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F�RORD

Denna rapport behandlar ett examensarbete vilket ing�r som en
del i v�r civilingenj�rsutbildning p� datatekniklinjen. Arbetet har
utf�rts vid Tekniska H�gskolan i Lule� under perioden april -
augusti 1989 i samarbete med Lunds Universitet och Malm�hus
L�ns Landsting.

Vi vill h�r passa p� att tacka v�ra handledare utan vilkas hj�lp
och r�d examensarbetet hade varit om�jligt att genomf�ra.
Lennart Olsson, 1:e fo ing, som f�rutom att vara handledare
�ven fungerat som v�r examinator. 
Per-Ola B�rjesson  Professor i signalbehandling vid Tekniska
H�gskolan i Lule�. 
B�da har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom
bland annat signalbehandlingsomr�det.
Hans Persson vid Lunds Universitet som konstruerat den ultra-
ljudsgivare vi anv�nt oss av. 
Nils-Gunnar Holmer, Professor i medicinsk teknik vid Lunds
Universitet/Malm�hus L�ns Landsting, som rest fr�n Lund till Lu-
le� f�r att dela med sig av sin breda kunskap inom ultraljudstek-
nik, f�rst genom att h�lla ett seminarium i ultraljudsteknik med
s�v�l teori som laborationspass, sedan genom att ge oss goda r�d
och inspiration under arbetets g�ng.

Examensarbetet utg�r ett av de konkreta projekt som ing�r i av-
delningen signalbehandlings uppbyggnad av verksamhet inom bio-
medicinsk signalbehandling. Programmet st�ds av f�ljande finan-
si�rer: H �gskolans kontaktsekretariat, Norrbottens forsk-
ningsr�d, LKAB-fonden och PROSAM BD.
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1 SAMMANFATTNING

Bakgrunden till detta examensarbete var ett behov av en m�tut-
rustning som klarar av att registrera ett parti av hudens ytprofil.
En s�dan utrustning kan vara till hj�lp f�r att bed�ma sjukdoms-
utvecklingen hos diabetespatienter med k�rlf�r�ndringar. 
Syftet med arbetet har varit att bygga upp och utveckla ett sy-
stem som m�ter ytprofilen hos hud med hj�lp av fokuserat ultra-
l jud.
Det utvecklade systemet fungerar p� f�ljande s�tt: En ultraljuds-
givare monteras p� ett koordinatbord och flyttas med precisa steg
�ver det hudomr�de som skall unders�kas. De mot huden
reflekterade ljudpulserna m�ts med hj�lp av ett oscilloskop,
vilket s�nder kurvdata i heltalsform via en instrumentbuss till en
persondator. I datorn skattas ankomsttiden f�r ljudpulsens eko
och h�jddata ber�knas. De olika metoder f�r ankomsttidsskattning
som unders�kts �r flank, envelopp och korrelation. Av dessa tre
f�ll valet p� korrelation p� grund av dess ok�nslighet f�r brus och
h�ga m�tnoggrannhet.
Genom m�tning av 1000 punkter p� en j�mn, plan yta erh�lls ett
m�tt p� standardavvikelsen, detta blev mindre �n 0.013 mm f�r
varje m�tpunkt. M�ttiden f�r varje punkt �r ca 15 sekunder.
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2 ABSTRACT

The background for this degree project was the need for measu-
ring equipment which would enable registration of the skin«s sur-
face. Such equipment can be of use when monitoring the develop-
ment of diabetes.

The purpose of this work has been to build and develop a system
that measures the profile of the skin using focused ultrasound. 
The system works as follows: With the help of a coordinate table
the ultrasound transducer moves over the surface that is to be
examined. The reflected soundpulses are measured with an oscil-
loscope, which sends data to a personal computer. In the comput-
er, the echo arrival time is estimated so that the distance be-
tween the surface and the transducer can be calculated. The
different methods of estimating the arrival time that have been
examined are slope, envelope and correlation. The decision was to
use correlation due to its insensitivity to noise and its high
accuracy. By measuring 1000 points on a smooth, horizontal
surface the standard deviation was calculated to be less than
0.013 mm. The total time to process one point is about 15
seconds. 
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3 INTRODUKTION

I detta avsnitt presenteras examensarbetet. Syftet med arbetet
har varit att bygga upp och utveckla ett m�tsystem, baserat p�
fokuserat ultraljud, f�r registrering av hudens ytprofil.

3.1 Bakgrund och problemst�llning

Id�n till detta examensarbete gavs av Nils-Gunnar Holmer, Pro-
fessor i medicinsk teknik vid Lunds Universitet.

