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Streszczenie
Metody ultradĨwiĊkowego obrazowania struktur wewnĊtrznych człowieka są nieustannie ulepszane. Opracowywane są
nowe algorytmy umoĪliwiające poprawĊ niektórych parametrów wynikowych. Przykładem jest metoda syntetycznej
apertury (SA), która pozwala wyĞwietlaü obrazy o wysokiej rozdzielczoĞci z wiĊkszą czĊstotliwoĞcią niĪ standardowa
metoda formowania wiązki.
Ograniczeniem metody SA jest wiĊksza złoĪonoĞü obliczeniowa, która przy znacznej iloĞci danych moĪe uniemoĪliwiü
osiągniĊcie poĪądanej szybkoĞci rekonstrukcji. Problem ten moĪna ominąü rezygnując z czĊĞci zarejestrowanych sygnałów.
WiąĪe siĊ to oczywiĞcie z pogorszeniem jakoĞci obrazowania, jednak przy odpowiedniej technice przerzedzania danych
degradacja obrazu jest niewielka.
Proponowany sposób przerzedzania ma zastosowanie w metodzie syntetycznej apertury nadawczej (STA) i opiera siĊ na
załoĪeniu, Īe sygnał uzyskany za pomocą dowolnej pary przetworników jest taki sam niezaleĪnie od tego, który
z przetworników nadawał, a który odbierał. W tej sytuacji moĪna pominąü blisko połowĊ zapisanych danych i wciąĪ
moĪliwe bĊdzie zrekonstruowanie obrazu w poprzedniej jakoĞci.
Na podstawie prezentowanych wyników symulacji oraz pomiarów na fantomach nitkowym i tkankowym wykazano,
Īe stosując opisaną technikĊ przerzedzania moĪna zmniejszyü o połowĊ iloĞü danych przy zachowaniu rozdzielczoĞci
i nieznacznym spadku parametru SNR oraz kontrastu rekonstruowanych obrazów.

nadają falĊ rozbieĪną. Ogniskowanie nadawcze realizowane
jest dynamicznie w procesie przetwarzania odebranego
sygnału. Metodą dobierania odpowiednich opóĨnieĔ moĪna
ogniskowaü wiązkĊ nadawczą w dowolnym miejscu, dziĊki
czemu zdolnoĞü rozdzielcza jest wysoka w kaĪdym punkcie
obrazu.
Niestety dodatkowe ogniskowanie dynamiczne wiązki
nadawanej znacznie zwiĊksza stopieĔ złoĪonoĞci
obliczeniowej algorytmu STA. DuĪa iloĞü danych do
przetworzenia oraz złoĪonoĞü obliczeniowa mogą sprawiü,
Īe proces rekonstrukcji nie bĊdzie nadąĪał za kolejnymi
transmisjami. W celu odciąĪenia pamiĊci i układów
logicznych moĪna czĊĞci danych nie rejestrowaü lub je
zignorowaü podczas przetwarzania sygnałów. Takie
przerzedzenie w oczywisty sposób zmniejsza liczbĊ
informacji, którymi dysponujemy, a zatem pogarsza jakoĞü
obrazów. JeĞli jednak dane wybierze siĊ w przemyĞlany
sposób, to pogorszenie parametrów obrazowania moĪe

