet helemaal constant kunnen worden
gehouden. Het is niet mogelijk de verschillende invloeden op de onzekerheid afzonderlijk te
onderzoeken met het soort experimenten waarvan in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt.
Eventueel zou overwogen kunnen worden gebruik te maken van een flow-fantoom om dit te
bewerkstelligen. Hierbij is het echter maar de vraag of deze experimenten voldoende
realistisch zijn om een vergelijking te kunnen maken met de resultaten die worden verkregen
in de praktijk.
In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelden en de standaarddeviatie
van de karakteristieke parameters van de maximale-frequentie-curve na een aantal herhaalde
metingen. In elk doppierbeeld zijn twee volledige periodes van de doppiergolfvorm afgebeeld
en voor beide periodes worden de resultaten afgebeeld.
Tabel 4.1 Resultaten voor de gemiddelde waarden voor de karakteristieke parameters van de maximale-frequentiecurve en de standaarddeviatie bij 8 herhaalde metingen. Resultaten worden gegeven voor beide periodes van de
doppiergolf (i=l,2) die in een doppierbeeld worden afgebeeld. De experimentele condities worden gelijk
gehouden. In deze experimenten bedraagt de PRF steeds 4kHz. Tijd en frequentiebereik zijn respectievelijk 2,5 s
en 2.48 kHz. De versterkingsfactor of gain is gelijk aan 9.
I

f..l.t

± cr1
J..l.2
± cr2

~na x

~nin

2160
±62
2115
±120

-590
±178
-485
±139

fdia
365
±44
362
±27

~empos

674
±51
704
±123

fgemneg
-144
±60
-150
±77

slup
23.3
±0.7
23.1
±0.9

RI
0.83
±0.02
0.83
±0.01

PI hart
2.69
±0.19
2.45
± 0.33

PI index
5.26
±0.93
4.60
±0.70

Aan de hand van de tabellen blijkt dat procentuele fouten in de karakteristieke parameters
van ongeveer 10% geen uitzondering zijn. Alleen de procentuele fouten in de helling van de
maximale-frequentie-curve in de systole (Slup) en de 'Resistivity Index' (RI) is aanmerkelijk
lager en bedragen ongeveer 4% en 2%. Benadrukt moet worden dat deze fouten los staan van
de fouten die worden geconstateerd ten gevolge van perceptieve beoordeling zoals die in
paragraaf 4.1 worden besproken.
Omdat in de praktijk doppiergolfvormen worden opgenomen met verschillende
waarden voor frequentiebereik (Fmax), tijdbereik (Tmax) en versterkingsfactor (gain) moet
worden nagegaan of variatie in tijd-, frequentiebereik en versterkingsfactor, gevolgen heeft
voor de karakteristiek parameters. In de onderstaande tabellen worden de resultaten vermeld
van een aantal experimenten waarbij tijd-, frequentiebereik en gain worden gevarieerd.
Hierbij moet worden benadrukt dat het noodzakelijk is voor elke afzonderlijke instelling van
tijd-, frequentiebereik en gain, een nieuwe meting uit te voeren. Alle afwijkingen die ten
grondslag liggen aan het vorige experiment komen ook hier weer tot uitdrukking. Aan de
hand van deze metingen is het uitsluitend mogelijk om na te gaan of eventueel aanmerkelijk
grotere afwijkingen ontstaan in de karakteristieke parameters bij variatie van tijd-,
frequentiebereik of gain dan bij herhaalde metingen waarbij deze drie factoren constant
worden gehouden.
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Tabel 4.2 a,b,c Gemiddelden en standaarddeviaties voor de resultaten voor de karakteristieke parameters van de
maximale-frequentie-curve bij herhaalde metingen voor verschillende waarden van tijdbereik (Tmax [s]) ,
frequentiebereik (Fmax [kHz]) en versterkingsfactor (gain). Metingen worden uitgevoerd voor 5 verschillende
waarden van tijd- en frequentiebereik en voor 12 verschillende waarden voor de versterkingsfactor (gain).

Tmax
I!Tmax
± O'Tmax

fmax
2374
±320

fmin
-533
±249

fctia
463
±26

fgemoos
851
±200

fgemneg
-115
±54

Sluo
29
±5

RI
0.80
±0.02

Plhart
2.28
±0.18

PIindex
4.0
±0.54

Fmax
I! Fmax
± O'Fmax

fmax
2307
±200

fmin
-377
±173

fctia
425
±64

fgemoos
737
±100

fgemneg
-89
±44

Si up
27
±4

RI
0.82
±0.02

PI hart
2.57
±0.22

PI index
4.15
±0.37

ga in
J.lgain
± O'gain

fmax
2370
±298

~nin

fctia
416
±81

fgemoos
765
±149

fgemneg
-75
±62

Slup
29
±4

RI
0.83
±0.02

PI hart
2.61
±0.31

PI index
3.97
±0.38

-343
±152

Aan de hand van de gegevens in de tabellen blijkt dat het niet mogelijk is om extra
afwijkingen uitsluitend toe te schrijven aan variëren van het tijd- of frequentiebereik of gain.
Alle resultaten, op die van de diastolische frequentie (fctia) in tabel 4.2b na, zijn consistent met
de gegevens uit tabel 4.1. De metingen waarvan de resultaten in tabel 4.2 worden afgebeeld
zijn op een later tijdstip verricht dan de metingen voor tabel 4.1. De significante afwijking in
diastolische frequentie moet dan ook voornamelijk worden toegeschreven aan de snel
wisselende fysiologische omstandigheden in het menselijk lichaam.

4.2.1 Meetfouten bij opname op videorecorder
In de praktijk worden doppierbeelden soms eerst met behulp van een videorecorder
opgenomen voordat ze gedigitaliseerd en geanalyseerd worden. De kwaliteit waarmee de
doppierbeelden nog kunnen worden weergegeven is afhankelijk van de kwaliteit van de
opname-apparatuur en de videoband. In tabel 4.3 worden de resultaten voor de karakteristieke
parameters gegeven van twee doppierbeelden die rechtstreeks van het videosignaal van het
duplexsysteem worden gedigitaliseerd en diezelfde twee doppierbeelden bij tussenkomst van
een videorecorder. De resultaten vormen een indicatie voor de afwijkingen die mogelijk
ontstaan bij tussenkomst van een videorecorder. In dit experiment wordt uitgegaan van
eenzelfde meting. Het is niet noodzakelijk afzonderlijke metingen uit te voeren om een beeld
direct of via videorecorder te analyseren. In de resultaten van het experiment komen dus
uitsluitend de gevolgen van tussenkomst van de opname-apparatuur naar voren.

65

Tabel 4.3 Resultaten voor de karakteristieke parameters en afwijkingen daarin ten gevolge van tussenkomst van
opname-apparatuur zoals een videorecorder (VCR) voor twee doppierbeelden

fmax
fmin
fctia
fgempos
fgemneg
Slup
RI
PI hart
PI index

rechtstreeks
2105
-221
461
701
-11
24
0.78
2.34
3.37

VCR
1832
-164
411
578
-7
22
0.78
2.46
3.50

il[%]
-13
-26
-11
-18
-36
-8
0
5
4

fmax
f.nin
fdia
fgempos
fgemneg
Slup
RI
Pilmrt
PI index

rechtstreeks
2054
-222
469
756
-15
25.2
0.77
2.1
3.07

VCR
1932
-163
423
671
-6
22.3
0.78
2.25
3.15

il[%]
-6
-27
-10
-11
60
-12
1
7
3

4.3 Detectie nullijn
De intensiteit (grijswaarde) waarmee de nullijn in het doppierbeeld wordt weergegeven is per
type duplexsysteem verschillend. De beste keuze voor de ondergrens Pn (zie paragraaf 3.2)
voor de intensiteit van de nullijn bij de bepaling hiervan volgt na meting van die intensiteit.
Het is aan te raden dat de gebruiker deze meting eenmalig uitvoert voor elk type
duplexsysteem. Hierbij kan worden volstaan de nullijn eenmalig aan te wijzen met een
cursor.
Het eenvoudige algoritme ter detectie van de nullijn is erop gebaseerd dat de
verschillende grijswaarden van de pixels die de nullijn vormen een zeer kleine
standaarddeviatie hebben. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de nullijn door een
duplexsysteem als een doorgetrokken, niet-onderbroken lijn wordt weergegeven. Voor de
Toshiba Sonolayer SSA 270A is dit niet onder alle omstandigheden het geval. Voor bepaalde
instellingen wordt de nullijn weergegeven door een stippellijn. Dit is funest voor het
algoritme en er wordt daarom aangeraden deze duplexsystemen zodanig in te stellen dat de
nullijn als een niet-onderbroken lijn wordt afgebeeld.
Problemen bij de detectie van de nullijn kunnen verder ontstaan bij zeer hoge
versterkingsfactoren van het doppiersignaaL Het bereik van de vermogens van het
doppiersignaal wordt daarbij zodanig groot dat het niet langer mogelijk is om alle vermogens
volledig met 255 grijswaarden af te beelden. De hoogste grijswaarde (255) vormt dan een
drempel. In het spectrogram kan, afhankelijk van de vorm en spectrale inhoud van de
dopplergolf, een vlak aaneengesloten plateau van de maximale grijswaarde ontstaan. In dit
geval is het mogelijk dat in de afgebeelde doppiergolfvorm een of meerdere horizontale
beeldlijnen ontstaan die opgebouwd zijn uit pixels met grijswaarde 255. Met behulp van dit
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algoritme kunnen deze lijnen niet worden onderscheiden van de nullijn. Dit vormt een
fundamentele beperking van het algoritme.
In hoofdstuk 3 is reeds vermeld dat de nullijn voor de in het doppierbeeld van de
Toshiba Sonolayer SSA 270A wordt weergegeven met drie beeldlijnen. Het algoritme ter
detectie van de nullijn kan hierin geen onderscheid maken en zal die beeldlijn met de laagste
spreiding van grijswaarden kiezen. Dientengevolge bestaat er een onzekerheid in de positie
van de nullijn van ±1 pixel in verticale richting.

4.4 Onzekerheid in benadering maximale-frequentie-curve
Aan de hand van de illustratie in figuur 4.1 wordt duidelijk hoe globaal inzicht kan worden
verkregen in de onzekerheid in de benaderde maximale frequentie. De drempelwaarde voor
detectie van de maximale frequentie wordt onder andere bepaald door de standaarddeviatie in
de ruis (O"ruis). Hierdoor ontstaat een onzekerheid in benaderde maximale frequentie. Deze
onzerkeheid is mede afhankelijk van de helling van het vermogensdichtheidspectrum rondom
de maximale frequentie. In figuur 4.1 wordt geïllustreerd hoe aan de hand van deze helling,
de standaarddeviatie in de ruis globaal kan worden vertaald in een onzekerheid in de
benaderde maximale frequentie (llfk).

(4.1)

In het bovenstaande (zie ook figuur 4.1) is een vermogensdichtheidspectrum met
theoretische vorm als uitgangspunt gekozen. Onderzoek heeft uitgewezen dat
opeenvolgende vermogensdichtheidspectra vaak een zeer onregelmatig verloop kennen.
wordt onder andere veroorzaakt door ruis en door fluctuaties in het vermogen van
doppiersignaal door interferentie. Ook de afwijkingen ten gevolge van
benaderingsmethode voor de vermogensdichtheidspectra zijn van invloed.
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Figuur 4.1 Illustratie van het onzekerheidsinterval in de benaderde maximale frequentie aan de hand van het
vermogensdichtheidspectrum. Voor de duidelijkheid wordt de ruis die in het signaal in het
vermogensdichtheidspectrum zit niet afgebeeld. Voor het gemiddelde ruisniveau (JJruis) en de standaarddeviatie in
de ruis (crruis) worden fictieve waarden gebruikt.

In figuur 4.2 wordt het verloop van de hellingen (dP/dt) van de opeenvolgende
vermogensdichtheidspectra rondom de maximale frequenties, binnen één periode van de
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doppiergolfvorm weergegeven. Hierbij worden alle hellingen berekend aan de hand van tien
punten uit het vermogensdichtheidspectrum onder de maximale frequentie. Tevens wordt een
grafiek gepresenteerd van de hellingen waarbij de afzonderlijke vermogensdichtheidspectra
sterk 'gesmooth' zijn met een hanningfilter, in een poging een geleidelijker verloop van de
hellingen te verkrijgen. 'Smoothing' van de vermogensdichtheidspectra levert echter geen
zichtbare verbetering op. In de praktijk is het daarom niet altijd mogelijk de helling van het
vermogensdichtheidspectrum rondom de benaderde maximale frequentie te gebruiken voor
bovenstaande doeleinde.
Alhoewel het verloop grillig is, vertoont de grafiek een bepaalde tendens. Hellingen
in de systole zijn minder steil dan hellingen in de diastole fase. Dit zou tot de conclusie
kunnen leiden dat de afwijkingen in de maximale-frequentie-curve groter zijn in de systole
dan in de diastole.

Figuur 4.2 Verloop van de hellingen (dP/dt) van de vermogensdichtheidspectra rondom de maximale frequentie,
binnen een periode van de dopplergolfvorm. Voor de afbeelding rechts worden de hellingen afgebeeld zoals die
worden berekend aan de hand van vermogensdichtheidspectra die eerst gesmooth zijn met een hanningfilter met
een breedte van 15 pixels.