Diabetespatienter drabbas ofta av k�rlf�r�ndringar som leder till
f�rs�mrad blodcirkulation. Exempelvis inneb�r detta att delar av
huden blir s�mre f�rs�rjd, vilket resulterar i synliga patologiska
f�r�ndringar i form av gropar i hudytan. Fenomenet kan anv�ndas
f�r bed�mning av sjukdomsutvecklingen hos s�dana patienter. Det
�r dock sv�rt f�r en l�kare att dokumentera symtomen s� att de
kan j�mf�ras mellan unders�kningstillf�llena. D�rf�r beh�vs en
m�tutrustning f�r att avbilda och registrera ytprofilen hos ett
hudparti. Ett annat t�nkbart anv�ndningsomr�de f�r denna utrust-
ning �r unders�kning av hur huden l�ks t ex efter stygn.

3.2 Metod

M�tningen g�rs med ultraljudsteknik. En ultraljudsgivare f�r-
flyttas l�ngs ett antal parallella linjer ovanf�r den unders�kta
hudytan och avst�ndet m�ts i ett antal punkter l�ngs varje linje.
Avst�ndet best�ms genom att m�ta ljudets l�ptid mellan givare
och hudyta. P� s� vis skapas en avst�ndsbild av ytan i ett l�mpligt
antal punkter. Det inb�rdes avst�ndet mellan punkterna best�ms
av ytans beskaffenhet, p� en skrovligare yta fordras t�tare m�t-
ningar �n p� en n�stan plan (j�mf�r samplingsteoremet). Den in-
l�sta datam�ngden presenteras som en bild och f�r utg�ra under-
lag f�r ber�kningar.

�tergivningen av hudytan �r beroende av m�tningens uppl�sning i
b�de djupled och sidled. En fokuserad ultraljudsgivare anv�nds f�r
att ge god uppl�sning i sidled. Fokuseringen medf�r dock att giva-
rens avst�nd ifr�n hudytan m�ste h�llas konstant.
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4 ULTRALJUD - TEORI

Avbildningen med ultraljud bygger p� att en uts�nd ljudpuls re-
flekteras mot gr�nsskikten mellan olika medier. Metoden har f�tt
flera viktiga till�mpningar, bl a inom fosterdiagnostik. Den �r s�-
vitt man vet oskadlig vid de intensiteter som anv�nds f�r avbild-
ning. 
(4. Kapitel 16, Kjell Lindstr�m LTH)

4.1 Fysikalisk princip

Ljud reflekteras n�r det tr�ffar gr�nsytan mellan tv� medier med
olika akustisk impedans. Den akustiska impedansen definieras
som produkten av ljudhastigheten v och densiteten p. Som framg�r
av tabellen nedan �r den akustiska impedansen mycket olika f�r
ben, luft och den grupp av v�vnader som utg�r mjukdelarna.

Material Ljudhastighet Densitet Akustisk impedans
m / s kg/m3 kg/ (m2s)*10- 6

Lu f t 330 1.2 0.0004
Fet t 1540 950 1.37
Muskelv�vnad 1580 1025 1.61
Benv�vnad 4000 1700 6.8

N�r en ultraljudv�g infaller vinkelr�tt mot gr�nsytan mellan tv�
medier med impedanserna v1p1 och v2p2 reflekteras en del av
v�gens energi enligt

R = ((v1p1-v2p2)/(v1p1+v2p2))2

Vid stora skillnader i mediernas impedans, exempelvis mellan
luft och hud, antar reflexionskoefficienten R v�rden mycket n�ra
1, vilket inneb�r att praktiskt taget all energi reflekteras.
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4.2 M�ttekniska aspekter

4.2.1 Fokusering

En cirkul�r givare vars yta �r helt plan s�gs vara ofokuserad. Det
inneb�r att ultraljudet l�mnar givaren i en rak str�le f�r att efter
en viss str�cka b�rja spridas ut. Str�lens bredd �r d� i stort sett
lika med givarens diameter. Om en smalare str�le �nskas kan
allts� en mindre givare anv�ndas. En nackdel �r att spridningen
b�rjar tidigare och spridningsvinkeln blir st�rre. En annan metod
�r d� att anv�nda en fokuserad givare som b�jer ihop ljudstr�len
s� att den blir  smalare �n givarens diameter. Principen �r precis
densamma som vid optisk fokusering, antingen g�rs sj�lva givar-
ytan konkav, eller s� placeras en akustisk lins framf�r givaren.
D�r str�len �r som smalast ligger d� givarens fokus, bortom denna
punkt sprids str�len snabbt. Om m�tobjektet h�lls noggrannt i
givarens fokus kan givare med h�g fokuseringsgrad och d�rmed
litet fokusomr�de anv�ndas.
(2. Diagnostiskt Ultraljud kapitel 3, Hans W Persson)