1. WSTĉP
Metoda syntetycznej apertury (SA) powstała z myĞlą
o zastosowaniach w technice radarowej (SAR - Synthetic
Aperture Radar). Zalety tej metody sprawiają jednak,
Īe zaczyna byü z powodzeniem stosowana w wielu innych
dziedzinach, miĊdzy innymi w ultrasonografii medycznej.
W standardowej metodzie beamformingu (formowania
wiązki) wysoka rozdzielczoĞü obrazu uzyskiwana jest tylko
w najbliĪszym sąsiedztwie ogniska wiązki ultradĨwiĊkowej.
Aby zdolnoĞü rozdzielcza była zadowalająca na całej
głĊbokoĞci penetracji wiązki, wykonuje siĊ wiĊcej nadaĔ
zmieniając głĊbokoĞü połoĪenia ogniska. ZwiĊkszona liczba
cyklów nadawczo-odbiorczych wydłuĪa czas uzyskania
pojedynczego obrazu a zatem lepsza rozdzielczoĞü uzyskana
jest kosztem zmniejszenia czĊstotliwoĞci odĞwieĪania
obrazu.
W metodzie syntetycznej apertury nadawczej (STA Synthetic Transmit Aperture) [5] pojedyncze przetworniki
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pojedynczemu rozproszeniu w badanym obiekcie.
Wykluczenie wielokrotnych interakcji fali ultradĨwiĊkowej,
dodatkowe uproszczenie polegające na pominiĊciu szumów
oraz załoĪenie liniowoĞci oĞrodka pozwalają stwierdziü,
Īe sygnał uzyskany za pomocą dowolnej pary
przetworników jest identyczny niezaleĪnie od tego, który
z przetworników nadawał, a który odbierał. MoĪna to opisaü
równaniem:

okazaü siĊ akceptowalne.
Zagadnieniu redukcji danych poĞwiĊcono wiele prac
naukowych. Porównywane były róĪne techniki [1-3] takie
jak przerzedzanie regularne, vernierowskie i losowe.
Podejmowano próby optymalizacyjne wykorzystujące
pojĊcie apertury efektywnej [1-4]. RozwaĪane było takĪe
zagadnienie przerzedzania dla przypadku głowic 2wymiarowych [2,3].
W wymienionych pracach główny nacisk połoĪono na
uzyskanie moĪliwie najkorzystniejszego kształtu apertury
efektywnej co pozwalało na zminimalizowanie wpływu
wiązek bocznych powstających w wyniku odrzucenia czĊĞci
danych.
Proponowany przez nas schemat przerzedzania opiera
siĊ na załoĪeniu, Īe czĊĞü danych siĊ powtarza i te właĞnie
dane mogą zostaü pominiĊte bez istotnej szkody dla
rekonstruowanego obrazu.

p m,n (t ) = p n ,m (t ) ,

gdzie pm,n(t) jest sygnałem odebranym przez przetwornik n
przy nadaniu przetwornikiem m, a pn,m(t) jest sygnałem
odebranym przez przetwornik m przy nadaniu
przetwornikiem n. W tej sytuacji powtarzające siĊ sygnały
moĪna usunąü bez szkody dla rekonstruowanego obrazu.
Odpowiada to wyzerowaniu sygnałów powyĪej lub poniĪej
głównej przekątnej schematu nadawczo-odbiorczego
(Rys. 1b).

2. TEORIA
Podstawą dla opisywanej metody przerzedzania jest
przybliĪenie Borna, które zakłada, Īe fala ulega jedynie
a)

El. nadawczy [#]



b)

El. nadawczy [#]



c)

El. nadawczy [#]



(1)

Element odbiorczy [#]
1 2 3 ... 31 32
1 1 1 1 ... 1 1
2 1 1 1 ... 1 1
3 1 1 1 ... 1 1
... ... ... ... ... ... ...
31 1 1 1 ... 1 1
32 1 1 1 ... 1 1
Element odbiorczy [#]
1 2 3 ... 31 32
1 1 1 1 ... 1 1
2 0 1 1 ... 1 1
3 0 0 1 ... 1 1
... ... ... ... ... ... ...
31 0 0 0 ... 1 1
32 0 0 0 ... 0 1
Element odbiorczy [#]
1 2 3 ... 31 32
1 1 2 2 ... 2 2
2 0 1 2 ... 2 2
3 0 0 1 ... 2 2
... ... ... ... ... ... ...
31 0 0 0 ... 1 2
32 0 0 0 ... 0 1













