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Abstract
Cardiovascular disease is the world leading cause of death. One of the most common
cardiovascular diseases is arteriosclerosis. This disease is characterized by hardening of the
arteries and accumulation of plaque in the cardiovascular system which heavily contributes to
cases of stroke and myocardial infarctions. Knowledge of arterial stiffness can play an important
part in diagnosis of arteriosclerosis. Shear wave elastography (SWE) is a non-invasive
ultrasound based method that is used to measure the elasticity and stiffness of bigger organs such
as breast and liver tissues. As of right now, SWE is not used for cardiovascular diagnostics
because a lack of thorough studies. The goal of the project is to automatize quantification of the
shear wave velocity for SWE usage and examine how performance and limitations depend on the
automatization settings. An automatization program was created in MATLAB with tools given
by CBH (School of Chemistry, Biotechnology and Health). This program was applied on two
different phantom models. The automatization settings affected the phantom models differently,
which indicated that a general optimal setting could not be found. Optimal settings depend on
what the automatization is applied on.
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Sammanfattning
Hjärt- och kärlsjukdommar är den ledande dödsorsaken i världen. En av det vanligaste hjärt- och
kärlsjukdomarna är åderförkalkning. Sjukdomen kännetecknas av förhårdning samt
plackansamling i kärl och bidrar till stroke och hjärtinfarkt. Information om kärlväggens styvhet
kan spela en viktig roll vid diagnostiseringen av bland annat åderförkalkning.
Skjuvvågselastografi (SWE) är en noninvasiv ultraljudsbaserad metod som idag används för att
mäta elasticitet och styvhet av större mjuka vävnader som lever- och bröstvävnad. Dock
används inte metoden inom kärlapplikationer, då få genomgående studier har utförts på SWE för
kärl. Målet med projektet är att automatisera kvantifieringen av skjuvvågshastigheten för SWE
och undersöka hur automatiseringens förmåga och begränsningar beror av
automatiseringsinställningar. Med verktyg erhållna från CBH (skolan för kemi, bioteknologi och
hälsa) skapades ett MATLAB-program med denna förmåga. Programmet applicerades på två
fantommodeller. Automatiseringsinställningarna påverkade automatiseringen av dessa modeller
olika, vilket innebar att generella optimala inställningar inte kunde finnas. Optimala
inställningar beror på vad automatiseringen skall undersöka.
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1 Introduktion
Hjärt- och kärlsjukdomar är den ledande dödsorsaken i världen [1]. Den totala globala
kostnaden av hjärt- och kärlsjukdomar beräknades vara cirka 863 miljarder dollar 2010 och
estimeras stiga till 1044 miljarder dollar år 2030 [2].
Arterioskleros, även kallat åderförkalkning, är en kärlsjukdom som karaktäriseras av förhårdning
samt plackansamling i kärl. Plackansamlingen innebär ökad risk för vanliga dödliga sjukdomar
som stroke [1] och hjärtinfarkt [3] genom att plack antigen ansamlas i sådan mängd att blodflöde
upphör eller genom att plack lossnar och skapar blodproppar [4]. Åderförkalkning orsakar över
90% av alla fall av hjärtinfarkt [5] och ca 80% av strokefallen [6].
Under den senaste tiden har det visats sig att två typer av plack ansamlas vid åderförkalkning,
hårda och mjuka [7]. Den mjuka typen av plack lossnar lättare vilket i sin tur ökar sannolikheten
för blodpropp [8,7]. Dagens noninvasiva diagnostiseringsmetoder på kärlplack är främst
färgdoppler och angiografi [9–10] vilka är begränsade till visualisering av plackmorfologi. Då
plackstyvheten är av klinisk relevans vid kärldiagnostisering önskas en noninvasiv metod som
kan differentiera mellan hårda och mjuka plack. Avsaknad av en sådan metod innebär en
osäkerhet vid diagnostisering och kan leda till onödiga operationer [11].
Skjuvvågselastografi (SWE) är en ultraljudsbaserad metod som utnyttjas för att mäta elasticitet
och styvhet av mjuk vävnad [12]. I dagsläget används metoden vid undersökning av tumörer i
större organ som bröst [13] och lever [14]. På senaste tiden har forskning kring klinisk applikation
av SWE för trånga utrymmen som kärl [15,16] fått ökat intresse, då metoden bland annat har
potentialen att detektera samt karaktärisera hårda- och mjuka kärlplack [17].

På skolan för kemi, bioteknik och hälsa (CBH) på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i
Stockholm, finns en forskningsavdelning som arbetar med SWE vid kärlplacksapplikation.
Gruppen har bland annat forskat kring metodens noggrannhet i kärlliknande fantomer [11, 12,
16] och kärlplacksfantomer [8, 18].
Tillsammans med gruppen bedrivs arbete kring bildbehandling. Syftet är att utveckla ett
MATLAB-program för att automatisera kvantifieringen av kliniskt intressant information,
exempelvis plackstyvhet. Utifrån automatiseringen ska olika automatiseringsparametrar
undersökas för att ta reda på hur dessa påverkar kvantifieringen. Slutligen ska
automatiseringen visualiseras på ett lämpligt sätt.