4.2.2 Uppl�sning

Ultraljudsgivarens uppl�sning i sidled �r direkt proportionell mot
ljudstr�lens bredd i fokus. Str�lbredden minskar vid h�gre foku-
seringsgrad. Den axiella uppl�sningen �r i stort sett omv�nt pro-
portionell mot v�gl�ngden och �r normalt ett mindre problem �n
uppl�sningen i sidled. Vidare anv�nds ankomsttidsskattning som
ett verktyg f�r att f�rb�ttra den axiella uppl�sningen.
(2. kapitel 3, Hans W Persson)
Ljudv�gor som fortplantar sig i ett medium kommer att d�mpas
proportionellt mot den tillryggalagda str�ckan. Denna d�mpning �r
frekvensberoende (2. kapitel 2, Stephan Dymling). En h�gre
frekvens f�rb�ttrar uppl�sningen i djupled men medf�r allts�
st�rre d�mpning i luften och d�rmed sv�rare detektering av ekot.
Det kan kompenseras med k�nsligare givare, b�ttre signalbe-
handling och/eller kortare fokusavst�nd.
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4.2.3 Vinkelk�nslighet

B�sta m�jliga eko f�s mot en j�mn yta vinkelr�tt mot ultraljuds-
pulsens riktning och p� det avst�nd som ultraljudsgivaren �r an-
passad f�r, dvs fokusavst�ndet. Med j�mn yta avses d� n�gon yta
som kan reflektera st�rre delen av pulsens energi i en best�md
riktning med liten spridning. F�r att unders�ka hur ytans vinkel i
f�rh�llande till givaren inverkar p� ekots amplitud placerades en
plan plexiglaskloss under givaren. Ekots amplitud f�r olika vinklar
p� klossen registrerades med hj�lp av oscilloskop. Tv� olika
givare testades, en avpassad f�r m�tning i vatten och en f�r luft,
diagrammen visas i fig:

Figur 4.1 a  Diagram f�r vinkelk�nslighet, vatten
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Figur 4.1 b Diagram f�r vinkelk�nslighet, luft

Resultatet kan f�rklaras med enkel geometri, se figur:

Figur 4.2 Givargeometri



-8-
Examensarbete, ytprofilm�tning

Antag vinkeln v=0 n�r ytan �r vinkelr�t mot pulsens utbrednings-
riktning. Ekot f�r d� minskande amplitud f�r v�xande v eftersom
en allt st�rre andel av dess energi g�r f�rbi givaren till ingen
nytta. F�r v >= w kommer v�sentligen ingen energi att tr�ffa
givaren. Detta tyder p� att stor givardiameter och litet fokusav-
st�nd �kar m�jligheten att detektera ekon fr�n lutande ytor. �ven
om ytan, som fallet �r med hud, �r s� oj�mn att ekot sprids ut i
flera riktningar b�r en stor givare p� litet avst�nd kunna f�nga
upp en st�rre del av pulsens energi �n en liten givare p� stort av-
st�nd. Dessutom b�r m�tfelet i h�jdled kunna h�llas konstant i
f�rh�llande till fokusavst�ndet, dvs mindre avst�nd ger mindre
absoluta fel.
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5 M�TNINGAR

H�r presenteras m�tningens utf�rande och m�tuppst�llningen.