Rys. 1. Schematy nadawczo-odbiorcze (po lewej), apertury efektywne (w Ğrodku) oraz kształty wiązki nadawczo-odbiorczej (po prawej)
dla algorytmu STA: a) zwykły STA, b) przerzedzony STA, c) przerzedzony STA z kompensacją apertury efektywnej. Głowica liniowa 32elementowa z przetwornikami o szerokoĞci 0,4 mm i odstĊpie 0,48 mm pomiĊdzy Ğrodkami przetworników, czĊstotliwoĞü Ğrednia
nadawanej fali równa 6 MHz, prĊdkoĞü fali w oĞrodku równa 1500 m/s

czĊstotliwoĞci nadawczej równej 6 MHz oraz prĊdkoĞci
rozchodzenia siĊ fali w oĞrodku równej 1500 m/s wiązki
boczne wystĊpują na kierunkach ±31,5°. PominiĊcie czĊĞci
sygnału (Rys. 1b) leĪącej poniĪej głównej przekątnej
schematu nadawczo-odbiorczego skutkuje schodkowym

Rysunek 1a przedstawia klasyczny schemat STA –
przetworniki nadają pojedynczo, a po kaĪdym nadaniu
nastĊpuje odbiór wszystkimi elementami głowicy. Apertura
efektywna dla ww. schematu ma kształt trójkąta. Dla
odstĊpu miĊdzy przetwornikami głowicy równego 0,48 mm,

92

57. Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice 20-24.09.2010

charakterem funkcji apertury efektywnej. Przekłada siĊ to na
powstanie kolejnych wiązek bocznych na kierunkach ±15°
oraz ±51,5°. Efekt ten moĪe zostaü skutecznie
wyeliminowany poprzez dwukrotne zwiĊkszenie wagi
sygnałów powyĪej głównej przekątnej schematu nadawczoodbiorczego (Rys. 1c). Wtedy kształt apertury efektywnej,
a wiĊc takĪe wiązki nadawczo-odbiorczej, powraca do stanu
sprzed przerzedzania.
NaleĪy zaznaczyü, Īe przedstawiony na rys. 1c schemat
ma jedynie charakter ideowy. Sens jego praktycznego
zastosowania jest wątpliwy, gdyĪ dla pierwszych akwizycji
nie zostaje osiągniĊty cel przerzedzania, którym jest
zmniejszenie obciąĪenia obliczeniowego. Rozwiązanie tego
problemu jest jednak proste i polega na zastąpieniu czĊĞci
sygnałów pm,n sygnałami pn,m w taki sposób, aby w kaĪdym
wierszu tabeli nadawczo odbiorczej była moĪliwie
jednakowa liczba niezerowych elementów.

4. WYNIKI
Rekonstrukcja obrazów z niezaszumionych sygnałów
symulowanych dawała jednakowe wyniki niezaleĪnie od
tego, czy dane były pełne (Rys. 1a) czy przerzedzane wg
schematu z rys. 1c lub tab. 1. DoĞwiadczenie potwierdziło
słusznoĞü rozumowania leĪącego u podstaw prezentowanej
metody przerzedzania.
Dodanie szumu do danych symulacyjnych skutkowało
powstaniem róĪnicy w wartoĞciach parametru SNR, który
po przerzedzeniu danych, zgodnie z teorią sygnałów, zmalał
o 3 dB. ZdolnoĞü rozdzielcza nie uległa zmianie (Rys. 2).