1.1 Mål
•
•
•
•

Automatisera kvantifieringen av skjuvvågsshastighet.
Visualisera skjuvvågshastigheten över en B-Modebild.
Finna hur automatiseringsinställningar påverkar visualiseringen.
Finna optimala automatiseringsinställningar.
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2 Bakgrund
2.1 Ultraljudsdiagnostik
Diagnostiskt ultraljud utnyttjar mekaniska vågor för att åstadkomma bilder av diagnostiskt
värde. Vågorna består av hoptryckningar och förtunningar av partiklarna i ett medium inom 2–
15 MHz intervallet [19, s494]. De mekaniska vågorna skapas av piezoelektrikriska element som
omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa. En samling av ett flertal element
i samverkan uppgör den apparatur som kallas ultraljudsprob [19, s508].
I ett gränssnitt mellan två olika material med olika akustiska impedanser kommer tryckvågen
att transmitteras samt reflekteras [19, s500]. Denna reflekterande tryckvåg utgör ett eko som de
piezoelektriska elementen mottager. Detta kallas ett pulsekosystem, se Figur 1. Intensiteten av
ekot beror på skillnaden mellan de akustiska impedanserna i gränssnittet, ju större skillnad
desto starkare reflektion [19 s501]. Genom att registrera amplituden och restiden av ekot
mottaget av ett visst element erhålls information om positionen av gränssnittet [19, s520].

Figur 1: Överblick av principen bakom ultraljudsdiagnostik. Vid gränssnitt mellan material av olika
akustiska impedanser (a, b och c) kommer tryckvågen att reflekteras samt transmitteras. Andelen
som reflekteras/transmitteras beror på skillnaden av akustiska impedanserna i gränssnittet.

Ultraljudsproben har förmågan att fokusera ultraljudspulser. Detta kallas beamsteering och görs
genom tidsfördröjningar av våggenerering från de individuella piezoelektriska elementen [19,
s519]. De enskilda vågfronterna kommer att interagera i konstruktiv- samt destruktiv interferens
för att koncentrera ultraljudsintensiteten i en fokalpunkt.
Ultraljudstekniken kan utföras med olika modaliteter och presenterar således olika sorters
information. Den enklaste typen är Amplitude Mode (A-Mode), där ett pizeoelektriskt element
scannar ekointensitet över tiden. Brightness Mode (B-Mode) är den mest använda modaliteten,
vilket går ut på att elementvis utföra A-Mode mätningar längst ultraljudsprobens alla
piezoelektiska element för att generera en 2D bild i region av intresse (ROI) [19, s20].
Planvågsavbildning är en B-modebildtagning där samtliga pizeoelektriska element längst
proben utför A-mode mätningar samtidigt [20].
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2.2 Grundläggande elastografi
Elastografi är en bildgivande teknologi som mäter vävnaders styvhet [21]. Elasticitetsmodulen
(Γ) är ett materials förmåga att motstå töjning vid en applicerad kraft. Antaget att materialet är
linjärt elastiskt kan elasticitetmodulen bestämmas med Hookes lag [22]:
= Γ

(1)

där σ är stress [kPa], ε är töjning och Γ är elasticitetsmodul [kPa]. En hög elasticitetsmodul ger
en låg töjning av material vid applicerad kraft. Vanligen inom elastografi litteratur är styvhet
ekvivalent med elasticitetsmodulen [23]. Det finns tre typer av elasticitetsmoduler beroende på
hur kraften appliceras: Youngs modul (E), skjuvmodul (G) och bulkmodul (K) [24]. Alla
moduler ges enligt Ekvation (1), se Figur 2.

Figur 2: Visualisering över de tre olika deformationerna och dess korresponderande elasticitetsmodul.
Youngs modul anger styvheten mot normal kraft (vinkelrät mot ytan), skjuvmodul anger styvheten mot
skjuvning (kraft tangential mot ytan) och bulkmodul anger styvheten mot normalt inåtriktade krafter
eller tryck. (Tagen från [22] med tillåtelse av [25].

Elasticitetsmodulerna är relaterade till varandra, där relationen beror av Poissions konstant (v).
Poissions konstant är en materialegenskap som beskriver proportionen mellan horisontell- och
vertikal töjning, εx respektive εy enligt [26]:

=−

(2)

Relationen mellan Youngs modul (E) och skjuvmodulen (G) ges av [24]:
= 2( + 1)

(3)

Antaget att materialet är isotropisk, elastisk och inkompressibel brukar Poissions konstant ha ett
värde nära 0.5 för mjukvävnad [22]. Insättning i (3) ger relationen:

3

=3

(4)

Styvhet är inte direkt mätbar vid användning av SWE. Istället utnyttjas den mätbara våghastigheten
(c) som har en relation med styvheten. Våghastigheten i ett medium ges av [24]:

=√

Γ

(5)

⍴

där c är våghastighet [m/s], ρ är densitet [kg/m3] och Γ elasticitetsmodul [kPa]. Vid en
applicerad kraft på mjuk vävnad produceras två sorters tryckvågor: longitudinella- och
skjuvvågor [22], se Figur 3.

Figur 3: Visualisering av (a) ostört material. När en tryckpuls från transducern applicerar kraft materialet
skapas (b) longitudinella vågor (Primary wave) och (c) skjuvvågor (Secondary wave). (Modifierad från
[27] med tillåtelse av [28].)