5.1 Utf�rande

Objektet placeras p� koordinatbordet under ultraljudsgivaren.
Ultraljudss�ndaren s�nder en sp�nningspuls som genererar en
ultraljudpuls i givaren. Ljudpulsen reflekteras mot objektet, tas
emot av givaren och omvandlas till en sp�nningspuls, vilken f�r-
st�rks av ultraljudsmottagaren. S�ndpuls och ekopuls m�ts med
hj�lp av oscilloskopet. Hela denna kurva s�nds i form av ett antal
sampels (heltal) till datorn. I datorn skattas ankomsttiden f�r
ekot, n�got som anv�nds f�r att p� ett nogrannt s�tt r�kna ut den
relativa h�jden p� f�rem�let i fr�ga. Om kristallen �r fokuserad,
det vill s�ga avst�ndet mellan kristallen och m�tobjektet ligger
inom ett intervall med p� f�rhand satta toleranser, lagras h�jden,
annars justeras kristallen i h�jdled f�r att uppn� fokusering. I
fallet att n�got eko ej kan registreras, dvs kristallen lyckas inte
f�nga upp tillr�ckligt med energi fr�n den �terv�ndande ljudv�gen,
s�tts h�jden till densamma som vid f�reg�ende m�tpunkt. Orsaken
till att detta g�r att g�ra beror p� att ovanst�ende uteslutande
intr�ffar vid m�tning p� kanter och spetsar. Givaren flyttas till
ny m�tpunkt. N�r m�tningen �r klar skickas h�jddata till ett gra-
fikpaket. H�jddata kan antingen presenteras tredimensionellt, i
perspektiv, eller tv�dimensionellt (gr�skala).
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5.2 M�tuppst�llning

Figur 5.1 M�tuppst�llning
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6 UTRUSTNING

I detta avsnitt beskrivs den utrustning som ing�r i m�tsystemet.

6.1 Koordinatbord

Modell Solectro art.nr E2273
Arbetsbord 750*750 mm
Arbetsomr�de XYZ 500*500*100 mm
Stegmotor X/Y   2 st stegvinkel 1.8o

bromsmoment 110 N-cm
Stegmotor Z 1 st stegvinkel 1.8o

bromsmoment 55 N-cm
Repeternoggrannhet +/- 10 um
Steg/Varv 400 st
Spindelstigning 5 mm
Antal steg Str�cka * (Steg/Varv) / Spindelstigning

(80 steg = 1mm)  
Hastighet mm/sek Spindelstigning * Steg/Sek * (Steg/Varv)
V i k t 48 kg

6.2 Stegmotorstyrning

Avsedd f�r tre axlar med seriellt interface.

Modell Solectro art.nr E3380
�verf�ringshastighet 9600 Bd
Interface RS232
Minneskapacitet 256 KB
Statiskt ramminne 128 KB

6.2.1 Styrkommandon

Positioneringen av koordinatbordets axlar sker med kommandon
som skickas via RS232 gr�nssnitt. L�ttanv�nda rutiner som sk�ter
positioneringen av ultraljudsgivaren �r utvecklade.
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6.3 Instrumentbuss GPIB

Modell : National Instruments

F�rkortningen st�r f�r  General Purpose Interface Bus och �r
accepterad som industri standard IEEE-488. GPIB �r ett interface
system genom vilket elektroniska enheter kommunicerar. Ett
GPIB-kort monteras i en PC och till detta kan upp till 16 enheter
anslutas. Data�verf�ringshastigheten kan i b�sta fall komma upp
till 1 MB/s. En siffra som i de flesta fall �r ouppn�elig eftersom
denna oftast starkt begr�nsas av de anslutna enheterna.
 
6.3.1 Konfiguration

Varje enhet ges en basadress vilken st�lls in med switchar p�
respektive instrument.  Lyssnar- och s�ndaradress f�s genom att
addera 32 respektive 64 till basadressen. 

6.3.2 Kommunikation pc-oscilloskop

 PC                    Tektronix 2230
Basadress :  0 3
Lyssnaradress :  32 3 5
S�ndaradress : 64 6 7

Exempel p� en kommunikation: Kommando:

Initiera GPIB-bussen ibs ic
Enheterna aktiveras att lyssna ibsre
2230 ska lyssna,  PC:n ska s�nda ibcmd "35 64"
Skicka kurvdata ibcmd "CURVE?"
PC:n ska lyssna , 2230 ska s�nda ibcmd "32 67"
PC:n tar emot kurvdata, 1024 byte ibrd "1024"
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6.4 Oscilloskop

Modell : Tektronix 2230
Bandbredd : 100 MHz

Kombinerat analogt icke-lagrande och digitalt lagrande instru-
ment, vilket kan kommunicera med en dator via GPIB. �verf�rings-
hastigheten fr�n oscilloskopet till datorn �r 1 KB/s, vilket �r en
mycket l�g siffra. I digitalt l�ge kan v�gformer sparas i minnet
f�r att senare kunna �terh�mtas.

6.5 Ultraljuds s�ndare/mottagare

Modell : Panametrics 5052PR

Ultraljudsgivaren kopplas till s�ndaren/mottagaren som kombi-
neras med ett oscilloskop. Instrumentets s�ndardel genererar
korta pulser med kontrollerad energi, som i givaren omvandlas till
ultraljudpulser. Ultraljudsekot mottas sedan av givaren och om-
vandlas till en sp�nningssignal som f�rst�rks av instrumentets
mottagardel, vilken har en varierbar f�rst�rkning fr�n 0 till 40 dB
i steg om 2 dB. Instrumentet skickar �ven en triggsignal till
oscilloskopet.