Een andere fout die ontstaat in de benadering van de maximale-frequentie-curve kan worden
toegeschreven aan de drempeling (zie hoofdstuk 3) die hoogstwaarschijnlijk heeft
plaatsgevonden tijdens een van de nabewerkingsstappen van het videosignaal. In figuur 3.4 is
aangegeven hoe drempeling tot een fout leidt in de te benaderen maximale frequentie binnen
een vermogensdichtheidspectrum. Ten gevolge van de drempeling kan het vermogen bij de
werkelijke maximale frequentie gecamoufleerd worden.
Tot slot ontstaat een fout in de benadering van de maximale frequentie door een onjuiste
benadering van de ruis met een normaal- of gaussische verdeling. In figuur 3.3 zijn een aantal
gemeten grijswaardehistogrammen weergeven en bovendien de gausskrommen geconstrueerd
aan de hand van 1-lruis en <Jruis die worden berekend voor de desbetreffende dopplerbeelden.
Duidelijk is dat de gausskrommen niet altijd samenvallen met de grijswaardehistogrammen.
Hierdoor wordt een onjuiste schatting (1-lruis en <Jmis) van de ruis gemaakt. Dit kan leiden tot
zowel een overschatting van de werkelijke drempelwaarde Pct voor detectie van de maximale
frequentie, als een overschatting. Het is dus niet geoorloofd te veronderstellen dat de kans dat
ruis van signaal onderscheiden wordt, gelijk is aan 99% (zie paragraaf 3.3.4). Indien de
drempelwaarde Pct een overschatting van de werkelijke drempelwaarde is, wordt een
onderschatting van de maximale frequentie gemaakt. Indien een onderschatting van de
drempelwaarde wordt gemaakt, dan bestaat het gevaar dat ruis wordt gedetecteerd als signaal.
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4.5 Filteren van de maximale-frequentie-curve; experiment,
resultaat en discussie
Het filteren van de maximale-frequentie-curve zal leiden tot afwijkingen in de gefilterde
maximale-frequentie-curve ten opzichte van de ongefilterde maximale-frequentie-curve. Om
een indicatie te geven voor de consequenties van de filtering voor de kwantitatieve analyse
van de dopplergolfvorm, wordt in figuur 4.3 een grafiek afgebeeld waarin de invloed van de
breedte van het hanningfilter (mate van filtering) op de procentuele fout (~) in de
karakteristieke parameters van de maximale-frequentie-curve is weergegeven. Hierbij wordt
een maximale-frequentie-curve die gefilterd is met een hanningfilter met breedte crr = 7 als
uitgangspunt gekozen. Deze curve vormt een goede omhullende van de dopplergolfvorm .
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Figuur 4.3 Procentuele afwijkingen in de karakteristieke parameters ten gevolge van 'smoothing' van de
maximale-frequentie-curve met een hanningfilter. De parameter crr geeft de breedte van het hanningfilter in pixels
aan. Ter verduidelijking worden de verschillende meetpunten door lijnen verbonden.

Duidelijk is dat een sterkere vorm van filtering negatieve procentuele afwijkingen
veroorzaakt. Het grillige verloop van de maximale-frequentie-curve wordt, door een
toenemende mate van filtering, geleidelijk gladder en artefacten zoals de smalle piek in het
negatieve deel van de maximale-frequentie-curve van figuur 3.11 verdwijnen.
In paragraaf 4.1 wordt aangetoond dat er voor de procentuele fout in een aantal van
de karakteristieke parameters (fmax, fctia, fgempos, fmin, fgemneg), voor de maximale-frequentie-curve
die ook hier als uitgangspunt wordt gekozen, een tolerantie bestaat van ±10% met het oog op
de consequenties die kunnen worden verbonden met perceptieve beoordeling. Indien deze
tolerantie van ongeveer 10% wordt aangehouden blijkt dat een tamelijk groot bereik van crr=
3 tot CJF11 voor de breedte van het hanningfilter is toegestaan. Klinisch gezien hebben de
karakteristieke parameters van het negatieve deel van de maximale-frequentie-curve geen
waarde. Op basis van de procentuele afwijkingen in karakteristieke parameters ~nax, fctia en
fgenpos kan worden aangenomen dat er een zeer groot bereik ( CJF 1 to CJF 15) voor de
instellingen van het hanningfilter toegestaan is, waarbij, uitgaande van deze bepaalde
maximale-frequentie-curve, de gefilterde maximale-frequentie-curve nog steeds een goede
omhullende vormt van de dopplergolfvorm. In verband met de karakteristieke parameters
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Slup' Plindex, Pihart en RI kan eenzelfde redenering niet worden gegeven omdat niet bekend is
welke fouten in deze parameters nog acceptabel zijn voordat de bijbehorende maximalefrequentie-curve niet meer als goede omhullende wordt beoordeeld. In tegenstelling tot Slup
worden Plindex, Pitmrt en RI echter berekend aan de hand van de karakteristieke parameters
waarvan wel bekend is welke fout nog acceptabel is. Daarnaast geldt ook voor de
karakteristieke parameter Plindex dat ze voor de carotis klinisch niet interessant is.

4.6
Detectie
maximale-frequentie-curve;
resultaten, discussie.

experiment,

Voor de in hoofdstuk 3 behandelde methode voor de detectie van de maximale-frequentiecurve wordt nu de invloed van de verschillende instelbare parameters besproken en zo
mogelijk getoetst. De parameters zijn het veronderstelde percentage (x) van alle ruiskaders
die geen signaal bevatten, de afmetingen van de 'ruiskaders' uitgedrukt in pixels en de
drempelwaarde Pct die afhankelijk is van gevoeligheid s 1 (zie paragraaf3.3.4).
Het is aannemelijk dat de invloed van de parameters onder andere afhankelijk zal zijn
van de mate van ruis in de dopplergolfvorm. Daarom wordt de invloed van de parameters
getoetst voor een doppiergolfvorm die vrij is van ruis en een doppiergolfvorm met een
behoorlijke mate van ruis. Voor beide doppiergolfvormen wordt een maximale-frequentiecurve die op het oog een goede omhullende vormt als uitgangspunt gekozen. Deze curve
wordt gefilterd met een banningfilter met breedte crr = 7. De instelbare parameters voor de
analyse die ten grondslag ligt aan de detectie van deze curve bedragen achtereenvolgens
x=35%, s 1=3, s2=2 en voor de ruiskaders worden vierkante kaders met een hoogte en breedte
van 25 pixels genomen. Voor beide curven wordt aan de hand van een perceptief experiment
een tolerantie van ruwweg ±10% vastgesteld voor de procentuele afwijkingen in de
karakteristieke parameters fmax. fmin. fgempos. fgemneg en fctia waarbij de bijbehorende afwijkende
maximale-frequentie-curve nog steeds een goede omhullende vormt van de doppiergolfvorm
(zie ook paragraaf 4.1 ).

4.6.1 Invloed van het percentage x van alle kaders die geen signaal
bevatten
Over de veronderstelde waarde van x voor het percentage van alle ruiskaders die geen signaal
bevatten, is in het voorafgaande al een en ander opgemerkt. In principe dient x te worden
ingesteld overeenkomstig een perceptieve schatting van oppervlakte van het doppierbeeld dat
uitsluitend ruis (beter: geen signaal) bevat. Bovendien moet x zodanig zijn dat er voldoende
kaders worden geselecteerd zijn om een statistische beschouwing mogelijk te maken.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat deze overwegingen met betrekking tot de instelling van
x gerelateerd is aan de in te stellen afmetingen van de ruiskaders. Om uitsluitend de gevolgen
van x te bestuderen worden de afmetingen van de ruiskaders constant op 25x25 pixels
ingesteld, waarbij er van wordt uitgegaan dat deze afmetingen optimaal zijn voor de
kwantitatieve analyse van het dopplerbeeld.
Indien x te hoog wordt gekozen zullen een aantal van de kaders naast ruis ook signaal
bevatten. Dit betekent echter niet zonder meer dat de kaders die (gedeeltelijk) signaal
bevatten worden geselecteerd voor de berekening van het ruisniveau llruis· Vanwege het
tweede selectiecriterium worden kaders met een afwijkende (te hoge) standaarddeviatie in
grijswaarden namelijk verworpen (zie paragraaf3.3.3).
Indien x te laag is kan een onderschatting van de ruis worden gemaakt. Dit is mede
afhankelijk van de afmetingen van de ruiskaders en is als volgt te verklaren. Het doppierbeeld
van de Toshiba Sonolayer SSA 270A is, ten gevolge voor- en nabewerking van het
videosignaal, onder andere 'gesmooth' of uitgesmeerd. Hierdoor zijn er voor doppierbeelden
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van duplexsystemen geen hoogfrequente componenten aanwezig in de spatiële fluctuaties van
de ruis in het dopplerbeeld. De effecten van uitsmering worden enigszins buitensporig
geïllustreerd in figuur 4.4. In dezelfde figuur wordt een raster van ruiskaders aangegeven.
Indien de afmetingen van kaders relatief klein zijn en het veronderstelde percentage x klein is
kan het voorkomen dat in het uitgesmeerde doppierbeeld juist die kaders worden geselecteerd
die uitsluitend te lage ruis bevatten.

Figuur 4.4 Ruiskaders en schatting van de ruis voor 'gesmooth' en niet-' gesmooth' dopplerbeeld. In de afbeelding
rechts is een aantal kaders aangegeven waarbinnen het gemiddelde van de grijswaarden van de pixels zodanig
hoog is dat deze, bij een kleine waarde voor x, niet zullen worden geselecteerd. In de niet-uitgesmeerde versie van
dit beeld is het niet mogelijk zulke kaders aan te geven.

Omdat veranderingen in x slechts de indirecte oorzaak zijn van de afwijkingen in
karakteristieke parameters, wordt in figuur 4.5 de invloed van x op de schatting van de ruis
llruis, de standaarddeviatie in de ruis crruis en daarmee de drempelwaarde (Pd) voor detectie van
de maximale frequentie weergegeven voor het ruisvrije doppierbeeld en het doppierbeeld met
ruis.
In figuur 4.6 worden tenslotte grafieken afgebeeld die de invloed van x op de
afwijkingen van karakteristieke parameters voor de maximale-frequentie-curve weergeven
voor het ruisvrije doppierbeeld en het doppierbeeld met ruis. Als uitgangspunt wordt voor
x=35% en de met deze instelling berekende maximale-frequentie-curve gekozen. In een
oogopslag is duidelijk dat de invloed van x het grootst is voor de karakteristieke parameters
van het negatieve deel van de maximale-frequentie-curve (fmin, fgemneg). Dit wordt veroorzaakt
door het zwakke signaal in het negatieve deel van het dopplerbeeld. Zoals reeds eerder wordt
vermeld, is dat signaal niet afkomstig van terugwaartse bloedstroming. Opvallend is dat in de
grafiek voor het doppierbeeld met ruis, ook afwijkingen optreden indien x kleiner wordt dan
35%. Er wordt dus inderdaad een onderschatting van het ruisniveau gemaakt.
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Als ook hier weer een tolerantie van ongeveer 10% wordt aangehouden voor afwijkingen in
de karakteristieke parameters (nax,fgempos.fgemnegJmin en fctia (zie paragraaf 4.1 en 4.5) dan blijkt
dat er een behoorlijke marge voor x (5%-80%) bestaat maar dat die marge kleiner is voor
zwakkere doppiersignalen (20%-50%). De aanvankelijke schatting van 35% ligt ruim binnen
deze laatste marge. Er moet worden opgemerkt dat deze resultaten niet zonder meer mogen
worden doorgetrokken voor doppiergolfvormen van andere bloedvaten dan de carotis. De
vorm van de doppiergolf kan namelijk van invloed zijn op de verhouding van de
beeldoppervlakken waarin respectievelijk signaal en ruis voorkomen (zie figuur 4. 7).

f[Hz]

t(s)

t(s)

Figuur 4. 7 Invloeden van de vorm van de doppiergolf bij de keuze voor x. Voor de afbeelding links in deze figuur
kan een aanmerkelijk hogere waarde voor x worden aangenomen dan voor de afbeelding rechts. De vorm van de
doppiergolf wordt bepaald door het soort bloedvat en door de toestand van de patiënt (rust of hyperemie).