Tab. 1. Przykładowy przerzedzony schemat nadawczo-odbiorczy
zapewniający równomierne obciąĪenie obliczeniowe
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3. POMIARY
Analiza
prezentowanego
sposobu
przerzedzania
obejmowała badania symulacyjne oraz laboratoryjne.
W ramach symulacji zamodelowano liniowy szyk 32
punktowych Ĩródeł z odstĊpem (pitch) równym 0,48 mm,
emitujących impulsy o czĊstotliwoĞci Ğrodkowej 6 MHz.
Zgodnie ze schematem STA przeprowadzono symulowaną
akwizycjĊ ech ultradĨwiĊkowych pochodzących od
punktowego elementu rozpraszającego zanurzonego
w wodzie w odległoĞci 20 mm od głowicy. Symulacja
polegała na wprowadzeniu odpowiednich opóĨnieĔ do
sygnału
nadawanego.
RekonstrukcjĊ
obrazów
przeprowadzono
z
wykorzystaniem
sygnałów
pozbawionych szumu oraz zaszumionych.
Dalsza analiza opierała siĊ na badaniach rzeczywistych.
W celu uzyskania sygnałów wykorzystano układ
beamformera SG3 firmy ECHOSON z liniową głowicą
LA510 (pitch = 0,48 mm) oraz programowalne urządzenie
do akwizycji zaprojektowane i wykonane w Zakładzie
UltradĨwiĊków IPPT PAN. Za pomocą powyĪszego układu
przeprowadzano akwizycje wg. schematu STA dla głowicy
32-elementowej stosując impulsy o czĊstotliwoĞci
Ğrodkowej równej 6 MHz.
Jako obrazowane obiekty zastosowano fantomy nitkowy
oraz tkankowy. Fantom nitkowy zawierał stalową niü
o Ğrednicy 0,2 mm, zanurzoną w wodzie destylowanej
w odległoĞci ok. 20 mm od głowicy. Wzorzec tkankowy
firmy DFS model 571 zawierał cysty wypełnione substancją
o niskiej echogenicznoĞci.

Rys. 2. Przekroje: osiowy (na górze) oraz poprzeczny (na dole)
przez obraz punktu rozpraszającego uzyskany za pomocą
algorytmu STA z danych pełnych oraz przerzedzonych

Dalsze wyniki dotyczą danych pomiarowych.
Rekonstrukcja ech pochodzących od fantomu nitkowego
prowadzi do podobnych wniosków co badanie symulacyjne.
W
wyniku rekonstrukcji danych przerzedzonych
otrzymaliĞmy
obraz
prawie
tej
samej
jakoĞci
co w przypadku pełnych danych (Rys. 3). WartoĞü SNR
ponownie zmniejszyła siĊ o ok. 3 dB. RozdzielczoĞü
poprzeczna pozostała niezmieniona do poziomu -30 dB
a podłuĪna do poziomu -40 dB (Rys. 3).
Badanie z wykorzystaniem sygnału pochodzącego
z fantomu cystowego pozwoliło okreĞliü zmianĊ kontrastu
bĊdącą wynikiem przerzedzania sygnału. Kontrast był
obliczany jako róĪnica Ğredniego sygnału spoza cysty oraz
z jej wnĊtrza. Dla pełnych danych wartoĞü kontrastu
wynosiła 12,5 dB, po przerzedzeniu zaĞ spadła do 11,1 dB.
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5. WNIOSKI
Zaprezentowany schemat przerzedzania danych w technice
STA pozwala prawie dwukrotnie zmniejszyü obciąĪenie
obliczeniowe przy jednoczesnym zachowaniu jakoĞci
obrazowania. Badania symulacyjne oraz laboratoryjne
z wykorzystaniem fantomu nitkowego wykazały, Īe mimo
odrzucenia prawie połowy danych rozdzielczoĞü
obrazowania pozostała niezmieniona na poziomach
siĊgających -40 dB. Pogorszeniu uległa jedynie wartoĞü
parametru SNR, która zgodnie z teorią zmalała o 3 dB.
Zmniejszenie kontrastu okreĞlone na podstawie obrazów
fantomu cystowego wynosiło ok. 1,4 dB.
Uzyskane wyniki pokazują, Īe opisana metoda jest
skutecznym sposobem zredukowania iloĞci przetwarzanych
danych w technice STA, jedynie nieznacznie pogarszającym
jakoĞü uzyskanych obrazów. Redukcja ta pozwala na
zmniejszenie mocy obliczeniowej koniecznej do realizacji
tego algorytmu obrazowania w czasie rzeczywistym.
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Rys. 3. Przekroje: osiowy (na górze) oraz poprzeczny (na dole)
przez obraz nitki uzyskany za pomocą algorytmu STA z danych
pełnych oraz przerzedzonych
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Rys. 4. Wyniki rekonstrukcji dla schematu STA bez przerzedzania
(na górze) oraz z przerzedzaniem (na dole). Dane uzyskane
z wykorzystaniem fantomu tkankowego zawierającego cysty.
Dynamika obrazów wynosi 30 dB
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