6.6 PC

En COMPAQ DESKPRO 286¨ med klockfrekvens p� 12 MHz anv�nds.
F�r att m�jligg�ra data�verf�ring har denna kompletterats med
tidigare n�mnda GPIB-interface. Styrprogrammet f�r hela
m�tningen �r skrivet i Borlands Turbo Pascal 5.0
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6.7 F�rslag till f�rb�ttringar

6.7.1 Oscilloskop

Ett problem med nuvarande utrustning �r att data�verf�ringen
ifr�n oscilloskopet till datorn tar l�ng tid (4 sek f�r 4 KB). Detta
kan �tg�rdas genom att anv�nda ett oscilloscop med betydligt
h�gre �verf�ringshastighet. Det enklaste vore dock att ers�tta
oscilloskopet med n�gon form av inbyggd datainsamlingsutrust-
ning, n�got som �ven f�r till f�ljd att GPIB-�verf�ringstiden
sparas in.

6.7.2 Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivaren som anv�nds i det nuvarande systemet har ett
fokusavst�nd p� 45 mm. En givare med kortare fokusavst�nd
skulle inneb�ra ekon med h�gre amplitud, mindre vinkelk�nslighet
och b�ttre m�tnoggrannhet. Se m�ttekniska aspekter.

6.7.3 PC

I dagsl�get f�rdr�js m�tningen �ven av datorns ber�kningskapaci-
tet, framf�rallt d� det g�ller ankomsttidsskattningen. En 286:a
med h�gre klockfrekvens eller en 386:a hade naturligtvis gjort
dessa problem mindre p�tagliga.
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7 BER�KNINGAR OCH SIGNALBEHANDLING

I detta avsnitt presenteras de ber�kningar och den signalbehand-
ling som utf�rts. 

7.1 F�rkortningar

ta ankomsttid (s)
t l l�ptid (s)
t f l�ptid vid fokusering (s)
tu tidpunkt f�r uts�nd puls (s)
tm tidpunkt f�r mottaget eko (s)
tk korrigeringstid (s)
da diskret ankomsttidpunkt (sampel)
ns sampel/tidsenhet p� oscilloskopet (sampel/us)
td tid/div (s/div)
nd sampel/div (sampel/div)
s f fokusavst�nd (mm)
sa avst�nd fr�n fokus, korrektion (mm)
ss avst�nd fr�n fokus, korrektion (steg)
sz z-position som l�ses av fr�n stegmotorstyrningen (steg)
s l lagrat avst�nd (steg)
vm hastighet i media (km/s)
v l hastighet i luft (km/s)
fsz feluppskattning av sz (mm)
fss felupskattning av ss (mm)
fda feluppskattning av da (sampel)
f s l feluppskattning av sl  (mm)
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7.2 Fokusering av givare 

t l = tu  - tm

tf = 2 . sf / vm

tk  = tl - t f

sa = tk . vm / 2

ss = sa . 80       (1 mm = 80 steg se 6.1)

7.3 Best�mning av position i h�jdled

sl = sz + ss

Det �r detta avst�nd som lagras. Om omvandling fr�n antal steg
till avst�nd i mm �nskas kan detta g�ras genom att dividera med
80.

7.4 M�tnoggrannhet

7.4.1 Ber�knad

Ber�kningarna �r grundade p� 4 KB kurvdata och de oscilloskop-
inst�llningar som �r beskrivna i bilaga1.

fsz = +/- 10 um enligt manual. Detta fel f�rsummas.

ns = nd / td = 400 /40 sampel/us = 10 sampel/us

fda = +/- (1/2+1/2) sampel(*)

fss = fda / ns . vl mm

fsl = fsz + fss = +/- 1/20 us . 0.34 km/s = +/- 0.017 mm

Bidraget till det totala felet f�r en m�tning blir +/- 0.017 mm.

( * ) 1 . Verkliga maxpunkten i korrelationen kan ligga mitt mellan tv� sampel.