4.6.2 De invloed van de afmetingen van de ruiskaders
Over de invloed van de afmetingen van de ruiskaders op de karakteristieke parameters van de
maximale-frequentie-curve kunnen op basis van de volgende overwegingen bij voorbaat
enkele uitspraken worden gedaan. Allereerst moet worden vermeld dat de keuze voor de
afmetingen van de ruiskaders samenhangt met de keuze van het percentage x van alle kaders
die geen signaal bevatten. Daarnaast moet de keuze van de afmetingen van de kaders in elk
geval zodanig zijn dat elk kader genoeg pixels bevat om een statistische beschouwing
mogelijk te maken. Op basis daarvan wordt in eerste instantie een formaat van de kaders van
25x25 pixels gekozen.
Indien het formaat van de kaders klein is, in combinatie met een kleine waarde van x,
dan is het mogelijk dat een onderschatting van de ruis wordt gemaakt. Dit wordt in het
voorafgaande reeds uitgebreid besproken. Indien het formaat van de kaders groter wordt is
het mogelijk dat een toenemend aantal kaders signaal bevatten. Vanwege het tweede
selectiecriterium (zie paragraaf 3.3.3) is het moeilijk een eenduidige uitspraak te doen over
de gevolgen hiervan. Wel kan aan de hand van een uiterste, waarbij het beeld wordt
ingedeeld in twee grote kaders, waarvan er één wordt geselecteerd voor het bepalen van de
ruis, worden gesteld dat er sneller een overschatting van ruis plaatsvindt naarmate het
formaat van de kaders een zeker drempel overschrijdt.
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In figuur 4.8 worden twee grafieken weergegeven voor de afwijking van de karakteristieke
parameters van de maximale-frequentie-curve als functie van de afmetingen van de
ruiskaders voor een ruisvrij doppierbeeld en voor een doppierbeeld dat ruis bevat. Voor het
percentage x van het aantal ruiskaders die geen signaal bevatten wordt 35% gekozen. Ook
hier geldt dat de karakteristieke parameters voor het negatieve gedeelte van de maximalefrequentie-curve, het meest gevoelig zijn voor de afmetingen van de ruiskaders. Voor de
karakteristieke parameters van het positieve gedeelte van de maximale-frequentie-curve van
het ruisvrije doppierbeeld is de invloed van het formaat van de kaders iets groter dan voor
dezelfde karakteristieke parameters van de maximale-frequentie-curve van het doppierbeeld
met ruis. Dit kan verklaard worden aan de hand van het volgende.
Op de eerste plaats geldt ook hier weer, net als bij de invloed van het percentage x
(paragraaf 4.6.1 ), dat de afmetingen van de ruiskaders slechts de indirecte invloed zijn van
afwijkingen in karakteristieke parameters. De afwijkingen worden direct veroorzaakt door
een stijging in de drempelwaarde Pd voor de detectie van de maximale frequentie. In de
grafieken in figuur 4.9 wordt de relatie tussen de afmetingen van de kaders en de
drempelwaarde Pd gegeven, zowel voor het ruisvrije doppierbeeld als voor het doppierbeeld
met ruis.
De grotere invloed van het formaat van de kaders op de afwijkingen in de
karakteristieke parameters, van het positieve deel van de maximale-frequentie-curve in het
ruisvrije dopplerbeeld, kan nu verklaard worden aan de hand van 'randeffecten' waarbij de
vorm van de vermogensdichtheidspectra rondom de maximale frequentie een belangrijke rol
speelt. In figuur 4.10 worden twee identieke vermogensdichtheidspectra weergegeven.
Duidelijk is dat de helling van het vermogensdichtheidspectrum rondom het snijpunt
(benaderde maximale frequentie) met een lage drempelwaarde Pd minder steil en constant is
dan de helling van datzelfde spectrum in het snijpunt met een hogere drempelwaarde. Indien
de doppiergolfvormen en daarmee de vermogensdichtheid spectra 'gesmooth' zijn, komt dit
randeffect nog sterker tot uitdrukking. Een kleine verandering van de lage drempelwaarde
heeft dan een grotere afwijking voor snijpunt (benaderde maximale frequentie) tot gevolg dan
eenzelfde verandering voor de hogere drempelwaarde. Indien het doppierbeeld ruisvrij is, is
er sprake van de situatie die wordt geschets in de afbeelding links. Bevat het doppierbeeld
ruis, dan is de drempelwaarde hoger en is er sprake van de situatie zoals die in de grafiek
rechts wordt weergegeven.
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Figuur 4.10 Invloed van de helling rondom de maximale frequentie op de relatieve verandering in maximale
frequentie bij verhoging van de drempelwaarde. Een verhoging van de drempelwaarde vanuit een uitgangspositie
zoals die in de afbeelding rechts wordt weergegeven, zal leiden tot kleinere afwijkingen in de maximale frequentie
in vergelijking met de afwijkingen in maximale frequentie die ontstaan als de situatie, die wordt weergegeven in de
afbeelding links, als uitgangspunt wordt gekozen.

Bij grotere afmetingen dan ongeveer 60x60 pixels voor de kaders, vertonen beide grafieken
onregelmatige sprongen, in het bijzonder voor de karakteristieke parameters van het
negatieve deel van de maximale-frequentie-curve. Dit kan worden verklaard aan de hand van
het voorbeeld dat in het begin van deze paragraaf werd gegeven. Indien de afmetingen van de
kaders toenemen, neemt de kans toe dat de kaders die in eerste instantie werden geselecteerd,
signaal bevatten. Het tweede selectiecriterium treedt dan in werking waardoor kaders worden
verworpen. Dit heeft een directe invloed op de drempelwaarde voor detectie van de maximale
frequenties. In figuur 4.9 wordt de uitwerking van een toenemend kaderformaat op de
drempelwaarde Pct gepresenteerd. Zoals verwacht, vertoont de drempelwaarde sprongen
precies bij die afmetingen van de kaders waarbij ook de grafieken in figuur 4.8 sprongen
vertonen. In dit geval kunnen de sprongen in de drempelwaarde verklaard worden aan de
hand van het volgende. Het vaste (ingestelde) formaat van de kaders bepaalt hoeveel kaders
er over het doppierbeeld van bepaalde afmetingen geprojecteerd kunnen worden. Het is dus
mogelijk dat bij een bepaalde combinatie van formaat van kaders en doppierbeeld slechts een
dusdanig aantal kaders binnen het beeld passen met als gevolg dat het doppierbeeld niet
volledig bedekt is door ruiskaders (zie figuur 4.1 0). In dit geval leidt dat tot een overschatting
van de ruis. Wanneer het formaat van de ruiskaders vervolgens iets groter wordt (zie figuur
4.1 0) dan is het moge! ijk dat eenzelfde aantal kaders binnen het doppierbeeld past. Echter,
vanwege de grotere afmetingen van de kaders zullen deze een groter deel van het
doppierbeeld bedekken. Overwogen zou kunnen worden het beeld geheel te vullen, waarbij
derhalve ook met kaders van kleinere afmetingen moet worden gerekend. De vraag hierbij is
echter of dit zinnig is, omdat moet worden afgeraden met dusdanig grote kaders te werken
waarbij een groot deel van doppierbeeld onbedekt kan blijven.
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Figuur 4.11 Kaderformaat en optimale bedekking van het dopplerbeeld.
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Aan de hand van de bovenstaande gegevens zijn enkele richtlijnen voor het in te stellen
formaat van de ruiskaders aan te geven. Indien afwijkingen van ±10% in de karakteristieke
parameters fmax, fmin, fgempos, fgemneg en fdia voor de maximale-frequentie-curve zijn toegestaan,
geldt dat het formaat van de kaders mag variëren van 8x8-70x70 voor het positieve deel en
20x20-30x30 voor het negatieve deel van de maximale-frequentie-curve van een ruisvrij
beeld. Voor het doppierbeeld met ruis mogen deze afmetingen variëren van respectievelijk
8x8-1 OOx 100 en 15x 15-40x40. Ook hier moet weer worden opgemerkt dat deze resultaten
gelden voor doppiergolfvormen van de carotis opgenomen met een duplexsysteem van het
type Toshiba Sonolayer SSA 270A. De gegevens mogen dan ook niet zonder meer worden
doorgetrokken voor andere experimentele omstandigheden. Empirisch is echter vastgesteld
dat ook onder andere omstandigheden een kaderformaat van 25x25 een voldoende robuuste
analyse mogelijk maakt.
Tot slot moet nog worden opgemerkt dat het mogelijk is om niet-vierkante kaders te
gebruiken. Met het oog op de vorm van de doppiergolf zou dit te rechtvaardigen zijn. Omdat
de doppiergolfvorm in het algemeen langgerekt is in verticale richting ten gevolge van de
piek in de systole, bieden in verticale richting uitgerekte ruiskaders eventueel eerder de
mogelijkheid dat ook kaders tussen twee pieken worden geselecteerd voor berekening van de
ruis (figuur 4.12). Hierbij moet worden aangemerkt dat ook het tijdbereik op de horizontale
as van belang is in verband met de vorm van de dopplergolf. Bij een groot tijdbereik zijn de
doppiergolven minder uitgerekt in horizontale richting en is de vorm inderdaad langgerekt in
verticale richting. Bij een kleiner tijdbereik veranderen deze verhoudingen in de vorm van de
doppiergolf

f[Hz]

f[Hz]
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Figuur 4.12 Verschil tussen ruisschatting bij vierkante en rechthoekige kaders. Bij een bepaalde vorm van de
doppiergolf kan, indien niet-vierkante kaders (afbeelding links) worden gebruikt, ook de ruis in het gebied tussen
de toppen van twee systolische fasen, een bijdrage leveren tot het geschatte ruisniveau. Aan de hand van de
afbeelding rechts wordt duidelijk dat dit met vierkante kaders niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn, tenzij het
formaat van de vierkante kaders kleiner wordt gemaakt.

4.6.3 Invloed van de gevoeligheid s 1 en s2 van de drempelwaarde voor
detectie van de maximale frequentie
Anders dan bij het toetsen van de invloed van het percentage x en de afmetingen van de
ruiskaders geldt bij het toetsen van de invloed van de parameters St, dat het in principe
fysisch niet te rechtvaardigen is St willekeurig te variëren. Omdat de drempelwaarde
Pd=llruis+St·<Jruis is gebaseerd op de aanname dat de ruis een gaussisch vermogensverdeling
heeft, mag St om praktische redenen slechts variëren van 2 tot 3. Hiermee varieert de kans
dat de drempelwaarde signaal en ruis scheidt van respectievelijk 95% tot 99%. Indien St
kleiner dan 2 wordt gekozen neemt deze kans af. Wordt St groter dan 3, dan neemt de kans
vanzelfsprekend toe en wordt de drempelwaarde zodanig groot dat de benadering voor de
maximale frequentie slechter wordt.
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In figuur 3.4 zijn de gemeten grijswaarde- of vermogenshistogrammen weergegeven en de
gausskrommen waarmee de vermogensverdeling benaderd wordt. De gausskrommen worden
geconstrueerd aan de hand van J..lru;s en crruis die worden berekend voor de desbetreffende
beelden. Omdat deze krommen niet altijd samenvallen met het direct gemeten
grijswaardehistogram lijkt het gerechtvaardigd de gevoeligheid van de drempelwaarde Pd te
variëren, waarbij het eventueel toegestaan is s 1 buiten het interval [2,3] te nemen.
In figuur 4.13 worden twee grafieken weergegeven die de invloed van s 1 op de karakteristieke
parameters van de maximale-frequentie-curve illusteren voor de twee eerder besproken
dopplerbeelden. Het is moeilijk om tot een eenduidige uitspraak te komen over de
afwijkingen in karakteristieke parameters omdat het aannemelijk is dat, indien s 1 toeneemt,
de hogere drempel, binnen de toegestane frequentieband .Mm (zie paragraaf 3.3.4) voor de
maximale frequentie, niet wordt overschreden. In dat geval wordt binnen de toegestane
frequentieband (zie paragraaf 3.3.4) gezocht naar de maximale frequentie, met een
drempelwaarde die wordt bepaald door parameter s 2• Vandaar dat voor een aantal
karakteristieke parameters van de maximale-frequentie-curve de procentuele fout kan
afnemen, bij een toename van s 1• Omdat de invloed van s 1 groter is voor doppierbeelden met
hoge ruis dan voor doppierbeelden met lage ruis treedt deze plotselinge daling al bij relatief
lagere s 1 op in de grafiek voor het doppierbeeld met hoge ruis.
Het trapvormige verloop, dat voornamelijk in figuur 4.13a tot uitdrukking komt, kan
mogelijk worden verklaard door een eventuele trapvormige opbouw van de
vermogensdichtheidspectra (figuur 4.14 ).

P(f)

fk'

f [Hz]
Figuur 4.14 Trapvormige opbouw van een vermogensdichtheidspectrum, zoals dat met name bij nagenoeg ruisvrije
doppierbeelden is geconstateerd. In de afbeelding is de discretisatie (grijswaarden) enigszins overdreven
weergegeven.

Bovendien moet rekening worden gehouden met de frequentieresolutie van het doppierbeeld
waardoor veranderingen in karakteristieke parameters in discrete stappen tot uitdrukking
komen. Voor het ruisvrije doppierbeeld bedraagt de frequentieresolutie ongeveer 10Hz. De
absolute waarden voor bijvoorbeeld fmax en fdia van de maximale-frequentie-curve, die als
uitgangspunt wordt gekozen, bedragen respectievelijk ongeveer 2000 Hz en 400 Hz. Een
minimale verandering (1 pixel in verticale richting) in deze karakteristieke parameters leidt
tot minimale procentuele afwijkingen van respectievelijk 0.5% en 2.5 %. Tenslotte kan ook
de mate van ruis een rol spelen in verband met het ontstaan van de trapvormige opbouw in de
grafieken in figuur 4.13. In het nagenoeg ruisvrije doppierbeeld is het ruisniveau zodanig laag
dat pas een aanzienlijke verhoging van s 1 een verandering in de drempel teweegbrengt. Indien
bijvoorbeeld de geschatte waarde voor de standaarddeviatie van ruis crru;s=O.l bedraagt dan
zal pas bij een toename van s 1 van 1 tot 5 een verandering in de drempel van 1 grijswaarde
teweegbrengen.
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Figuur 4.13a Invloed van SJ op procentuele fout in de karakteristieke parameters voor een doppierbeeld zonder
ruis. In dit geval blijft s2 constant en gelijk aan 2.
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Figuur 4.13c Invloed van s 1 op procentuele fout in de karakteristieke parameters voor een doppierbeeld met ruis.
In dit geval blijft s 2 constant en gelijk aan 2.
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Figuur 4.13d Invloed van s 1 op procentuele fout in de karakteristieke parameters voor een doppierbeeld met ruis.
In dit geval blijft s2 constant en gelijk aan 2.
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Figuur 4.15b Invloed van s 1 op procentuele fout in de karakteristieke parameters voor een doppierbeeld zonder
ruis. De parameter s2 is hierbij gelijk aan s 1-l.
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Figuur 4.15c Invloed van s 1 op procentuele fout in de karakteristieke parameters voor een doppierbeeld met ruis.
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Om de gevolgen van een hogere drempelwaarde adequaat te kunnen onderzoeken moet niet
alleen s 1 maar ook s2 worden veranderd. Daarom is ervoor gekozen s2 met s 1 te laten
toenemen waarbij geldt s2 = s 1-l. In figuur 4.15 worden de resultaten van dit laatste
experiment weergeven.
In het voorafgaande werd al opgemerkt dat de helling van het
vermogensdichtheidspectrum rondom het snijpunt met drempelwaarde Pct (benaderde
maximale frequentie) een belangrijke rol speelt in de mate van afwijkingen in de benaderde
maximale frequentie, die ontstaat indien de drempelwaarde verandert. In paragraaf 4.4 wordt
een grafiek (figuur 4.2) gepresenteerd van de hellingen van de, binnen een periode van de
doppiergolfvorm opeenvolgende, vermogensdichtheidspectra rondom de punten van de
maximale-frequentie-curve. Omdat de hellingen hierbij worden berekend aan de hand van
vijf punten uit het vermogensdichtheidspectrum rondom het snijpunt, kan slechts een indruk
van de afwijkingen worden verkregen voor kleine veranderingen in de drempelwaarde. In
figuur 4.16 worden daarom afbeeldingen gepresenteerd die een indruk geven van het verloop
van de hellingen in verticale richting voor elk punt binnen een periode van de
dopplergolfvorrn. Hiervoor is een algoritme ontwikkeld waarmee hellingen worden berekend
aan de hand van vijf punten in verticale richting rondom elk punt (-5,+5) van het
dopplerbeeld. De grootte van hellingen worden in grijswaarden weergegeven. Omdat de
afbeeldingen geïnverteerd worden weergegeven, representeert de laagste intensiteit (zwart)
de grootste positieve helling en de hoogste intensiteit (wit) de grootste negatieve helling.