Longitudinella vågor rör sig längst spridningsriktningen. Vågornas hastighet bestäms av
bulkmodulen (K). Hastigheten för longitudinella vågor i mjukvävnad varierar väldigt lite
och brukar approximeras till 1540 m/s [22].
Skjuvvågor rör sig ortogonalt med spridningsriktningen och våghastigheten bestäms av
skjuvmodulen (G) enligt [22]:
=
√
⍴

4

(6)

där Cs är skjuvvågshastigheten [m/s], ρ är densitet [kg/m3] och G är skjuvmodul [kPa].
Skjuvvågshastigheten brukar ligga mellan 1–10 m/s i mjukvävnad [22]. Omskrivning
av Ekvation 6 och substituering av G i Ekvation 4 visar sambandet mellan styvhet och
skjuvvågshastighet.
= 3 = 3⍴

2

(7)

2.3 Skjuvvågselastografi
SWE går ut på att mäta skjuvvågshastigheten för att bestämma styvheten av material
enligt Ekvation 7. Generellt kan SWE delas in i tre moment: pushing mode, imaging mode
och processing. Se Figur 4.

Figur 4: Schematisk överblick av skjuvvågselastografiprotokoll som består av 3 moment: Pushing mode,
imaging mode samt Processing. (Tagen från [20] med tillåtelse från [29])

I pushing mode genererar ultraljudsproben en fokuserad, kortvarig och högintensiv tryckpuls för
att applicera kraft på en fokalpunkt i vävnad, vilket producerar spridande longitudinella- och
skjuvvågor [30]. Skjuvvågen får materialet att förflytta sig i ultraljudsprobens strålriktning,
vilket detekteras av ultraljudsavbildning. Linjen längs den axiala axeln där fokalpunkten är
positionerad, kallas under bildtagning för push line.
I imaging mode som påbörjas direkt efter pushing mode, avbildas materialet för att erhålla
data om vävnadsförflyttning. Vid Imaging mode används planvågsavbildning. Genom att
utnyttja denna avbildningsmetod förbättras tidsupplösningen jämfört med vanligt Bmodeavbildning, vilket möjliggör bättre avbildning av skjuvvågens spridning [20].
I Processing delen bearbetas avbildningsdata för att kvantifiera skjuvvågshastigheten, (se 3.1).
Styvheten bestäms sedan med Ekvation 7.
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3 Metod
Automatisering av kvantifieringen av skjuvvågshastigheten innebär att skjuvvågshastigheten ska
estimeras över en hel B-modebild. Generellt kommer skjuvvågshastigheten för hela bilden att
inkrementellt estimeras fram på mindre sökområden vilka tillsammans bildar en
skjuvvågshastighetskarta för hela bilden.
I sektion 3.1 beskrivs existerande data som används samt hur de togs fram. I sektion 3.2 beskrivs
hur datan användes för att erhålla automatiseringen. Hela arbetet utfördes med MATLAB
(MATLAB R2017b, version 9.3.0, Mathworks, Natick, USA). Kod och resurser tillhandahålls i
bilaga 1.

3.1 Erhållen Data
Data som användes för bildbehandling kommer från tidigare mätningar gjord på CBH med
SWE på fantomer gjorda av Polyvinylalkohol (PVA) och grafit. Fantombilder togs på sju
fantomer med varierande styvhet. Fantomerna fick genomgå frezze-thaw (FT) cyklar, vilket
innebär att fantomerna frystes och tinades i jämna omgångar. Fler FT cyklar skapar en styvare
fantom [12]. Fantomer var skapta enligt två olika modeller. Den första fantommodellen var ett
homogent block. Den andra fantommodellen var ett block innehållandes en hålighet fylld med
styvare material. Fyra fantomer med olika styvheter var av den första modellen (2FT, 3FT, 4FT
och 5FT), tre var av den andra modellen. Av de tre fantomerna skapta enligt andra modellen
erhölls data med push line till höger och vänster om håligheten för varje fantom.
För att spåra små axiala förflyttningar skapade av skjuvvågen autokorrelerades fantombilderna
mot en referens, vilket är en fantombild innan pushing mode. Man erhåller bilder på den axiala
förflyttningen [31] som sedan konverteras till axialhastighet. De axiala hastighetsbilderna
konverteras till MATLAB-filer. I MATLAB representeras dessa bilder av en tredimensionell
matris. Dimensionerna motsvarar en axial riktning, en radial riktning samt tid under
bildtagningen. Matrisen är indata för bildbehandling.

3.2 Bildbehandling
Den erhållna datan bearbetades för att få fram en visualisering av skjuvvågshastigheten över
en B-modebild. Processen kan delas in i fem steg: i) Val av automatiseringsinställningar, ii)
Axial displacement map, iii) skjuvvågshastighetsestimering, iv) Blending, och v) Visualisation.
i) Val av automatiseringsinställningar:
När MATLAB-programmet körs visas en B-modebild innan pushing mode för att få en översikt
över vävnadens geometri. Vid användning av programmet bestäms tre användarinställningar.
Den första är ROI vilket är fyrkantig area av intresse på B-modebilden. Den andra är storleken av
en fyrkantig sökarea kallad kernel, se figur 5. Den sista användarinställningen är
inkrementdistans/upplösning, vilket kan definieras på två sätt: Manuellt bestämma antalet pixlar
eller genom en önskad andel kernel-överlapp. Inkrementdistans likställs med programmets
upplösning då objekt mindre än denna distans omöjligen kan bli sedda vid undersökning.
Programmet går inkrementellt igenom ROI med de mindre sökareorna med vald upplösning se
figur 6.
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Figur 5: Visualisering av kernel i en B-modebild. Y-led representerar mm i axial riktning, x-led mm
i radial riktning.