2 . Eftersom samplingsf�rloppet �r inte synkroniserat med ultraljudspulserna

s� kan ett fel p� h�gst en halv samplingsperiod adderas.
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7.4.2 Uppm�tt

En serie med 1000 m�tpunkter �ver en plan yta gjordes. F�r varje
punkt registrerades hur mycket ekot avvek i tiden fr�n idealekot
(r�knat i antal sampelperioder). En avvikelse p� en sampelperiod
motsvarar ett fel i avst�ndsm�tningen p� 0.017 mm. Resultatet
visas som ett histogram i figur 7.1. Att materialet inte �r cent-
rerat kring noll beror p� att givaren inte kunnat fokuseras helt
exakt, och har ingen betydelse f�r m�tnoggrannheten. Standardav-
vikelsen blev mindre �n 0.013 mm.

Figur 7.1 Histogram

Antal m�tpunkter

Avvikelse
(antal sampel)

200

400

210- 1- 2

7.5 Ankomsttidsskattning

H�r beskrivs tre olika metoder f�r att skatta ekots ankomsttid
utifr�n den samplade kurvan fr�n oscilloskopet. Metoden som
slutligen valdes var korrelation pga dess l�ga brusk�nslighet och
h�ga m�tnoggrannhet.
F�r samtliga metoder g�ller att ankomsttiden i slut�nden ges av
ett sampel som utm�rker sig p� n�got s�tt, t.ex en maxpunkt. Den
s�kta tidpunkten �r s�llan densamma som ett samplingstillf�lle.
Tidsskillnaden blir som mest en halv samplingsperiod. Felet kan
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d�rf�r minskas om samplingsfrekvensen �kas, n�got som enkelt
kan simuleras genom att fler punkter interpoleras fram mellan
samplen (kallas ocks� �versampling). F�r att h�lla ner be-
r�kningstiden har detta inte implementerats men kan allts� ses
som ett s�tt att f�rb�ttra m�tnoggrannheten.

7.5.1 Flank

Enklaste t�nkbara metoden. Kurvan s�ks av med b�rjan d�r den ut-
s�nda pulsen helt har klingat av. N�r ett sampel som �verskrider
en f�rutbest�md niv� hittas anses ekot ha anl�nt. Denna tidpunkt
registreras. Se figur 7.2. Metoden �r enkel, noggrann och mycket
snabb, men k�nslig f�r brus. F�r att undvika att en enstaka spik i
bruset tolkas som ett eko s� m�ste tr�skeln s�ttas med en viss
s�kerhetsmarginal. I praktiska m�tningar med lutande och skrov-
liga reflexionsytor blir d�rf�r ekot ofta sv�rt att detektera p� ett
t i l l f�r l i t l igt  s�tt .

Figur 7.2 Ekots detektering med flankmetoden
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7.5.2 Envelopp

Kurvan l�gpassfiltreras f�rst f�r att f� bort det mest h�g-
frekventa bruset, den likriktas och l�gpassfiltreras igen, nu s�
att endast dess envelopp �terst�r. Resultatet s�ks av och en max-
punkt motsvarande ekots h�gsta amplitud tas fram. Tidpunkten
registreras. P� s� s�tt kan m�tning g�ras utan n�got tr�skelv�rde
som s�tter ner noggrannheten. I praktiken b�r nog �nd� en tr�skel
s�ttas, dvs om amplituden i maxpunkten inte �verstiger ett visst
v�rde s� f�rkastas resultatet, detta f�r att undvika fel-
detektering. Trots den f�rsta filtreringen ger bruset ett visst lik-
sp�nningsbidrag till enveloppen. Det bidraget f�r best�mma var
tr�skeln ska l�ggas, men den blir f�rhoppningsvis l�gre �n med
derivatametoden. Maxpunkten p� enveloppen �r dock inte lika
tydlig och v�ldefinierad som den f�rsta flanken p� ekot, dessutom
inf�rs en ibland sv�rbest�md fasf�rskjutning vid filtreringen.
D�rf�r ger inte denna metod lika h�g noggrannhet som derivata-
metoden n�r ekot �r tillr�ckligt starkt.