Figuur 4.16 Hellingen van het doppierbeeld in verticale richting over I 0 punten rondom elk pixel voor een ruisvrij
doppierbeeld (links) en een doppierbeeld met ruis (rechts). De grijswaarde van de achtergrond in de linker
afbeelding correspondeert met helling 0.

In die gebieden waarin de intensiteit hoog (zwart) is, mag worden verwacht dat een kleine
verandering in de drempelwaarde slechts kleine afwijkingen voor de benaderde maximale
frequentie tot gevolg zal hebben. Vanwege de wijze van zoeken naar de maximale frequentie(
voor zowel positieve en negatieve deel van het doppierbeeld in de richting van de nullijn)
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geldt voor het negatieve deel van de doppiergolfvorm het omgekeerde. Aan de hand van
figuur 4.16 wordt duidelijk dat de hellingen steil zijn in de diastole en aanmerkelijk minder
stijl in de systole.
Uit figuur 4.15 blijkt dat de procentuele fout in fmax inderdaad groter is dan de
procentuele fout in fdia· Omdat van het verloop van de hellingen in horizontale richting van de
doppiergolfvorm niet geleidelijk is (figuur 4.2 en 4.16), is het moeilijk om tot algemene
uitspraken te komen met betrekking tot de invloed van bovenstaande op de karakteristieke
parameters. In figuur 4.17 worden daarom het verloop van de veranderingen in maximalefrequentie-curve weergegeven bij toename van s 1 en s 2• De veranderingen in de systole zijn,
zo blijkt, inderdaad groter dan de veranderingen in de diastole.

t(s]

Figuur 4.17 Verandering van de maximale-frequentie-curve bij verhoging van de drempelwaarde.

De vorm van snelheidsprofielen en daarmee de vorm van de vermogensdichtheidspectra
verschillen per bloedvat. Het is daarom niet zonder meer mogelijk om dezelfde conclusie met
betrekking tot het verschil tussen deze hellingen in systole en diastole door te trekken voor
andere vaten .

4.6.4 Samenvatting
In het voorafgaande wordt een beschouwing gegeven van de aspecten die van belang zijn bij
de keuze voor de in te stellen parameters. In eerste instantie geldt dat de parameters moeten
worden ingesteld aan de hand van de principes die ten grondslag liggen aan de desbetreffende
algoritmen. Zo moet er voor de instellingen voor afmetingen van de kaders en het percentage
x van het aantal kaders dat geen signaal bevat, rekening mee worden gehouden dat een goede
statistische beschouwing mogelijk is. Voor de gevoeligheid St en s 2 geldt dat ze om
praktische redenen in feite op respectievelijk 3 en 2 moeten worden ingesteld. Perceptie staat
echter een tolerantie toe van ongeveer ±I 0% voor de afwijkingen in de karakteristieke
parameters fmax. fmin. fgempos. fgemneg en fdia• ten opzichte van een maximale-frequentie-curve die
steeds als uitgangspunt wordt gekozen. Daarom bestaat er ook voor de in te stellen
parameters een bepaald 'toelaatbaar' bereik. Als uitsluitend de klinisch relevante
karakteristieke parameters in beschouwing worden genomen is dit bereik 5% tot 80% voor
het percentage van het aantal ruiskaders dat wordt verondersteld geen signaal te bevatten.
Voor de afmetingen van de ruiskaders 8x8 tot 70x70. Ook voor de parameters St bestaat een
ruime marge van 3 tot 7.
De in het bovenstaande vermelde getalswaarden kunnen slechts dienen als zeer
globale richtlijn voor het toegestane bereik voor de verschillende in te stellen parameters. In
feite gelden deze waarden van het bereik voor de verschillende instelbare parameters alleen
voor dat doppierbeeld en die maximale-frequentie-curve, die steeds als uitgangspunt wordt
genomen. Indien een andere maximale-frequentie-curve (ander bloedvat) als uitgangspunt
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wordt gekozen dan moet de tolerantie in de afwijkingen van de karakteristieke parameters
opnieuw, met een perceptief experiment, worden bepaald. Daarmee verandert ook het
toelaatbare bereik voor de in te stellen parameters. Empirisch kan echter worden vastgesteld
dat een tolerantie van ongeveer ±10% redelijk is voor een groot scala aan maximalefrequentie-curven die op het oog optimale omhullende van de doppiergolf vormen, ongeacht
de vorm of inhoud van die dopplergolf.
In de praktijk zal moeten worden vastgesteld bij welke instellingen de algoritmen een
acceptabele maximale-frequentie-curve opleveren. Vastgesteld is bijvoorbeeld dat in verband
met verstoringen door ruisbanden het de voorkeur verdient om in plaats van x=35%, x=SS%
in te stellen.

4. 7 Alternatieven voor detectie maximale-frequentie-curve
De prestaties van de verschillende algoritmen worden getoetst voor een doppiergolfvorm die
bijna ruisvrij is en een doppiergolfvorm waarin een behoorlijke mate van ruis aanwezig is. In
figuur 4.18 en figuur 4.19 worden doppiergolfvormen afgebeeld inclusief de maximalefrequentie-curven, die worden bepaald met de verschillende methoden.
Omdat in dit onderzoek ervoor wordt gekozen om de prestaties van de verscheidene
algoritmen te toetsen met behulp van 'echte' vermogensdichtheidspectra uit het doppierbeeld
en geen gebruik gemaakt wordt van gesimuleerde vermogensdichtheidspectra zijn de
'werkelijke' maximale frequenties niet bekend. Daarom is een kwantitatieve vergelijking van
de prestaties in principe onmogelijk. Het zou evenwel mogelijk zijn om een maximalefrequentie-curve van een methode als uitgangspunt te nemen, echter daarvoor moet op
voorhand een voorkeur voor een van de methoden worden uitgesproken. Vandaar dat er in dit
geval gekozen wordt voor een puur perceptieve beoordeling waarbij geldt dat de prestatie van
een methode met het etiket 'goed' worden beoordeeld indien de methode een maximalefrequentie-curve oplevert die 'op het oog' een goede omhullende is van de dopplergolfvorm.
Aan de hand van figuur 4.18 wordt duidelijk dat voornamelijk de in dit onderzoek
ontwikkelde methode en de geometrische methode goede prestaties leveren wanneer de
doppierbeelden ruisvrij zijn. De prestatie van de geometrische methode voor het negatieve
deel van de doppiergolfvorm is evenwel minder goed. Bovendien vormt de maximalefrequentie-curve die wordt verkregen met de geometrische methode in de systole geen
optimale omhullend. In het algemeen geldt dat uitsluitend de in dit onderzoek ontwikkelde
methode goede prestaties levert voor het negatieve deel (terugwaartse stroming) van de
doppiergolfvorm afgezien van de fysiologische/klinische relevantie van het negatieve deel
van de dopplergolfvorm.
In figuur 4.19 komt dit laatste nog duidelijker naar voren voor de doppiergolfvorm
met ruis. Opvallend is dat voor de drempelwaardemethode van d' Allesio de drempelwaarde
kennelijk zodanig hoog is, dat er helemaal geen maximale frequenties gedetecteerd worden.
Verder is heel duidelijk dat de procentuele en hybride methode falen in de detectie van
maximale-frequentie-curve. Tot slot moet worden opgemerkt dat de aangepaste
drempelwaarde methode niet wordt getoetst omdat het niet duidelijk is welke waarde moet
worden gekozen voor de empirisch in te stellen parameter n voor dit algoritme.

4.7.1 Discussie en conclusie
De grootste tekortkoming van een aantal van deze methoden is, dat ervan wordt uitgegaan dat
de maximale bandbreedte (de bandbreedte verandert in de tijd) van het doppiersignaal fH
bedraagt en dat fH kleiner is dan het frequentiebereik Fmax· Op deze manier is het altijd
mogelijk om Pruis voor elk afzonderlijk vermogensdichtheidspectrum te berekenen in het
gebied [fH,Fmaxl In de praktijk is fH echter niet bekend en is er geen sprake van dat fH altijd
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kleiner is dan het frequentiebereik Fmax· Het kan zelfs voorkomen dat de maximale frequentie
in het vermogensdichtheidspectrum gelijk is aan Fmax· In dit laatste geval is het niet mogelijk
om Pruis per vermogensdichtheidspectrum te bepalen. Om de. desbetreffende algoritmen te
toetsen worden ze daarom enigszins aangepast. Voor Pruis wordt het gemiddelde ruisniveau in
het doppierbeeld Jlruis ingevuld.
Het voornaamste probleem bij de procentuele methoden treedt op bij hoge
versterkingsfactoren van het doppiersignaal waarbij het bereik van 255 grijswaarde
onvoldoende is om vermogens hoger dan een bepaalde drempel weer te kunnen geven. Er
wordt in dat geval een onderschatting gemaakt van het totale gesommeerde vermogen. Dit
heeft een directe invloed op de drempelwaarde voor detectie van de maximale frequentie.
Voor de procentuele methode van de Toshiba Sonolayer SSA 270A is dit eventueel niet aan
de orde omdat deze duplexmachine intern gebruik maakt van een bereik dat groter is dan 255
voor de vermogens. Het is echter niet duidelijk of, maar wel aannemelijk dat, de procentuele
methode die is geïmplementeerd in de Toshiba Sonolayer SSA 270A gebruik maakt van dit
grotere bereik. Dit neemt echter niet weg dat deze procentuele methode toegepast kan worden
op het gedigitaliseerde doppierbeeld dat 'achteraf verkregen wordt omdat hier weer de
beperking van 255 grijswaarden aan de orde is.
De methode van d' Allesio is niet gebaseerd op toepassing van Hanning-windows. De
aangepaste drempelwaarde methode is niet bruikbaar vanwege onvoldoende informatie die
wordt gegeven over de empirisch in te stellen parameter n voor dit algoritme. Een probleem
van de geometrische methode is dat grote afwijkingen optreden indien geen of een zeer zwak
doppiersignaal aanwezig is in de vermogensdichtheidspectra. In dat geval wordt toch aan de
hand van het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum een maximale frequentie benaderd.
Alhoewel er bij afwezigheid van doppiersignaal geen sprake is van een kantelpunt wordt de
maximale frequentie curve toch gedetecteerd niet noodzakelijk bij frequentie 0.
In geen van alle methoden wordt verder rekening gehouden met niet-uniforme ruis,
teksten en 'markers' die het doppierbeeld verstoren. In de methode die in dit onderzoek is
ontwikkeld wordt hiermee rekening gehouden bijvoorbeeld door te eisen dat de
drempelwaarde voor detectie tenminste voor een n aantal opeenvolgende pixels moet worden
overschreden. Tevens wordt daarbij een bepaalde frequentieband opgelegd binnen welke de
maximale frequenties mogen worden gedetecteerd. Teksten, 'markers' en niet-uniforme ruis
kunnen het cumulatieve vermogensdichtheidspectrum bovendien zodanig verstoren dat de
vorm afwijkt van de theoretische vorm. Het kan voorkomen dat meerdere kantelpunten
ontstaan.
Ondanks dit alles is het niet helemaal juist om de prestaties van de alternatieve methoden als
slecht te betitelen. Een aantal van de alternatieve methode zijn ontwikkeld voor reai-time
berekening van maximale frequenties en geen enkele van de alternatieve methoden zijn
speciaal ontwikkeld voor detectie van de maximale frequenties aan de hand van het
videosignaal. Bovendien geldt voor de meeste van de methoden dat ze zijn ontwikkeld voor
doppiergolfvormen waarbij bij meting gebruik wordt gemaakt van continu uitgezonden
ultrageluid.
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(a)
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Figuur 4.18 De maximale-frequentie-curve zoals die wordt benaderd met de verschillende methoden voor een
ruisvrij dopplerbeeld. (a) Doppierbeeld dat als uitgangspunt wordt gekozen. (b) Methode voor detectie die in dit
onderzoek is ontwikkeld. (c) Procentuele methode. (d) Drempelwaardemethode van d 'Allesio. (e) Hybride
Methode. (f) Geometrische methode.
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Figuur 4.19 De maximale-frequentie-curve zoals die wordt benaderd met de verschillende methoden voor een
doppierbeeld met ruis. (a) Doppierbeeld met ruis dat als uitgangspunt wordt gekozen. (b) Methode voor detectie
die in dit onderzoek is ontwikkeld. (c) Procentuele methode. (d) Drempelwaardemethode van d' AIIesio. (e)
Hybride Methode. (f) Geometrische methode.
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Hoofdstuk 5
Robuustheid en betrouwbaarheid
In hoofdstuk 4 is aandacht besteed aan het gedrag van de algoritmen als gevolg van de
bijbehorende in te stellen parameters en de invloed van dat gedrag op de karakteristieke
parameters van de maximale-frequentie-curve. In dit hoofdstuk zal worden onderzocht wat de
invloed op die karakteristieke parameters is ten gevolge van de meest voorkomende
'verstoringen' in het dopplerbeeld, zoals ruis, veranderde signaalsterkte, 'smoothing' en
contrastverandering van het dopplerbeeld, bij een vaste waarde van de in te stellen
parameters van de algoritmen. Vooral de gevolgen van de signaalsterkte en de ruis zijn van
groot belang omdat deze in de praktijk van meting tot meting aanmerkelijk kunnen
verschillen. De vraagstelling daarbij is hoe robuust de methode ter detectie van de maximalefrequentie-curve is, bij verstoring van het dopplerbeeld. Onderzocht wordt of het mogelijk is
om tot een definitie voor een maat voor de robuustheid of betrouwbaarheid van de
karakteristieke parameters te komen.
Allereerst wordt onderzocht wat de invloed van elk van de verstoringen afzonderlijk
is. Aan de hand van het inzicht dat hierbij wordt verkregen, wordt vervolgens een aantal
potentiële maten voor de robuustheid en betrouwbaarheid van de resultaten van de analyse
geïntroduceerd. Een eis voor een maat die de robuustheid tot uitdrukking brengt, is dat het
verband tussen deze maat en de afwijkingen in de karakteristieke parameters, voor
verschillende soorten verstoringen in het dopplerbeeld, globaal overeenkomt. Voor de
potentiële maten wordt onderzocht of dit het geval is, aan de hand van experimenten waarbij
combinaties van verstoringen worden aangebracht in een optimaal dopplerbeeld, dat als
uitgangspunt wordt gekozen.