Figur 6: Visualisering av upplösning samt överlapp i x-led. ”Kernel #1” i bilden representerar kernel
vid inkrement 1 och ”kernel #2” kernel vid inkrement 2. Upplösningen i bilden blir 2 pixlar då detta är
inkrement distansen.
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ii) Axial displacement map:
För varje kernel inkrement kommer en axial displacement map skapas. En displacement map är
en bildrepresentation över hur ett objekt har färdats i tid längst en axel. En axial displacement
map är i detta fall en bildrepresentation över hur skjuvvågen har färdats i tiden i den axiala
riktningen inom en vald kernel. Genom att använda MATLAB-funktionerna squeeze och mean
beräknas medelvärdet av den axiala förflyttningen längst den radiala riktningen för alla
indatabilder inom kernel koordinaterna. Detta gör så att information om den axiala förflyttningen
går att återvinna som ett pixelvärde i en tvådimensionell matris. Genom att låta pixelvärdet
representeras av färgintensitet kan sedan en tvådimensionell axial displacement bild för en kernel
skapas, se figur 7.
(a)

(b)

Figur 7: Exempel på axial discplacement map
(a) över hela B-modebilden och (b) över en kernel. Y-led representerar tid i ms, x-led mm i radial
riktning och färgintensiteten motsvarar axial förflyttningshastighet.

iii) Skjuvvågshastighetsestimering:
För en kernel kommer skjuvvågshastigheten estimeras fram genom att använda random sample
consensus (RANSAC) algoritm på det tillhörande axial displacement map. Algoritmen är en
iterativ metod och tar fram en linjäranpassning längs den axial-toppsignal över displacement map
för att erhålla en estimation över skjuvvågens spridning över tid. Skjuvvågshastigheten i kernel
estimeras som lutningen av den beräknade linjära anpassningen, se figur 8.
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Figur 8: Visualisering av skjuvvågshastighetsestimation med RANSAC i en axial displacement map. Yled representerar tid i ms, x-led mm i radial riktning och färgintensiteten motsvarar axial
förflyttningshastighet.

iv) Blending:
Skjuvvågshastigheten som erhålls ges till mittpunkten av varje kernel. Genom att sedan använda
Matlab-funktionen regionfill på den skapade matrisen fylls resterande pixlar upp med hjälp av
2D-interpolation.
v) Visualisation:
Erhållet efter steg i till iv är en skjuvågshastighetskarta över ROI, se figur 9(a). Denna karta
projiceras över B-modebilden med en bildtransparens proportionellt mot skjuvågshastigheten
som en procentsats av maximum, se figur 9 (b).
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(a)

(b)

Figur 9: Exempel på (a) skjuvvågshastighetskarta och (b) kartan projicerad över en B-modebild. Y-led
representerar mm i axial riktning, x-led mm i radial riktning och färgintensiteten skjuvvågshastigheten.
Bildtransparens i (b) är proportionellt mot skjuvågshastigheten som en procentsats av maximum.

3.3 Bildundersökning
De homogena fantomerna undersöktes med en ROI över hela B-modesbilden med kernelstorlekar: 20, 30, 40 och 50 pixlar i radial riktning samt 3, 5 och 10 pixlar i axial riktning.
Undersökningen gjordes på två olika överlappsvärden: 0.1 samt 0.5 motsvarande 50 %
respektive 10 % överlapp.
Ett medelvärde av skjuvvågshastigheten beräknades över skjuvvågshastighetskartan som
erhölls från automatiseringen. En referenshastighet togs fram genom att göra en
skjuvvågshastighetsestimering på en axial displacement bild över hela fantombilden.
Medelvärdet av hastigheten jämfördes mot referensen för att erhålla felet över
skjuvvågshastighetskartan för en specifik inställning.
Två undersökningar med 0 % överlapp samt 50 % överlapp utfördes på 3FT fantomen med
kernel-storlekar på 10 pixlar axialt och 50, 40, 30 samt 20 pixlar radialt. Automatiseringstiden
som erhölls från 50 % överlapp-undersökningen med en viss kernel-storlek dividerades med
automatiseringstiden erhållen från 0 % undersökningen för samma kernel-storlek.
De icke-homogena fantomerna undersöktes med olika ROI och kernel-storlek. Överlappsvärdet
förblev 0.5 under alla mätningar. De undersökta kernel-storlekar var 20, 30 och 50 pixlar radialt
samt 3, 5, 10 pixlar axialt. Med dessa inställningar genomfördes en noggrannhetsstudie. Studien
genomfördes genom att skjuvvågshastigheten längs en rad i Skjuvvågshastighetskartan plottades
längs den radiala riktningen, se figur 10. Raden som plottades gick igenom mitten på håligheten.
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Figur 10: Visualisering av skjuvvågshastigheten längst en rad i skjuvågshastighetskartan för en
fantom innehållandes en hålighet.