Figur 7.3 Ekots detektering med enveloppmetoden
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7.5.3 Korrelation

Kurvan korskorreleras med en existerande kurvform som inne-
h�ller ett "idealeko". L�get p� resultatets maxpunkt anger tids-
f�rskjutningen mellan de tv� ekona. �ven om idealekots exakta
l�ge p� tidsskalan inte �r k�nt s� kan en h�jdprofil m�tas upp
genom att t.ex den f�rsta m�tpunkten anv�nds som referens f�r de
�vriga.
Korskorrelation mellan tv� vektorer inneh�llande samplade sig-
naler g�rs per definition s� h�r: "L�gg" de tv� vektorerna vid sidan
av varandra s� att ena vektorns f�rsta tal ligger j�msides med
andra vektorns sista tal. Multiplicera ihop dessa och registrera
resultatet. F�rskjut vektorerna s� att tv� tal �verlappar varandra,
multiplicera ihop dessa parvis, summera och registrera resul-
tatet. F�rskjut �nnu ett steg s� att tre tal �verlappar varandra,
multiplicera, addera och registrera osv. tills alla kombinationer
anv�nts. Resultatet fr�n varje steg lagras i en tredje vektor som
d� utg�r korskorrelationen. Om de tv� vektorerna inneh�ller tv�
likadana pulser p� samma position s� inneh�ller korskorrelationen
en maxpunkt precis i mitten av vektorn. �r � andra sidan de tv�
pulserna f�rskjutna i f�rh�llande till varandra s� f�rskjuts max-
punkten i korrelationen lika mycket.
I praktiken brukar ber�kningen g�ras via FFT (Fast Fourier
Transform) f�r att minska ber�kningstiden. D� Fouriertrans-
formeras var och en av de tv� vektorerna, den ena vektorn
konjugeras och de tv� multipliceras med varandra. Resultatet
inverstransformeras.
Metoden kr�ver som synes tunga ber�kningar men �r mycket
robust n�r det g�ller att detektera svaga ekon. M�tnoggrannheten
�r fullt tillfredsst�llande f�r denna till�mpning.
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Figur 7.4 Ekots detektering med korrelationsmetoden
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8 PROGRAMUPPBYGGNAD

Vi valde att skriva v�rt program i Turbo Pascal 5.0 p� grund av
dess m�jlighet till modularisering, de korta kompileringstiderna
samt enkelheten att anv�nda teckengrafik vid skapandet av me-
nyer. Sj�lva programmet �r n�mligen till st�rsta delen menystyrt,
eller med andra ord, skrivet med tanke p� anv�ndaren. Kodens l�s-
barhet har �kats genom m�jligheten att bryta upp denna till mo-
duler, s� kallade units. Totalt 15 stycken. 

Programmets tre huvuddelar �r :

Inl�sning av yta, d�r datorn med hj�lp av koordinatbordet och
oscilloskopet samlar in m�tdata. I denna del inh�mtas information
om m�tningens art, ytans storlek samt antalet m�tpunkter i x-led
och y-led, vidare sker positioneringen av givaren samt de
ber�kningar som beh�vs f�r att avst�ndet mellan referenspunkten
och ytan skall kunna ber�knas. Avst�ndet f�r varje punkt sparas
p� fil.

Plottning av yta, d�r tidigare inl�sta m�tdata anv�nds f�r att vi-
sualisera en uppm�tt yta. Plottningen kan ske tv�dimensionellt
(gr�skala) eller tredimensionellt, i perspektiv.

Styrning av koordinatbordet fr�n tangentbordet. I denna del ing�r
separat kurvinl�sning av oscilloskopsk�rmen samt plottning av
denna kurvform. Den inl�sta kurvan sparas p� en fil och kan l�tt
�verf�ras till exempelvis MATLAB¨ f�r filterdimensionering, n�got
som exempelvis kan anv�ndas vid ankomsttidsskattningen av
ultral judsekot.
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9 RESULTAT OCH UTV�RDERING

9.1 Resultat

M�let med examensarbetet �r uppfyllt och ett fungerade m�t-
system �r uppbyggt och utvecklat. 

Exempel p� tids�tg�ng f�r en m�tpunkt:

Koordinatstyrning 0.2 s
- Uppm�tt vid stegl�ngd 2 mm.

Ekotid, medelv�rde av 8 ekon 0.02 s
- Ber�knat f�r fokusavst�nd 45 mm.

�verf�ring mellan oscilloskop och PC 4.0 s
- Enligt manual f�r 4 KB.

Bearbetning i PC 10.0 s
- Uppm�tt n�r 1 KB av inl�st kurva
   anv�nds vid korskorrelation.