5.1 De invloed van ruis
In de praktijk ontstaat, bij een toenemende versterkingsfactor van het dopplersignaal, een
toenemende mate van ruis in de dopplerbeelden. Vanwege de grote onzekerheid in
karakteristieke parameters, bij herhaalde metingen van de bloedstroming, is het niet mogelijk
achtereenvolgens geregistreerde dopplerbeelden, waarbij de versterkingsfactor stapsgewijs
wordt verhoogd, met elkaar te vergelijken om de invloed van ruis te bestuderen. Om de
gevolgen van ruis te onderzoeken wordt daarom een doppierbeeld als uitgangspunt gekozen
dat vrij is van ruis. Vervolgens wordt, met behulp van een daarvoor ontwikkeld algoritme,
ruis (zie paragraaf3.9.4) aan dit beeld toegevoegd.
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5.1.1 Simuleren van ruis in doppierbeelden
In paragraaf 3.3.1 is aannemelijk gemaakt dat de ruis, bij hoge ruisniveaus, bij benadering
een gaussische vermogens- of grijswaardeverdeling heeft. De ruis mag als additief worden
verondersteld [KAL93]. Daarom wordt ruis met een gaussische grijswaardeverdeling aan het
doppierbeeld toegevoegd. Hiervoor wordt het algoritme om een willekeurige variabele met
een normaalverdeling te genereren gebruikt. Dit algoritme is besproken in paragraaf3.9.4.
Het is gebruikelijk een toenemende mate van ruis toe te voegen door de breedte van
de gaussische verdeling van die ruis ( cr,) te verhogen. Hierbij ontstaat een probleem indien
het gemiddelde van de verdeling van de toegevoegde ruis zodanig is dat negatieve
grijswaarden (vermogens) ontstaan. Als oplossing hiervoor worden negatieve grijswaarden of
vermogens absoluut weergegeven. In de praktijk is dit echter niet noodzakelijk het geval. Aan
de hand van de grijswaardehistogrammen van de ruis, die worden gepresenteerd in paragraaf
3.3.1, wordt duidelijk dat het grijswaardehistogram, bij toenemende mate van ruis, als het
ware als een gausscurve onder een bepaalde grijswaardedrempel vandaan schuift. Deze
grijswaardedrempel wordt tijdens een van de nabewerkingen in de duplexmachine kunstmatig
aangebracht (paragraaf 3.3 .1) om ruis te camoufleren.
Indien wordt aangenomen dat bij het toevoegen van ruis llr steeds gelijk aan nul is, is
de grijswaardeverdeling van de ruis steeds gelijk aan een halve gausscurve, ook bij hogere
ruisniveaus. Om de grijswaardeverdeling van de ruis in de praktijk zo goed mogelijk te
benaderen moet een verband worden verondersteld tussen de standaarddeviatie en het
gemiddelde ( cr, en J.Lr) van de grijswaardeverdeling van de toe te voegen ruis. Voor een aantal
doppierbeelden met elk een verschillende mate van (niet-gesimuleerde) ruis wordt, met
behulp van het algoritme voor de schatting van de ruis, het verband gemeten tussen O"ruis en
f.!ruis· In figuur 5.1 wordt een grafiek gepresenteerd die dit verband weergeeft. Omdat de
grijswaardeverdeling van de ruis bij lagere ruisniveaus niet gaussisch is, kunnen deze
gegevens slechts dienen als richtlijn voor het verband tussen standaarddeviatie en gemiddelde
van de ruis. In feite mogen slechts die twee punten bij hoogste O"ruis uit deze grafiek, waarbij
de ruis daadwerkelijk een gaussische grijswaardeverdeling heeft, gebruikt worden om een
verband, voor de kunstmatig toe te voegen ruis, af te leiden. In dit onderzoek wordt hiervoor
een lineair verband gebruikt.
(5.1)
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zoals dat is gemeten voor doppierbeelden met toenemende mate van ruis.

Omdat het niet is uitgesloten dat bij het kunstmatig toevoegen van ruis grijswaarden lager
dan de oorspronkelijke grijswaardedrempel (zie paragraaf 3.3.1) worden geïntroduceerd,
wordt achteraf kunstmatig een grijswaardedrempel in het doppierbeeld aangebracht. De
kunstmatig aangebrachte drempel is gelijk aan de grijswaardedrempel in het oorspronkelijke
dopplerbeeld. Voor de doppierbeelden die in dit experiment worden gebruikt, bedraagt deze
drempel30 (grijswaarde).
Ten gevolge van onder andere de drempeling zal het verband tussen aangebrachte en
gemeten of geschatte waarde van de ruis niet recht-evenredig zijn. Daarom wordt het verband
gemeten tussen de standaarddeviatie van de kunstmatig aangebrachte ruis (crr) en de
standaarddeviatie van de ruis crru;s, die wordt bepaald met het algoritme voor de schatting van
de ruis. In figuur 5.2 wordt dit verband weergegeven. In diezelfde figuur worden ook de
gemeten waarde voor Jlruis en de berekende drempelwaarde Pd weergegeven. Omdat in
doppierbeelden van de Toshiba Sonolayer SSA 270A in de praktijk slechts standaarddeviaties van de ruis ( crruis) van ongeveer 20 (grijswaarde) worden gemeten, wordt er in dit
onderzoek mee volstaan de standaarddeviatie van de kunstmatig aan te brengen ruis ( crr) te
variëren tot maximaal25 (grijswaarde). De geschatte crruis bedraagt dan 20 (zie figuur 5.2).
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Figuur 5.2 Verband tussen kunstmatig aangebrachte ruis met cr, en de gemeten (geschatte) waarden voor
standaarddeviatie (crruis) en gemiddelde (!lruis) van die ruis. Voor het gemiddelde van de kunstmatig aangebrachte
ruis (!l,) wordt het lineaire verband !lr = 4·cr, aangenomen.

In figuur 5.3 wordt een grafiek van de procentuele afwijkingen in karakteristieke parameters
afgebeeld voor een doppierbeeld waaraan kunstmatig ruis van verschillende niveaus is
toegevoegd. Het verband tussen de mate van ruis die is toegevoegd ( cr,) en de karakteristieke
parameters van het negatieve deel van de maximale-frequentie-curve is aanmerkelijk anders
dan het verband tussen cr, en de karakteristieke parameters van het positieve deel van de
maximale-frequentie-curve. Dit kan weer worden verklaard aan de hand van het gegeven dat
het signaal in het negatieve deel van het doppierbeeld niet afkomstig is van een terugwaartse
bloedstroming maar ontstaat door overspraak. Daardoor verschilt de 'vorm' van de
vermogensdichtheidspectrum voor het negatieve deel van het doppierbeeld van de vorm
hiervan in het positieve deel. Daarnaast is het signaal in het negatieve deel van het
doppierbeeld veel zwakker dan het signaal in het positieve deel van het dopplerbeeld. Voor
de carotis hebben de karakteristieke parameters van het negatieve deel geen klinische
betekenis.
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toegevoegde ruis.
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5.1.2 Discussie
De wijze van toevoegen van ruis zoals die is besproken in het voorafgaande is in feite niet
conform de wijze waarop ruis in de praktijk ontstaat. In feite zou witte ruis kunstmatig
moeten worden toegevoegd aan een tijdsignaal en niet aan het spectrogram. Omdat de witte
ruis in een tijdsignaal (na nabewerking in de duplexmachine) tot uitdrukking komt als ruis in
een spectrogram met een gaussische grijswaardeverdeling, mag toch voor deze wijze van
toevoegen van ruis worden gekozen.
Een verschil tussen gesimuleerde ruis en ruis in de praktijk is dat de ruis in de
praktijk met de doppiergolfvorm mee is uitgesmeerd. Bij grote waarden voor de
standaarddeviatie ( cr,) van de toegevoegde ruis kan dit tot problemen leiden bij de detectie
van de maximale frequenties. Dit heeft te maken met de eis dat de drempelwaarde Pd, voor
detectie van de maximale frequentie, voor tenminste n opeenvolgende pixels overschreden
moet worden (zie paragraaf 3.3.4). In figuur 5.4 wordt duidelijk hoe een fout in de
benadering van de maximale frequentie ontstaat indien de ruis hoogfrequente spatiële
fluctuaties bevat. Omdat in dit onderzoek echter ruis met een standaarddeviatie van maximale
cr,=25 (aanmerkelijk kleiner dan wordt weergegeven in figuur 5.4) wordt toegevoegd zijn de
gevolgen hiervan waarschijnlijk klein.
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Figuur 5.4 Verschil in benadering van de maximale frequentie
vermogensdichtheidspectrum.
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Tenslotte moet in verband met het kunstmatig aanbrengen van ruis worden opgemerkt dat het
beperkte bereik van 255 grijswaarden om vermogens weer te geven een belemmering vormt.
Vooral bij hogere versterkingsfactoren van het doppiersignaal kan verzadiging optreden.
Omdat de ruis achteraf kunstmatig is aangebracht, wordt ook ruis toegevoegd aan vermogens
waarbij ruis in de praktijk niet tot uitdrukking komt.

5.2 De invloed van verandering van vermogens
Bij onderzoek naar dieper in het lichaam gelegen bloedvaten is het ontvangen doppiersignaal
verzwakt ten gevolge van onder andere absorptie van ultrageluid door omringend weefsel.
Om deze verzwakking kunstmatig na te bootsen wordt het vermogen (grijswaarden) van het
signaal in het doppierbeeld gereduceerd. In de praktijk wordt gemeten met verschillende
versterkingsfactoren van het doppiersignaaL Naast de invloeden van verzwakking worden
daarom ook de invloeden van versterking onderzocht.
Het vermogen wordt verzwakt of versterkt door alle grijswaarden in de dopplerbeeld,
op die van de nullijn na, procentueel te veranderen. Omdat in doppierbeelden van de Toshiba
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Sonolayer SSA 270A een bepaalde grijswaardedrempel aanwezig is, wordt een kunstmatige
grijswaardedrempel aangebracht nadat het signaal kunstmatig verzwakt is. Bij kunstmatige
versterking van het signaal is het noodzakelijk de drempelwaarde in het spectrogram als
nulniveau te kiezen.
Omdat bij een reductie van I 00% van het vermogen geen signaal meer aanwezig is
zullen de procentuele afwijkingen (-) 100% bedragen. Een verhoging van I 00% betekent
echter niet dat het vermogen voor elk pixel gelijk aan 255 is. Vandaar dat procentuele
verhoging groter dan I 00% wordt onderzocht. Vooral pixels met lage vermogens aan de rand
van het vermogensdichtheidspectrum nabij de maximale frequentie van het signaal zullen
eventueel pas een bepalende rol gaan spelen bij aanmerkelijk grotere procentuele verhoging.
In figuur 5.5a en figuur 5.5b worden twee grafieken gepresenteerd waarin het verband tussen
vermogensverandering (~P) en de afwijkingen in de karakteristieke parameters van de
maximale-frequentie-curve wordt weergegeven .
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Figuur 5.5a Procentuele fout in karakteristieke parameter als functie van procentuele verandering van vermogens
voor een ruisvrij dopplerbeeld.
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Figuur 5.5b Procentuele fout in karakteristieke parameter als functie van procentuele verandering van vermogens
voor een ruisvrij dopplerbeeld.

Procentuele verhoging van het vermogen heeft geen gevolgen voor de karakteristieke
parameters. Dit kan worden verklaard aan de hand van de drempelwaarde Pd voor detectie,
die bij ruisvrije doppierbeelden gelijk is aan nul. De drempelwaarde verandert dan niet ten
gevolge van vermogensverandering. Omdat de maximale frequenties bovendien precies op de
grens van signaal en ruis gedetecteerd worden, waarbij de ruis gelijk aan nul(niveau) is, zal
verhoging van de vermogens niet leiden tot afwijkingen in de benaderde maximale
frequentie.
Ten gevolge van procentuele verzwakking ontstaan afwijkingen in de karakteristieke
parameters. Ook hier zijn de afwijkingen voor de karakteristieke parameters van het
negatieve deel van de maximale-frequentie-curve aanmerkelijk groter. Omdat vermogens
worden weergegeven in 255 discrete grijswaarden wordt het vermogen van het signaal bij een
bepaalde procentuele verzwakking gelijk aan nul en zal de benaderde maximale frequentie
verschuiven. Voor het toch al zwakke signaal in het negatieve deel van het doppierbeeld zal
dit van grotere invloed zijn dan voor het signaal in het positieve deel van het dopplerbeeld.