Skjuvvågshastigheten i det omslutande fantommaterialet var mellan 2 till 2.2 m/s. Hastigheter
över 2,75 m/s i den plottade bilden antogs innebära att vågen färdades genom håligheten.
Genom att finna längden mellan första och sista platsen i bilden där hastigheten översteg 2.75
m/s kunde storleken på håligheten approximeras. Då håligheternas riktiga storlek var känd sedan
tidigare kunde ett felvärde i estimering tas fram. Håligheternas riktiga storlekar erhölls från
David Marlevi på KTH. För att öka noggrannhet beräknades felet över tio olika rader i
skjuvvågshastighetskartan som alla låg nära mitten.
På den minsta håligheten genomfördes ett test med stor radiel kernel-storlek och olika
upplösningar. Kernel-storleken under testet var 50 pixlar radialt samt 2 pixlar axialt.
Testad upplösning var 25, 20, 15, 10, 5 och 2 pixlar radialt samt 2 pixlar axialt.
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4 Resultat
MATLAB-programmet som automatiserar skjuvvågshastighetskvantifieringen finns i bilaga 1.
Skjuvvågshastighetskartläggningen över B-modesbilden för studier på de homogena
fantomerna finns i bilaga 2–5. Samma kartläggning för studier på icke-homogena fantomer
finns i bilaga 6. För att spara plats i samtliga tabeller i resultatsdelen benämns axial kernelstorlek med ”z” och radial kernel-storlek med ”x”.

4.1 Homogen studie
Felet av skjuvvågshastighetsautomatiseringen för samtliga kernel-storlekar på alla homogena
fantomer presenteras i tabell 1–2. I bilaga 2–5 finns informationen som sammanställs i tabellerna.
I tabell 1 och 2 presenteras felen av automatiseringen när samtliga kernel-storlekar används med
50 % respektive 10 % överlapp på samtliga homogena fantomer. Tabellernas rader berättar hur
automatiseringsfelet ändras när automatiseringen applicerar samma kernel-storlek på olika styva
fantomer. Kolumnvis berättar tabellerna hur automatiseringsfelet förändras med olika kernelstorlekar för en specifik fantom.
Tabell 1: Medelvärdet av skjuvvågshastighetsautomatiseringsfelet för alla undersökta kernel-storlekar
på samtliga fantomer med en upplösning på 50 % överlapp. Axial kernel-storlek benämns ”z” och radial
kernel-storlek benämns ”x”.
Kernel-storlek /

2FT

3FT

4FT

5FT

Medel

z:10, x:50 [pixlar]

0.91 [m/s]

0.44 [m/s]

0.79 [m/s]

0.21 [m/s]

0.59 [m/s]

z:10, x:40 [pixlar]

0.35 [m/s]

0.03 [m/s]

0.32 [m/s]

0.13 [m/s]

0.21 [m/s]

z:10, x:30 [pixlar]

0.16 [m/s]

0.58 [m/s]

0.30 [m/s]

0.58 [m/s]

0.41 [m/s]

z:10, x:20 [pixlar]

0.21 [m/s]

1.30 [m/s]

0.96 [m/s]

1.24 [m/s]

0.92 [m/s]

z:5, x:50 [pixlar]

0.94 [m/s]

0.59 [m/s]

0.81 [m/s]

0.38 [m/s]

0.68 [m/s]

z:5, x:40 [pixlar]

0.36 [m/s]

0.08 [m/s]

0.20 [m/s]

0.10 [m/s]

0.18 [m/s]

z:5, x:30 [pixlar]

0.20 [m/s]

0.59 [m/s]

0.19 [m/s]

0.39 [m/s]

0.34 [m/s]

z:5, x:20 [pixlar]

0.20 [m/s]

1.41 [m/s]

0.98 [m/s]

1.18 [m/s]

0.94 [m/s]

z:3, x:50 [pixlar]

1.00 [m/s]

0.55 [m/s]

0.79 [m/s]

0.32 [m/s]

0.66 [m/s]

z:3, x:40 [pixlar]

0.43 [m/s]

0.02 [m/s]

0.13 [m/s]

0.05 [m/s]

0.16 [m/s]

fantom

-

-
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z:3, x:30 [pixlar]

0.19 [m/s]

0.63 [m/s]

0.27 [m/s]

0.37 [m/s]

0.37 [m/s]

z:3, x:20 [pixlar]

0.15 [m/s]

1.33 [m/s]

1.000 [m/s]

1.21 [m/s]

0.93 [m/s]

Tabell 2: Medelvärdet av skjuvvågshastighetsautomatiseringsfelet för alla undersökta kernelstorlekar över alla fantomer med en upplösning på 10 % överlapp. Axial kernel-storlek benämns ”z”
och radial kernel-storlek benämns ”x”.
Kernel-storlek /

2FT

3FT

4FT

5FT

Medel

z:10, x:50 [pixlar]

0.83 [m/s]

0.09 [m/s]

0.63 [m/s]

0.19 [m/s]

0.44 [m/s]

z:10, x:40 [pixlar]

0.45 [m/s]

0.15 [m/s]

0.53 [m/s]

0.01 [m/s]

0.28 [m/s]

z:10, x:30 [pixlar]

0.16 [m/s]

0.69 [m/s]

0.23 [m/s]

0.47 [m/s]

0.39 [m/s]

z:10, x:20 [pixlar]

0.11 [m/s]

1.49 [m/s]

1.02 [m/s]

1.38 [m/s]

1.00 [m/s]

z:5, x:50 [pixlar]

0.67 [m/s]

0.06 [m/s]

0.42 [m/s]

0.16 [m/s]

0.33 [m/s]

z:5, x:40 [pixlar]

0.22 [m/s]

0.18 [m/s]

0.41 [m/s]

0.23 [m/s]

0.26 [m/s]

z:5, x:30 [pixlar]

0.01 [m/s]

0.71 [m/s]

0.25 [m/s]

0.32 [m/s]

0.32 [m/s]

z:5, x:20 [pixlar]

0.24 [m/s]

1.43 [m/s]

1.05 [m/s]

1.25 [m/s]

0.99 [m/s]

z:3, x:50 [pixlar]