Summa 14.2 s

Om ett omr�de p� 20*20 mm ska unders�kas med stegl�ngden 2
mm, allts� 10*10 m�tpunkter, s� blir totala m�ttiden
10*10*14.2 s, dvs ca 23 min. Standardavvikelsen, vilken erh�lls
genom m�tning av 1000 punkter p� en j�mn, plan yta, ber�knades
till 0.013 mm. N�gra st�rre m�tningar p� huden har ej kunnat
genomf�ras pga den l�nga m�ttiden. D�remot har en m�tning p�
hudimitation �gt rum. De m�tningar som genomf�rts har till
st�rsta delen varit p� fasta f�rem�l. 
De ankomsttidsskattningar som unders�kts �r flank, envelopp
samt korrelation. Anv�nd skattning blev korrelation pga dess
ok�nslighet f�r brus och h�ga m�tnoggrannhet.
Vid byte av n�gon del i utrustningen m�ste programmen
modifieras. Byte av ultraljudsgivare �r f�rberett.
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9.2 Utv�rdering

F�r att snabba upp m�tningen m�ste �verf�rings- och bearbet-
ningstiderna minskas. �verf�ringen �ver GPIB-bussen sker nu med
1 KB/s, men det finns oscilloskop p� marknaden som klarar 50
KB/s eller mer. Med ett s�dant skulle en �verf�ring ta ca 80 ms.
Uppskattningsvis skulle den f�r tillf�llet snabbaste PC;n (80386,
33Mhz) minska bearbetingstiden i tabellen ovan till en tredjedel,
dvs ca 3 sekunder. Om alla dessa �tg�rder vidtogs skulle m�ttiden
i ovanst�ende exempel minskas fr�n 23 till ca 6 minuter.
Datorernas prestanda blir dessutom allt b�ttre. 
M�tnoggrannheten skulle kunna f�rb�ttras p� flera s�tt. Ett �r att
en ultraljudsgivare med kortare fokusavst�nd anv�nds (kap. 4.2.3),
ett annat att �ka �ka samplingsfrekvensen, ev genom programm-
erad sk �versampling, (kap 7.5) och ett tredje att synkronisera
samplingsf�rloppet med ultraljudspulserna (kap 7.4.1).
En eventuell forts�ttning p� detta projekt skulle kunna inneh�lla
dessa olika punkter: Korta ned m�ttiden. Ta fram diameter och
djup p� de nedsjunkningar i huden som uppm�tts f�r att kunna
g�ra j�mf�relser mellan olika m�ttillf�llen. 
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BILAGA 1: PLOTTNINGAR

1 . Cirkul�rt h�l i plexiglasskiva
0.5 mm mellan m�tpunkterna.
Djup 1 mm
Diameter 10 mm

2 . Trekantigt h�l i plastmall
0.5 mm mellan m�tpunkterna
Djup 0.7 mm
Bredd 5 mm
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3 . Kl�dkrok 
1 mm mellan m�tpunkterna
H�jd 4 mm
X-led 35 mm 

   Y-led 70 mm

 

4 . Samma kl�dkrok fr�n en annan vinkel
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5 . Hudimitation (l�derpl�nbok)
 2 mm mellan m�tpunkterna.

X-led 40 mm
Y-led 40 mm



-1-
Bilaga 2

BILAGA 2 : ANV�NDARBESKRIVNING

1 . Koppla upp utrustningen enligt 5.2 M�tuppst�llning.

2 . G�r intrumentinst�llningar enligt n�sta sida.

3 . S�tt in disketten och kopiera filer till h�rddisk: 
A:
INSTALL C:

4 . Starta programmet:
C:
CD \YPM
YPM   (Y tProfilM�tning)

 
5 . Du f�r en fr�ga: �r GPIB installerat? Svara ja eller nej. 

6 . Om GPIB �r installerat f�r du upp f�ljande meny

1. M�t ytprofil
2. Plotta ytprofil, 3-D
3. Plotta ytprofil, 2-D
4. Manuell styrning
5. �ndra givardata

7 . Om GPIB ej �r installerat f�r du upp f�ljande meny

1. Plotta ytprofil, 3-D
2. Plotta ytprofil, 2-D
3. Manuell styrning
4. �ndra givardata

8 . Programmet �r sj�lvinstruerande. Lycka till !!
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INSTRUMENTINST�LLNINGAR

Dessa inst�llningar g�ller f�r ultraljudsgivaren LF50-1 med 45
mm fokusavst�nd.
Givarens konkava yta b�r ej uts�ttas f�r p�frestningar.

Ultraljuds s�ndare/mottagare

Modell Panametrics 5052PR
Energy 4
Atten. 10 dB
H.P. Filter 0.3 MHz
Gain 40 db

Oscil loskop

Acqusit ion 4K, scan, posttrig, continue ,store 
Select mode Sample
X-led 10 us/div uncal

motsvarar denna inst�llning 40 us/div
Y-led 0.2 V/div

Oscilloskopets display vid dessa inst�llningar.
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