5.2.1 Discussie
Bij de verhoging van de vermogens moet worden opgemerkt dat er hierbij een verschil
bestaat met de praktijk. Verhoging van de vermogens in de praktijk is een gevolg van een
toename in de versterkingsfactor van het doppiersignaal en leidt tot een verbetering van de
resolutie waarmee vermogens worden weergegeven. Dit gaat gepaard met een 'toename' van
daadwerkelijk weer te geven 'informatie' uit het dopplersignaal, met name rondom de
maximale frequentie waarbij het signaal zwak kan zijn. Bij kunstmatige verhoging wordt niet
meer informatie verkregen omdat uit wordt gegaan van een doppierbeeld waarin die
informatie niet aanwezig is. Daarmee is verhoging van vermogens enigszins discutabel en
mag niet zonder meer worden verondersteld dat kunstmatige verhoging een gelijke invloed
heeft op het doppierbeeld als verhoging van de versterkingsfactor van het doppiersignaaL
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5.3 De invloed van contrastverandering
Tijdens een van de nabewerkingsstappen van het videosignaal van de Toshiba Sonolayer
SSA 270A vindt een contrastverandering plaats. Hierbij worden de grijswaarden
heringedeeld om een beeld te verkrijgen dat rijker is aan contrast. Er worden verschillende
vormen van herindeling van grijswaarde gebruikt. In dit onderzoek worden uitsluitend de
gevolgen van logaritmische herindeling onderzocht (vergelijking 3.9) om een globale indruk
te krijgen van de invloed op de karakteristieke parameters. In figuur 5.8 worden een grafiek
gepresenteerd waarin het verband tussen contrastveranderingen (y) en de afwijkingen in de
karakteristieke parameters wordt weergegeven, voor een doppierbeeld zonder ruis en een
doppierbeeld met ruis. Hierbij moet worden opgemerkt dat de parameter y voor contrastverandering wordt gevarieerd binnen een extreem groot bereik dat in de praktijk nooit zal
voorkomen.
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Figuur 5.8a Invloed van contrast verandering op de procentuele afwijkingen in de karakteristieke parameters voor
een ruisvrij dopplerbeeld. Bij het beeld dat als uitgangspunt is gekozen is y= I.
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Figuur 5.8b Invloed van contrast verandering op de procentuele afwijkingen in de karakteristieke parameters voor
een ruisvrij dopplerbeeld.

5.4 De invloed van 'smoothing' van het doppierbeeld
Het is moeilijk een indruk te krijgen van de mate van uitsmering of 'smoothing' die in de
Toshiba Sonolayer SSA 270A plaatsvindt. Het is wel duidelijk dat ten gevolge van
'smoothing' een fout ontstaat in de benaderde maximale frequentie. Daarnaast neemt ook de
onzekerheid in de benaderde maximale frequentie toe (zie paragraaf 4.4). De gevolgen van
'smoothing' zijn, voor zowel de fout als de onzekerheid in de maximale frequentie, van
grotere invloed bij vermogensdichtheidspectra met steile hellingen dan bij
vermogensdichtheidspectra waarin hellingen veel minder steil zijn.

5.5 Robuustheid en betrouwbaarheid
In het voorafgaande zijn de gevolgen van kunstmatig aangebrachte verstoringen in doppierbeelden onderzocht. De afwijkingen in de karakteristieke parameters die daardoor teweeg
worden gebracht zijn tot dusver uitsluitend als functie van de mate van verstoring (O"r of ~P)
weergegeven. Omdat doppierbeelden onderling sterk verschillen is het niet mogelijk deze
maten voor verstoringen als algemene, vergelijkbare maten voor betrouwbaarheid van
karakteristieke parameters of robuustheid te gebruiken. Een maat die eventueel in aanmerking
komt om robuustheid en de betrouwbaarheid van de resultaten van de analyse tot uitdrukking
te brengen is de signaal-ruis-verhouding.

5.5.1 Signaal, ruis en signaal-ruis-verhouding.
De signaal-ruis-verhouding kan per vermogensdichtheidspectrum worden gedefinieerd als de
verhouding van het gemiddelde vermogen van het signaal in het vermogensdichtheidspectrum
tot het gemiddelde vermogen van de ruis in dat vermogensdichtheidspectrum. De scheiding
tussen signaal en ruis in het vermogensdichtheidspectrum wordt daarbij bepaald aan de hand
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van de benaderde maximale frequentie en de drempelwaarde Pd. Omdat het signaal tijdens de
duur van een hartslag kan veranderen, wordt op deze manier een tijdafhankelijke signaal-ruisverhouding verkregen (zie figuur 5.11 ). Het merendeel van de karakteristieke parameters
wordt echter niet op één bepaald tijdstip binnen de periode (hartslag) van de doppiergolfvorm
bepaald. Bovendien geldt, voor die karakteristieke parameters (fmax en fmin) die wel op één
tijdstip binnen een periode worden bepaald, dat dit niet onder alle omstandigheden hetzelfde
tijdstip is in die periode. Een tijdafhankelijke signaal-ruis-verhouding is daarom niet zinvol
en kan niet dienen als maat voor de robuustheid omdat geen verband tussen deze maat en de
betrouwbaarheid van de karakteristieke parameters kan worden gegeven.

f

16
14
12

10
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Figuur 5.11 Tijdafhankelijk verloop van de signaal-ruis-verhouding over een periode van de dopplergolfvorm. In
de bovenste grafiek wordt de maximale-frequentie-curve van die periode van de doppiergolfvorm weergegeven
waarvan de signaal-ruis-verhouding is bepaald. De tijdschaal van de twee grafieken komen overeen.

Als alternatief kan de signaal-ruis-verhouding (SNR) per periode (hartslag) van de
doppiergolfvorm worden gedefinieerd als
SNR = Sslag I Rslag

(5 .2)

Hierin is Rslag de ruis en Sslag het signaal binnen deze periode van de dopplergolfvorm. De ruis
binnen een periode van de doppiergolfvorm (Rslag) wordt gedefinieerd als het gemiddelde
vermogen boven de maximale-frequentie-curve binnen die periode. In principe kan voor het
ruisniveau binnen een periode ook de geschatte waarde llruis worden genomen. Het signaal
binnen een periode van de doppiergolfvorm (Sslag) wordt gedefinieerd als het gemiddelde
vermogen onder de maximale-frequentie-curve.
Indien gepulst uitgezonden ultrageluid wordt toegepast dan is het signaal in een
vermogensdichtheidspectrum eventueel slechts binnen een beperkte frequentieband
geconcentreerd. Het is dan niet toegestaan Sslag te berekenen aan de hand van alle pixels
onder de maximale-frequentie-curve. Als extra eis wordt daarom opgelegd dat uitsluitend die
pixels met een grijswaarde (vermogen) hoger dan de drempelwaarde (Pd) voor detectie van de
maximale frequentie, mogen worden meegenomen voor de berekening van het signaal. Om
uit te sluiten dat teksten en/of beeldmarkers een bijdrage leveren aan de ruis wordt bij de
berekening hiervan uitsluitend pixels met grijswaarden kleiner dan de drempelwaarde Pd
meegenomen.
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Deze manier van definitie van signaal en ruis is enigszins discutabel omdat ervan wordt
uitgegaan dat de maximale-frequentie-curve en de drempelwaarde Pd de scheiding tussen
signaal en ruis correct aangeven, terwij I dit juist ter discussie staat. Aan de hand van de
afbeelding in figuur 5.12 wordt duidelijk hoe dit tot fouten kan leiden in de berekening van
signaal en ruis, bij hoge kunstmatig toegevoegde ruisniveaus. Omdat de maximale-frequentiecurve in deze figuur duidelijk een zeer slechte benadering is, wordt een fout gemaakt in Sslag
en Rslag· De eis dat het signaal onder en de ruis boven de maximale-frequentie-curve ligt moet
eigenlijk worden losgelaten. Het alternatief, waarbij uitsluitend aan de hand van de
drempelwaarde Pd tussen signaal en ruis wordt gediscrimineerd, is echter nog minder
aantrekkelijk omdat het gevaar bestaat dat niet-uniforme ruis, teksten en of beeldmarkers een
aanzienlijke bijdrage leveren aan het signaal. Omdat het niet mogelijk is om een definitie te
geven van signaal en ruis zonder daarbij de scheiding te kennen tussen signaal en ruis, wordt
in dit onderzoek ervoor gekozen om de scheiding tussen signaal er ruis toch te bepalen aan de
hand van de maximale-frequentie-curve.

Figuur 5.12 Illustratie van de problemen bij de definitie van signaal aan de hand van de maximale-frequentiecurve.

Bij de gekozen definitie voor de signaal-ruis-verhouding moet verder het volgende in
overweging worden genomen. Indien de ruis inderdaad gaussisch is en als wordt
verondersteld dat de ruis inderdaad additief is, dan kan de berekende waarde voor Sslag
inderdaad als representatiefvoor de daadwerkelijke beoogde waarde voor het signaal worden
beschouwd. De ruis heeft dan een symmetrische grijswaardeverdeling. Indien de ruis echter
niet gaussisch is en een asymmetrische grijswaardeverdeling heeft dan bevat de waarde Sslag
ook bijdrage van de ruis. In dat geval moet overwogen worden de berekende waarde van het
signaal te corrigeren door de waarde ervan te verminderen met Rslag· Voor de Toshiba
Sonolayer SSA 270A is echter al aannemelijk gemaakt dat de ruis in het signaal in principe
een symmetrische grijswaardeverdeling heeft. Om die redenen moet ervan worden afgezien
Sslag te corrigeren voor de ruis.
Een ander probleem ontstaat indien het doppierbeeld een offset (P offset) heeft. Deze
offset komt zowel in de berekende waarde van het signaal als in de berekende waarde voor de
ruis tot uitdrukking.
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SNR = (S' slag + Poffset ) I (R' slag + Poffset)

(5.3)

Hierin staan S'slag en R'slag voor het werkelijke signaal en ruis binnen een periode van de
dopplergolfvorm. Het is dus nodig om de signaal-ruis-verhouding zoals die wordt gegeven in
vergelijking 5.2 te corrigeren voor de offset (Poffset) in de dopplerbeelden. Daarvoor is het
echter noodzakelijk de offset te kennen. Detectie van de offset in doppierbeelden is echter
niet eenvoudig om een aantal redenen.
Allereerst moet worden opgemerkt dat de grijswaardedrempel, die tijdens de
nabewerking in de duplexmachine in het spectrogram is aangebracht, niet kan worden
onderscheiden van een offset. De waarde van Poffset representeert zowel de drempelwaarde in
het spectrogram als een eventuele 'echte' offset in het spectrogram.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt moet er een verschil worden gemaakt tussen de
offset in het spectrogram en de offset in het gedigitaliseerde (doppler)beeld. De minimale
grijswaarde (Pmin) die in het doppierbeeld wordt waargenomen, representeert niet
noodzakelijk de offset in het spectrogram omdat over het spectrogram een verzameling van
beeldmarkers en teksten is aangebracht, waarin grijswaarden voorkomen die kleiner zijn dan
de offset in het spectrogram. Een eventuele offset in het totale beeld die wordt geïntroduceerd
door bijvoorbeeld de framegrabber kan wel worden verdisconteerd door de signaal-ruisverhouding SNR in elk geval te corrigeren voor de waargenomen minimale grijswaarde
(Pmin).
SNR = ( Sslag - Pmin ) I (Rslag - Pmin )

(5.4)

Zoals reeds eerder is opgemerkt kan de geschatte waarde voor het gemiddelde van de ruis
(J.lruis) eventueel als een offset worden beschouwd. Dit geldt echter alleen indien de ruis een
symmetrische verdeling heeft in het hele dopplerbeeld. Indien ruis met een gemiddelde f.!r=O
wordt toegevoegd aan dat deel van het doppierbeeld dat vrij is van signaal en ruis ontstaat,
door 'spiegeling' van 'negatieve' grijswaarden, een asymmetrische verdeling (zie paragraaf
5 .1.1 ). In dat geval wordt, met het algoritme voor de schatting van de ruis, een gemiddelde
J.lruis =t 0 gemeten. Deze J.lruis mag nu niet als offset worden beschouwd voor het totale
doppierbeeld omdat de verdeling van de ruis die is toegevoegd aan dat deel van het
doppierbeeld dat signaal bevat wel symmetrisch is. Daarnaast ontstaat ook door drempeling
van het spectrogram een asymmetrische verdeling van de ruis. Ook hierdoor wordt een J.lruis
gemeten die niet gelijk aan een offset mag worden verondersteld.
Afgezien van de bovenstaande beschouwing met betrekking tot de signaal-ruis-verhouding
moeten ook de volgende opmerkingen in overweging worden genomen. Al eerder in deze
paragraaf wordt vermeld dat een grüswaardedrempel in het spectrogram niet kan worden
onderscheiden van een offset. Door drempeling wordt eventueel een voor het oog mooier
beeld verkregen maar dit gaat ten koste van de signaal-ruis-verhouding.
In hoofdstuk 4 is reeds opgemerkt dat het mogelijk is dat bij hoge
versterkingsfactoren verzadiging kan optreden met betrekking tot het weergeven van
vermogens. Als verzadiging optreedt, is het signaal Sslag een onderschatting voor het
werkelijke doppiersignaaL Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld contrastverbetering waarbij de
grijswaarden opnieuw worden ingedeeld. Om deze redenen kan ook geen vergelijking
worden gemaakt tussen een signaal-ruis-verhouding die wordt berekend aan de hand van het
doppierbeeld en de signaal-ruis-verhouding die in de literatuur doorgaans als kenmerkend
voor doppiersignalen wordt gegeven.
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5.5.2 Een maat voor robuustheid
In dit onderzoek is, binnen de beperkingen die in het voorafgaande worden aangegeven,
gezocht naar een maat voor de robuustheid of de betrouwbaarheid van de resultaten
(karakteristieke parameters) van de analyse. In principe zou de signaal-ruis-verhouding zoals
die in het voorafgaande besproken is als maat voor de betrouwbaarheid of robuustheid
kunnen dienen.
Aan de hand van de gegevens uit paragraaf 5.2 wordt duidelijk dat afwijkingen in de
karakteristieke parameters ontstaan door een verzwakking van het vermogen. Indien Rslag
echter nul is dan heeft verzwakking van vermogens (afname Sslag) geen invloed op de signaalruis-verhouding zoals die wordt gegeven in vergelijking 5.4. Vastgesteld is dat het zelden
voorkomt dat de ruis binnen een periode van de doppiergolfvorm daadwerkelijk gelijk is aan
nul. Bovendien is in het voorafgaande aangetoond dat de grijswaardedrempel in het
spectrogram tot uitdrukking komt in Rslag· In principe heeft de signaal-ruis-verhouding echter
beperkingen. Daarom worden een aantal alternatieven gezocht als maat voor de
betrouwbaarheid van de karakteristieke parameters.
Allereerst moet worden overwogen de volgende maat voor robuustheid enlof
betrouwbaarheid (R 1) te gebruiken, waarbij een afname van Sslag ook tot uitdrukking komt
indien Rslag gelijk is aan nul.
R1 = (255- [Sslag- Pmin]) I (255- [Rslag- Pmin]}