0.76 [m/s]

0.12 [m/s]

0.47 [m/s]

0.21 [m/s]

0.39 [m/s]

z:3, x:40 [pixlar]

0.42 [m/s]

0.25 [m/s]

0.35 [m/s]

0.12 [m/s]

0.28 [m/s]

z:3, x:30 [pixlar]

0.16 [m/s]

0.65 [m/s]

0.34 [m/s]

0.38 [m/s]

0.38 [m/s]

z:3, x:20 [pixlar]

0.20 [m/s]

1.50 [m/s]

1.07 [m/s]

1.20 [m/s]

0.99 [m/s]

fantom

-

-
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I tabell 3 presenteras hur mycket längre tid automatiseringen tar när upplösningen fördubblas
för givna kernel-storlekar applicerade på samtliga homogena fantomer. Undersökningarna i
fråga kördes med 50 % överlapp samt 0 % överlapp. Medelvärdet av tidskomplexiteten är 3.54.
Tabell 3: Data för hur många gånger längre tid automatiseringen tar när upplösningen fördubblas för
vissa kernel-storlekar. Axial kernel-storlek benämns ”z” och radial kernel-storlek benämns ”x”.
Kernel-storlek /
fantom

2FT

3FT

4FT

5FT

z:10, x:50
[pixlar]

3.64 gånger

3.34 gånger

3.55 gånger

3.58 gånger

z:10, x:40
[pixlar]

3.58 gånger

3.44 gånger

3.67 gånger

3.61 gånger

z:10, x:30
[pixlar]

3.60 gånger

3.42 gånger

3.24 gånger

3.72 gånger

z:10, x:20
[pixlar]

3.48 gånger

3.40 gånger

3.5 gånger

3.85 gånger
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4.2 Icke-homogen studie
Nedan visas en skjuvvågshastighetskarta över en fantom enligt modell två, se figur 11. I bilden
finns markerat vad som är hålighet, push line samt reflektion. Automatiseringen klarar av att se
skillnad mellan de två olika materialen som fantomen består av. Dock går det ej att särskilja i
bilden mellan hålighet, push line och reflektionen. Alla fenomenen ger upphov till ett område
av högre skjuvvågshastighet och ser på grund av detta lika ut. I diskussionen (sektion 5.1)
förklaras dessa fenomenen och deras inverkan på programmet mera.

Figur 11: Visualisering av brus/reflektioner, hålighet samt push line i
en skjuvvågshastighetskarta för en fantom innehållandes en hålighet.
I tabell 4 sammanställs felen som togs fram enlig noggrannhetstudien på de icke-homogena
fantomerna. Studien gjordes för att testa hur bra automatiseringen approximerade storleken av
håligheterna över olika kernel-storlekar. Håligheterna är namngivna efter push line-position och
riktig hålighetsstorlek i mm, rutorna innehåller approximerat fel för rader längs mitten av
håligheten i mm, se tabell 4.
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Tabell 4: felet av hålighetsstorlek för alla undersökta kernel-storlekar över alla fantomer med
en upplösning på 50 % av kernel-storleken. De olika fantombilderna är namngivna efter riktig
hålighetsstorlek samt position av push line vid bildtagning. Axial kernel-storlek benämns ”z” och
radial kernel-storlek benämns ”x”.
Kernel-storlek /
Hålighet

10,4mm
höger

10,4mm
vänster

6.49mm
höger

6.49mm
vänster

4.05mm
höger

4.05mm
vänster

Medel

z:3, x:20
[pixlar]

2.64 [m/s]

1.70 [m/s]

1.33 [m/s]

1.04 [m/s]

1.04 [m/s]

0.98 [m/s]

1.46 [m/s]

z:5, x:20
[pixlar]

1.79 [m/s]

2.59 [m/s]

1.33 [m/s]

1.03 [m/s]

1.11 [m/s]

1.19 [m/s]

1.51 [m/s]

z:10, x:20
[pixlar]

1.75 [m/s]

2.83 [m/s]

1.42 [m/s]

1.17 [m/s]

1.19 [m/s]

1.29 [m/s]

1.61 [m/s]

z:3, x:30
[pixlar]

1.10 [m/s]

2.32 [m/s]

1.30 [m/s]

1.62 [m/s]

1.71 [m/s]

1.34 [m/s]

1.56 [m/s]

z:5, x:30
[pixlar]

1.21 [m/s]

3.36 [m/s]

1.27 [m/s]

0.93 [m/s]

1.74 [m/s]

1.34 [m/s]

1.64 [m/s]

z:10, x:30
[pixlar]

2.41 [m/s]

3.17 [m/s]

1.40 [m/s]

1.49 [m/s]

2.09 [m/s]

1.52 [m/s]

2.01 [m/s]

z:3, x:50
[pixlar]

1.86 [m/s]

2.30 [m/s]

1.65 [m/s]

1.24 [m/s]

3.14 [m/s]

3.14 [m/s]

2.22 [m/s]

z:5, x:50
[pixlar]

1.02 [m/s]

2.09 [m/s]

0.68 [m/s]

1.70 [m/s]

3.14 [m/s]

3.33 [m/s]

1.99 [m/s]

z:10, x:50
[pixlar]

1.50 [m/s]

1.93 [m/s]

0.78 [m/s]

1.98 [m/s]

3.68 [m/s]

3.77 [m/s]

2.27 [m/s]

Medel

1.70 [m/s]

2.48 [m/s]

1.24 [m/s]