(5.5)

Bij de Toshiba Sonolayer SSA 270A is een verband tussen de standaarddeviatie en het
gemiddelde van de ruis waargenomen. Indirect komt de standaarddeviatie van de ruis dus tot
uitdrukking in zowel de signaal-ruis-verhouding SNR als in R 1. Echter noch in de signaalruis-verhouding (SNR) noch in R 1 komt de standaarddeviatie van de ruis direct tot
uitdrukking. Omdat de maximale-frequentie-curve gezocht wordt met een drempelwaarde Pct,
die zowel door het gemiddelde als de standaarddeviatie van de ruis wordt bepaald, moet
wordt onderzocht of de zogenaamde signaal-drempel-verhouding (R 2) misschien een betere
maat is om de betrouwbaarheid en robuustheid van de analyse tot uitdrukking te brengen.

(5.6)
Uit eenzelfde oogpunt zou kunnen worden overwogen om de signaal-crruis-verhouding als
maat voor de robuustheid aan te nemen. Echter hierin komt J.lruis niet tot uitdrukking terwijl
ook deze invloed heeft op de drempelwaarde Pct.
Ook voor de maat R2 moet weer worden onderzocht of het noodzakelijk is eenzelfde
correctie aan te brengen als voor de signaal-ruis-verhouding (vergelijking 5.4 en 5.5).
Daarom wordt een maat R3 geïntroduceerd.

R3 = (255- [Sslag- Pmin]) I (255- [Pct- Pmin])

(5.7)

Tenslotte moet worden opgemerkt dat ook de helling van het vermogensdichtheidspectrum
rondom de maximale frequentie een rol speelt bij de onzekerheid in de benaderde maximale
frequentie. In paragraaf 4.4 wordt echter al aangetoond dat de hellingen in het
vermogensdichtheidspectra niet kunnen worden gebruikt om de betrouwbaarheid van de
karakteristieke parameters tot uitdrukking te brengen.

106

5.6 Robuustheid; experiment, resultaat en discussie
De geschiktheid van de in de vorige paragraaf geïntroduceerde parameters als maat voor
robuustheid en betrouwbaarheid is onderzocht. Daartoe is een optimaal doppierbeeld als
uitgangspunt gekozen voor een experiment. Het geselecteerde doppierbeeld is (vrijwel)
ruisvrij en het dynamische bereik van de vermogens is zodanig dat nagenoeg alle vermogens
volledig met 255 grijswaarden kunnen worden weergegeven. Het doppierbeeld is
achtereenvolgens verstoord door er kunstmatig ruis aan toe te voegen en de vermogens
procentueel te veranderen (paragraaf 5.1 en 5.2). Daarnaast is voor een aantal combinaties
zowel ruis toegevoegd als de vermogens veranderd.

5.6.1 Vooronderzoek
In figuur 5.14 worden grafieken gegeven waarin het verband tussen de afwijkingen in de
karakteristieke parameter f.nax en de vier maten SNR, R~, R2 en R3 wordt afgebeeld. Omdat de
afwijkingen voor een karakteristieke parameter van het positieve deel van de maximalefrequentie-curve worden onderzocht, worden de verschillende potentiële maten voor
robuustheid berekend aan de hand van het positieve deel van het dopplerbeeld. Deze worden
ter onderscheiding van dezelfde maten voor het negatieve deel aangeduid met de index 'pos'.
Het doppierbeeld wordt veranderd door de vermogens stapsgewijs procentueel te
veranderen (~P=[ 140, 120 .. 0,-1 0,-20 .. -60(% )]). Daarnaast wordt aan het doppierbeeld
stapsgewijs kunstmatig ruis toegevoegd (cr, = [0,2,4,6 .. 24], waarbij J..tr=4·cr,). Voor
stapsgewijze procentuele verlaging van vermogens en het stapsgewijs toevoegen van ruis is
in paragraaf 5.1 en 5.2 aangetoond dat hierbij afwijkingen in de karakteristieke parameters
(negatieve procentuele fout) worden geïntroduceerd. Uit de grafieken in figuur 5.14 blijkt dat
slechts de signaal-ruis-verhouding globaal een gelijksoortig verband geeft tussen afwijkingen
ten gevolge van vermogensdaling en toename van ruis in dopplerbeelden.
Om dit te verklaren worden in figuur 5.15 een aantal grafieken gepresenteerd waarin
het verband is weergegeven tussen enerzijds vermogensverandering en anderzijds een
toename van de ruis (Rslag) en het signaal (Sslag) binnen een periode van de dopplergolfvorm.
Hierbij moet aangemerkt worden dat de waarde voor signaal en ruis in de grafieken van
figuur 5.15 niet zijn gecorrigeerd voor de minimale grijswaarde. Voor het desbetreffende
doppierbeeld bedraagt de minimale grijswaarde 20, wat resulteert in een verticale
verschuiving in de verschillende grafieken.
Aan de hand van figuur 5.15 wordt duidelijk dat ten gevolge van procentuele
vermogensverlaging uitsluitend het signaal in een periode afneemt, de ruis blijft gelijk.
Procentuele verhoging van de vermogens laat een toename van het signaal (Sslag) zien. Ook
hier blijft de ruis binnen de slag gelijk, maar de drempelwaarde neemt aanzienlijk toe. Het
gelijk blijven van de ruis moet worden verklaard aan de hand van het gegeven, dat in de
definitie van de ruis, de standaarddeviatie van de ruis niet tot uitdrukking komt. Omdat een
stijging in de drempelwaarde wordt waargenomen neemt de standaarddeviatie van de ruis
kennelijk toe. Blijkbaar is het dopplerbeeld, dat als uitgangspunt werd gekozen, niet geheel
vrij van ruis.
Opvallend is dat de SNR wel degelijk verandert door vermogensverandering (zie
figuur 5.14). Dit kan worden verklaard aan de hand van figuur 5.15 waaruit blijkt dat ook na
correctie voor de minimale grijswaarde de berekende ruis in het dopplerbeeld, dat als
uitgangspunt werd gekozen, ongelijk is aan nul.
Figuur 5.15 laat zien dat het kunstmatig aanbrengen van ruis niet alleen een toename
van de ruis binnen een slag laat zien maar ook een toename van het signaal. Dit is logisch
omdat voor de ruis in de doppierbeelden van de Toshiba Sonolayer SSA 270A een lineair
verband tussen cr en Jl van de ruis is verondersteld. Deze Jl is in feite een offset maar deze
kan niet worden gedetecteerd en dientengevolge kan het signaal niet voor deze offset worden
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gecorrigeerd. Het gegeven dat signaal en ruis beide toenemen bij het toevoegen van
kunstmatige ruis is de oorzaak van het niet eenduidige verband tussen vermogensverandering
en ruistoevoeging voor R~, R2 en R3• Voor doppierbeelden van de Toshiba Sonolayer SSA
270A is de signaal-ruis-verhouding (SNR) daarmee de enige maat die bruikbaar is om
eventueel betrouwbaarheid en robuustheid van de analyse aan te geven.
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5.6.2 SNR als maat voor betrouwbaarheid
In het begin van paragraaf 5.6 is al opgemerkt dat het niet voldoende is doppierbeelden
uitsluitend te verstoren door enerzijds uitsluitend de vermogens te veranderen en anderzijds
uitsluitend ruis toe te voegen. De volgorde waarin combinaties van verstoringen worden
aangebracht is van belang. Om praktische redenen moet ervoor worden gekozen eerst de
vermogens te veranderen en vervolgens in toenemende mate ruis toe te voegen. Indien eerst
ruis wordt toegevoegd en vervolgens de vermogens worden verhoogd ontstaat een probleem
omdat er dan gaten ontstaan in het uitgerekte grijswaardehistogram.
In figuur 5.17a t/m i worden een aantal grafieken geven waarin het verband tussen de
afwijkingen in de verschillende karakteristieke parameters van de maximale-frequentie-curve
en de SNR wordt weergegeven. Het doppierbeeld dat als uitgangspunt is gekozen, is
verstoord door verschillende combinaties van vermogensverandering en ruistoevoeging.
Voor de karakteristieke parameters van het negatieve deel van de maximale-frequentie-curve
wordt de signaal-ruis-verhouding van het negatieve deel van het doppierbeeld berekend
(SNRneg). Omdat de karakteristieke parameter Piindex bepaald wordt aan de hand van
karakteristieke parameters van zowel het negatieve deel als het positieve deel van de
maximale-frequentie-curve worden de afwijkingen in de Piindex weergegeven als functie van
de signaal-ruis-verhouding van het totale beeld, SNRrotaal·
De grafieken van de karakteristieke parameters voor het negatieve deel van de
maximale-frequentie-curve zijn aanmerkelijk anders dan de grafieken van de karakteristieke
parameters van het positieve deel van de maximale-frequentie-curve. Het verloop van de
grafieken voor de karakteristieke parameters van het negatieve deel van de maximalefrequentie-curve sluit echter globaal aan bij het verloop van de grafieken van de
karakteristieke parameters van het positieve deel van de maximale-frequentie-curve voor
dezelfde signaal-ruis-verhouding.
Verder is duidelijk dat de invloed van de signaal-ruis-verhouding op de
karakteristieke parameter PI 1mrt veel minder groot is. Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor
de karakteristieke parameter RI. Aan de hand van de grafieken voor de overige
karakteristieke parameters wordt duidelijk dat reeds een minimale verandering in de signaalruis-verhouding aanleiding geeft tot een procentuele afwijking van ongeveer 5 a 10 % ten
opzichte van het uitgangsbeeld. Om die reden wordt een onzekerheid van minimaal 5%
aangehouden, ook bij 'goede' signaal-ruis-verhouding. Ook blijkt dat het moeilijk is een
eenduidig verband aan te geven tussen de afwijkingen en de signaal-ruis-verhouding voor de
verschillende vormen en combinaties van verstoringen. Alle grafieken vertonen echter een
zekere identieke trend en om tot een algemeen verband tussen procentuele afwijkingen (~) en
signaal-ruis-verhouding te komen wordt een lineair verband (vergelijking 5.8) aangenomen,
zoals dat is geschetst in figuur 5.17a.
SNRpos < 5
5 < SNRpos <17
SNRpos >17

~>25%

~=

1.8·SNRpos- 35

(5.8)

~~5%

Dit lineaire verband geldt ruwweg voor de
en fdia· Voor de karakteristieke parameters
onzekerheid van ±7% worden aangenomen
in de RI is stabieler en wordt verondersteld
ruis-verhoudingen >5.

karakteristieke parameters fmax, fmin, fgempos, fgemneg
Plhart geldt het lineaire verband niet en mag een
voor signaal-ruis-verhoudingen >5. De afwijking
ruwweg ±4% te bedragen ook weer voor signaal-
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5. 7 Discussie, conclusie en aanbevelingen
Het mag duidelijk zijn dat het verband tussen signaal-ruis-verhouding en afwijkingen in de
karakteristieke parameters, dat wordt gegeven in de vorige paragraaf, op een zeer globale en
enigszins pessimistische schatting is gebaseerd. Bovendien moet nog onderzocht worden of
het verband algemeen geldig is. Een groot aantal argumenten, die hiervoor spreken, wordt in
het voorafgaande al vermeld. Enkele daarvan komen hier nogmaals aan de orde en worden
daar waar nodig met nieuwe argumenten aangevuld.
Op de eerste plaats is het niet mogelijk een uitspraak te doen of de relatie tussen
afwijkingen in de karakteristieke parameters en de signaal-ruis-verhouding geldt indien
metingen worden verricht aan andere bloedvaten dan de carotis. Al eerder is aangetoond dat
de vorm van de vermogensdichtheidspectra van belang kan zijn voor de mate waarin
afwijkingen in de benaderde maximale frequenties worden geïntroduceerd door verstoringen
in dopplerbeelden. Discutabel is ook of het voldoende is om slechts een enkel doppierbeeld te
kiezen als uitgangspunt voor de in het voorafgaande beschreven experimenten. In hoofdstuk 1
is namelijk aangetoond dat de vorm van de vermogensdichtheidspectra niet alleen per
bloedvat kunnen afwijken maar dat daarbij ook experimentele condities van belang zijn.
Daarnaast is het niet aannemelijk dat de relatie tussen afwijkingen en signaal-ruisverhouding geldig is voor doppierbeelden die niet afkomstig zijn van de Toshiba Sonolayer
SSA 270A. Zoals in paragraaf 5.6 is aangetoond, is de signaal-ruis-verhouding voor de
doppierbeelden van de Toshiba Sonolayer SSA 270A uitsluitend een bruikbare maat vanwege
het verband tussen crr en f.!r. Indien dit verband niet aanwezig is heeft de standaarddeviatie
van de ruis crr geen invloed op de signaal-ruis-verhouding. In dat geval is de signaal-drempelverhouding hoogstwaarschijnlijk een betere maat voor betrouwbaarheid van de
karakteristieke parameters. Ook dit moet nader worden onderzocht.
In paragraaf 5.5 wordt aangetoond dat de signaal-ruis-verhouding in feite
gecorrigeerd dient te worden voor de offset in het spectrogram. Om eerder genoemde redenen
kan de offset van het spectrogram niet eenvoudig correct worden bepaald. Hierdoor is de
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signaal-ruis-verhouding geen betrouwbare maat indien de offset in het spectrogram per
doppierbeeld verschillend is. In de doppierbeelden die in dit onderzoek worden gebruikt, is
de offset evenwel steeds gelijk maar het is onbekend of hetzelfde geldt voor alle
omstandigheden en/ofvoor alle instellingen van het duplexsysteem.
Daarnaast wordt in paragraaf 5.5 aangetoond dat de signaal-ruis-verhouding in
principe niet verandert bij daling of verhoging van het vermogen in een ruisvrij dopplerbeeld,
terwijl daling van vermogen zeker een afwijking in de karakteristieke parameters van de
maximale-frequentie-curve veroorzaakt. Het feit dat voor ruisvrije doppierbeelden toch een
verandering van de signaal-ruis-verhouding wordt geconstateerd, is een direct gevolg van een
incorrect bepaalde offset die wordt geïnterpreteerd als ruis (Rslag). Hierdoor is de noemer
(Rslag) in de signaal-ruis-verhouding ongelijk aan nul en kan wel degelijk een daling in de
signaal-ruis-verhouding worden waargenomen ten gevolge van daling van het vermogen
(signaal, Ssiag)· Mocht het echter mogelijk zijn om de offset correct te bepalen dan valt het te
betwijfelen of de signaal-ruis-verhouding nog een goede maat is voor betrouwbaarheid en
robuustheid. In dat geval komen de maten R 1 en R3 na correctie voor de offset eventueel in
aanmerking.
Met de correctie van de definitie van ruis en signaal voor de minimale grijswaarde
(Pmin) in het doppierbeeld wordt de offset in het spectrogram enigszins verdisconteerd. Het is
echter vast komen te staan dat deze minimale grijswaarde niet noodzakelijk gelijk is aan de
offset (drempel) in het spectrogram. Het verdient dus de aanbeveling te onderzoeken of het
mogelijk is de offset in het spectrogram te detecteren.
In verband met het kunstmatig toevoegen van ruis moet het volgende worden opgemerkt.
Kunstmatig toegevoegde ruis heeft hoogfrequente spatiële fluctuaties in tegenstelling tot de
ruis die in de praktijk wordt waargenomen. In de praktijk is de ruis 'gesmooth' en bevat deze
geen hoog frequente spatiële fluctuaties. Eerder werd in verband hiermee opgemerkt dat de
afwijkingen in karakteristieke parameters die worden geïntroduceerd door kunstmatig
toevoegen van gesimuleerde ruis waarschijnlijk aanmerkelijk groter zijn dan de afwijkingen
die in de praktijk zullen optreden in een doppierbeeld met eenzelfde signaal-ruis-verhouding.
Perceptief kan worden vastgesteld dat de maximale-frequentie-curve in twee beelden met
eenzelfde signaal-ruis-verhouding in de reële situatie inderdaad een betere omhullende vormt
(zie figuur 5.18).

Figuur 5.18 Verschil in afwijkingen in maximale-frequentie-curve tussen doppierbeeld met kunstmatig
toegevoegde ruis en echte ruis. In de linker afbeelding bedraagt de SNR"'6 terwijl in de rechter afbeelding SNR..,4.
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Aan de hand de afbeelding links in figuur 5.18 wordt tevens duidelijk dat ruis ook aan de
allerhoogste vermogens is toegevoegd. In paragraaf 5.1.1 is reeds ter discussie gesteld of dit
is toegestaan als verzadiging optreedt. Hieraan moet worden toegevoegd dat dit van invloed
is op het berekende signaal en dientengevolge ook op de signaal-ruis-verhouding.
Tenslotte moet aan de hand van de linker afbeelding in figuur 5.18 de vraag worden
gesteld wat de gevolgen zijn indien het doppiersignaal in het spectrogram, ten gevolge van
een kleiner meetvolume binnen het bloedvat, binnen een zeer smalle frequentieband
geconcentreerd is. Hoogstwaarschijnlijk wordt bij soortgelijke kunstmatige ruisniveaus als in
figuur 5.18 is afgebeeld helemaal geen maximale-frequentie-curve gedetecteerd indien de
doppiergolfvorm smalhandig is. Bovendien is het niet duidelijk of er überhaupt wel een
vergelijking mag worden gemaakt tussen signaal-ruis-verhoudingen van een smalhandige
doppiergolfvorm en een breedbandige dopplergolfvorm.
Het verdient de aanbeveling om bij soortgelijke experimenten in de toekomst,
aandacht te besteden aan de hierboven genoemde aspecten van de kunstmatig toe te voegen
ruis. Allereerst is het hierbij van belang de ruis te 'smoothen' voordat deze wordt toegevoegd
aan het dopplerbeeld. Daarnaast moet worden overwogen eventueel tijdelijk met een groter
bereik dan 255 grijswaarden te werken om te voorkomen dat ruis wordt toegevoegd aan
vermogens die in feite groter zijn dan 255 (grijswaarden). Om praktische redenen en
beperkingen van Borland Pascal 7.0 is dit tijdens dit onderzoek niet eenvoudig te realiseren.
Opvallend is dat in de resultaten van de in dit hoofdstuk beschreven experimenten
voornamelijk negatieve procentuele fouten tot uitdrukking komen. Hierbij moet een kritische
kanttekening worden gemaakt omdat in de praktijk positieve procentuele fouten kunnen
ontstaan door bijvoorbeeld 'smoothing' van de vermogensdichtheidspectra ofverhoging van
de versterkingsfactor van het doppiersignaaL
In verband met 'smoothing' is in paragraaf 5.4 aannemelijk gemaakt dat inderdaad
positieve procentuele fouten in de karakteristieke parameters kunnen ontstaan. Het verband
tussen de signaal-ruis-verhouding en afwijkingen in de karakteristieke parameters is dan ook
alleen geldig voor spectrogrammen waarin een 'smoothing' heeft plaatsgevonden die
vergelijkbaar is met de 'smoothing' van de spectrogrammen die in deze experimenten worden
gebruikt. Indien dit niet het geval is dan kan het uitgangspunt, ten opzichte waarvan
procentuele afwijkingen worden gegeven, eventueel zodanig verschoven zijn dat wellicht een
heel ander gedrag tussen signaal-ruis-verhouding (of welke maat voor robuustheid dan ook)
en betrouwbaarheid van de karakteristieke parameters tot uitdrukking komt. Hetzelfde geldt
in verband met de versterking van het doppiersignaal en alle andere factoren (bijvoorbeeld
contrastverandering) die eventueel de positie van dit uitgangspunt kunnen beïnvloeden.
In verband met kunstmatige versterking wordt bovendien in paragraaf 5.2.1
aangetoond dat hieraan onoverkomelijke beperkingen zijn gesteld. Kunstmatige versterking
mag niet zomaar vergeleken worden met verhoging van de versterkingsfactor van het
doppiersignaaL Dit vormt een beperking van de experimenten die in dit hoofdstuk worden
beschreven omdat de foutieve indruk wordt gewekt dat de procentuele afwijkingen in de
karakteristieke parameters in de praktijk ook steeds negatief zullen zijn.
Een laatste punt van discussie is, dat het kan voorkomen dat afwijkingen in de maximalefrequentie-curve ontstaan door andere oorzaken dan verandering van vermogens en toename
van de ruis in het dopplerbeeld. Niet uniforme ruis, zoals ruisbanden, teksten en
beeldmarkers kunnen hiervan de oorzaak zijn. Bovendien is slechts onderzoek verricht naar
de onzekerheden die worden veroorzaakt door het algoritme ter detectie van de maximalefrequentie-curve. Echter ook calibratie en de algoritmen voor detectie van de nullijn, toppen
en slagselectie kunnen afwijkingen veroorzaken in de karakteristieke parameters. Noch de
signaal-ruis-verhouding noch enige andere maat voor robuustheid kan dergelijke afwijkingen
in rekening brengen.
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Aan de hand van de gegevens die in deze paragraaf worden gepresenteerd moet tenslotte
worden geconcludeerd dat geen enkele maat die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd een
voldoende betrouwbare indicatie kan geven voor de robuustheid of betrouwbaarheid van de
analyse of de karakteristieke parameters. Het is ook maar zeer de vraag of het zinnig is om op
een soortgelijke wijze verder te experimenteren omdat is aangetoond dat de noodzaak tot het
kiezen van een dopplerbeeld, dat als uitgangspunt wordt beschouwd, een ernstige beperking
vormt. Het verdient daarom de aanbeveling in de toekomst metingen te verrichten aan
bijvoorbeeld een 'flow'-fantoom waarbij het daadwerkelijke ingangssignaal bekend is.
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Hoofdstuk 6
Algemene conclusies en aanbevelingen
In de voorafgaande hoofdstukken wordt al een uitgebreide discussie gegeven met betrekking
tot het onderwerp dat in het desbetreffende hoofdstuk aan de orde was. De belangrijkste
conclusies worden in dit hoofdstuk nogmaals kort samengevat. Bovendien worden in dit
hoofdstuk een aantal algemene conclusies gegeven.
Het is aannemelijk gemaakt dat er wat betreft de analyse van doppierbeelden een
verschil bestaat met de analyse van beelden zoals die gebruikelijk is binnen de
beeldbewerking. Aan het ontwikkelde algoritmen voor detectie van de maximale-frequentiecurve liggen fysische gegevens over het doppiersignaal en de signaalverwerking ten
grondslag. In vergelijking met andere algoritmen uit de literatuur leveren deze algoritmen de
beste prestaties voor detectie van de maximale-frequentie-curve uit dopplerbeelden. Voor de
waarden van in te stellen parameters voor de algoritmen, bijvoorbeeld de afmetingen van de
ruiskaders, zijn enkele richtlijnen te geven. Bovendien kan aan de hand van perceptieve
beoordeling van de resultaten van de analyse een bepaald toelaatbaar bereik worden gegeven
voor deze in te stellen parameters. In de kliniek zal moeten blijken bij welke waarden de
prestaties van de algoritmen optimaal zijn.
Het programma QuADS biedt voldoende mogelijkheden voor klinisch
wetenschappelijk onderzoek en maakt op de eerste plaats een automatische kwantitatieve
analyse mogelijk. Of analyse met QuADS ook reproduceerbaarbeid garandeert is discutabel.
Reproduceerbaarbeid houdt in dat elk doppierbeeld op exact dezelfde manier wordt
geanalyseerd. Aangetoond is dat de informatie in doppierbeelden door een groot aantal
factoren wordt beïnvloed. Vooral de nabewerking op het videosignaal in duplexsystemen is
hierbij van belang. Reproduceerbaarbeid kan alleen worden gegarandeerd indien de
informatie steeds op een soortgelijke manier wordt aangeboden. Daarnaast moet de waarde
die gehecht wordt aan reproduceerbaarbeid ter discussie worden gesteld. Omdat er een
bepaalde onzekerheid bestaat in de benaderde maximale frequenties moet worden nagegaan
of perceptieve beoordeling van dopplergolfvormen, zoals die tot op heden plaatsheeft, niet
resultaten oplevert die ruim binnen het onzekerheidsinterval liggen. Daarbij moet
onderscheid worden gemaakt tussen een onzekerheid die ontstaat ten gevolge van de
meetmethode en de onzekerheid die ontstaat door de analyse met QuADS.
De prestaties van de algoritmen zijn vooralsnog uitsluitend getest aan de hand van
een set doppierbeelden afkomstig van de Toshiba Sonolayer SSA 270A. In principe moet
worden nagegaan hoe de prestaties van de algoritmen zijn indien gebruik wordt gemaakt van
doppierbeelden van andere typen duplexsystemen, waarbij onder andere de nabewerking kan
verschillen van die van de Toshiba Sonolayer SSA 270A . Het verdient bovendien de
aanbeveling om na te gaan in hoe verre een maximale-frequentie-curve die perceptief een
goede omhullende vormt van de doppiergolfvorm de echte maximale frequenties benadert.
Met behulp van een zogenaamd flow-fantoom kunnen experimenten worden uitgevoerd
waarbij de stroming in een buizenstelsel daadwerkelijk bekend is.
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Aangetoond is dat de spectrale inhoud van de doppiergolfvorm door nabewerking dusdanig is
aangetast dat het niet mogelijk is een maat voor robuustheid of onzekerheid in de
karakteristieke parameters te definiëren. Met de gegevens uit het onderzoek dat hieraan ten
grondslag ligt, kan echter inzicht worden verkregen in de afwijkingen die ontstaan ten
gevolge van een toenemende mate van ruis en afnemende signaalsterkte. Om tot een globaal
verband tussen de betrouwbaarheid van de resultaten van de analyse en een maat zoals de
signaal-ruis-verhouding te komen, verdient het de aanbeveling de mogelijkheden te
onderzoeken voor de ontwikkeling van een algoritme ter detectie van de offset in het
spectrogram dat wordt afgebeeld in het dopplerbeeld. Daarnaast moet het algoritme voor het
toevoegen van ruis zodanig worden aangepast zodat een meer realistische (uitgesmeerde) ruis
kunstmatig kan worden toegevoegd.
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Bijlage A
Blokschema Toshiba Sonolayer SSA 270
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