1.36 [m/s]

2.09 [m/s]

1.99 [m/s]
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För att bättre förstå påverkan av olika kernel-storlekar summeras felet för olika radiella
och axiella kernel-storlekar i tabell 4, se tabell 5.
Tabell 5: Felet som en summa och ett medelvärde för olika kernel storlekar överlapps värde 50
%. Axial kernel-storlek benämns ”z” och radial kernel-storlek benämns ”x”.
Summa

Medel

20x [pixlar]

27,41 [m/s]

1.52 [m/s]

30x [pixlar]

32.04 [m/s]

1.78 [m/s]

50x [pixlar]

38.92 [m/s]

2.16 [m/s]

3z[pixlar]

31.45 [m/s]

1.75 [m/s]

5z[pixlar]

30.85 [m/s]

1.71 [m/s]

10z[pixlar]

35.35 [m/s]

1.96 [m/s]

Sammanställning av test på en fantom av modell två innehållandes den minsta varianten av
hålighet för att se hur olika upplösning påverkade estimeringen då en stor radial kernel-storlek
användes. Se tabell 6.
Tabell 6: felet i estimering när en 4.05mm lång hålighet testades med olika upplösning samt
radial kernel-storlek på 50 pixlar och axial kernel-storlek på 5 pixlar. Axial storlek benämns ”z” och
radial storlek benämns ”x”.
Kernel-storlek /
Upplösning

Upplösning Upplösning upplösning
25x, 2z
20x, 2z
15x, 2z

upplösning
10x, 2z

upplösning
5x, 2z

Upplösning
2x, 2z

z:5, x:50
[pixlar]

3.33 [m/s]

2.02 [m/s]

1.75 [m/s]

1.69 [m/s]

3.16 [m/s]

1.93 [m/s]
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4.3 Observationer
Under projektets genomföring har flertal påverkande faktorer funnits, vilket disskureras i sektion
5. Nedan i figur 12 visas en axial displacement bild på fenomen som ger upphov till
kända felkällor.

Figur 12: Visualisering av kända fenomen som ger upphov till felkällor i en axial displacement bild.

Figur 13 visar en skjuvvågshastighetskarta som erhållits från en radial kernel-storlek på 10 pixlar.

Figur 13: Exempel på en ofullständig skjuvvågskarta när en radial kernel-storlek på 10 pixlar används.

Figur 14 illustrerar kernel-storlekens påverkan på skjuvvågshastighetsestimeringen. I figur 14 (a)
används en liten kernel och skjuvvågshastigheten estimeras att vara 1.57 [m/s]. I figur 14 (b)
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används en längre kernel vars skjuvvågshastighet estimeras till 4.89 [m/s].
Referenshastigheten var 4.91 [m/s].

(a)

(b)

Figur 14: Visualisering av kernel och dess korresponderande skjuvvågshastighetsestimering. (a) Visar en
liten kernel vars skjuvvågshastighet estimeras till 1.57 [m/s]. (b) Visar en kernel med större radial längd
vars skjuvvågshastighet estimeras till 4.89 [m/s]. Referenshastigheten är 4.91 [m/s].
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Figur 15 illustrerar hur valet av ROI påverkar objektkontrasten i skjuvvågshastighetskartan.
I figur 15 (a) används en stor ROI och i figur 15 (b) används en mindre ROI. Båda bilderna
kommer från samma fantom.
(a)

(b)

Figur 15: Visualisering av hur ROI kan påverka bildkvaliteten av samma hålighet. (a) Visar en ROI
där en störning existerar vilket försämrar objektkontrasten. (b) Visar en ROI utan störning.
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5 Diskussion
Syftet med projektet var att ta fram ett program som automatiserar kvantifieringen av
skjuvvågshastigheten. Genom användning av data samt verktyg givna av våra handledare
skapades ett sådant program. För att testa programmets förmåga och begränsningar utfördes
studier på två olika former av fantommodeller med olika inställningar. Diskussionen inleder
med att förklara kända felkällor och varför studierna genomfördes på valt sätt. Därefter
diskuteras resultaten.

5.1 Kända felkällor
Det finns ett antal kända fenomen vid automatiseringen som ger upphov till artefakter. Nästan
alla dessa fenomen är synliga i en axiel displacement bild se figur 12. I figur 11 visas hur
artefakterna påverkar automatiseringen. Längs push line kommer skjuvågshastigheten
momentant vara mycket högre än vad den kommer att vara genom resten av medium. Den högre
hastigheten får det att se ut som om vågen rör sig genom ett styvare medium vilket inte är fallet.
Detta område är alltså icke användbart för skjuvvågshastighetsestimering [30]. Reflektionsvågen
är en svagare skjuvning genom materialet som följer efter skjuvvågen. Orsaken till att
reflektionensvågen skapas saknas det information om. En hypotes är att excitationen skapar flera
skjuvvågor följandes varandra. Vid skjuvvågsestimering kommer reflektionvågen att konkurrera
med skjuvvågen. I den fjärde kvadranten av axial displacement bilden (se figur 12) vilket i
verkligenheten motsvarar slutet av skjuvvågselastogafiundersökningen kommer de båda vågorna
förlorat stora delar av sin intensitet och ligger nästintill varandra (ca 10 ms i figur 12). I denna
plats kommer reflektionsvågen ta över RANSAC estimeringen. Detta sker på grund av att vid
dessa tidpunkter är reflektionsvågens intensitet större än skjuvvågens. Då reflektionsvågen rör
sig snabbare kommer det se ut som att vågen rör sig genom ett styvare material.
För skjuvvågshastighetskartorna för de homogena fantomerna finns en felkälla som inte är
synlig i en axial displacement bild. I dessa kartor finns det mycket signal i den vänstra sidan av
push line se figur 9 för ett exempel.
Effekten av dessa kända felkällor kan minimeras genom att välja en lämplig ROI som ej innesluter
felkällorna. Genom att göra detta minimeras störning som uppkommer från felkällorna mer om detta
i sektion 5.4.1. Som skrevs om tidigare i resultatet kan man i skjuvvågshastighetskartan ej särskilja
mellan felkällor och ytor av möjligt intresse (exempelvis en styvare hålighet). För att kunna finna
felkällornas positioner krävs det att man undersöker bilden med andra verktyg exempelvis genom att
identifiera felkällorna i en axial displacement bild.

5.2 Val av kernel-storlek i studier
5.2.1 Radial riktning
Vid automatisering med en radial kernel-storlek på 10 pixlar erhölls en ofullständig
skjuvvågshastighetskarta, se figur 13. Kartan saknar signaler från stora delar av bilden och
skjuvvågshastigheten kunde endast estimeras för ca 50 % av ROI. En radial kernel-storlek på
20 pixlar hade inte samma problem och därav valdes den undre gränsen till 20 pixlar i radiell
riktning för noggrannhetsstudierna.
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Anledningen till detta fenomen är att vågen till stor del syns längs den radiella riktningen. Med
en liten radial kernel-storlek får RANSAC algoritmen för lite information om vågen för att
noggrant plotta lutningen i axial displacement bilden, se figur 14.
En övre gräns sattes på 50 pixlar i radiell riktning då stora kernel-storlekar i denna riktning ledde
till att skjuvvågshastighetskartan fick en dålig upplösning i den radiella riktningen. Vidare blir
skjuvvågshastighetsestimeringen mindre känslig för förändringar i styvhet vilket kan resultera till
att data går förlorad. Exempelvis de mindre håligheterna såg ut att vara upp mot 80 % mindre än
va de var i verkligenheten för en stor radiel kernel-storlek se tabell 3.

5.2.2 Axial riktning
Då fokus ligger vid kärlavbildning är det viktigt att man kan urskilja små skillnader i den axiala
riktningen eftersom kärlväggens tjocklek normalt är under 4mm [32]. På grund av detta behöver
programmet klara av att automatisera med en liten axial kernel-storlek. 3, 5 och 10 pixlar innebär
i verkligheten att den teoretiska upplösningen i axial riktning blir 0.46-1.56 mm. Enligt Matilda
Larsson KTH (03-04-18) är en avbildningförmåga omkring 1 mm önskvärd.

5.3. Homogen fantom (modell ett)
5.3.1 Axial riktning
Felet i skjuvvågshastighetskartan verkade vara konsekvent när den axiala kernel-storleken
förändrades. Kartorna visar olika brus olika starkt men den generella informationen som
presenteras är identisk. Jämför man felet mellan kernels med samma radial storlek men olika
axial storlek för en viss fantom, ser man att felet skiljer sig åt obetydligt mycket. Medelvärdet
av de största skillnaderna i felet för kernels med olika axial längd för en specifik fantom är
0.0909 |m/s] för tabell 1 och 0.133 [m/s] för tabell 2. Denna avvikelse är nästintill osynlig i
skjuvvågshastighetskartan, där hastigheterna normalt varierar mellan 0 till 10 [m/s].

5.3.2 Radial riktning
Den radiala kernel-storleken är den inställning som påverkar skjuvvågshastighetsfelet mest. Som
diskuterats i sektion 5.2.1 bestämmer denna parameter mängden data som ska linjäranpassas med
RANSAC. Generellt får man en bättre skjuvvågshastighetsestimering med en större radial kernelstorlek. Enligt tabell 2 och 3 ger 20 pixlar radialt generellt störst fel för alla fantomer utom 2FT.
För studien med 50 pixlar radialt samt 0.5 överlappsvärde, uttrycktes artefakterna väldigt tydligt,
vilket gav stora fel. Artefakterna var mindre tydliga för samma kernel-storlek med
överlappsvärde 0.1 samt för de mindre radiala storlekarna. Generellt gav en radial kernel-storlek
på 30 eller 40 pixlar minst fel för ett homogen fantom.

5.3.3 Upplösning
Felet av automatiseringen verkar inte vara beroende av upplösningen. Jämför man felet i samma
kernel-storlek mellan tabell 2 och 3 ser man att felskillnaden verkar vara så pass liten att de inte
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syns i en skjuvvågshastighetskarta. Dock får man en annorlunda felprofil för de individuella
kernel-storlekarna, där kernel-storleken som ger minst fel för en fantom med ett överlappsvärde
på 0.5 är ej samma för studien med överlappsvärde på 0.1 för samma fantom.
Skjuvvågshastighetskartan med de två olika upplösningarna ger samma information, men kartan
erhållen från den lägre upplösningen verkar vara mindre känslig för brus tack vare interpolation
med mindre mätpunkter. Automatiseringstiden ökar med större upplösning, vilket är självklart då
flera skjuvvågshastighetsestimeringar behöver göras. Teoretiskt kommer automatiseringen ta
fyra gånger längre tid när upplösningen dubbleras i båda riktningarna, antaget att körstiden för
RANSAC algoritmen inte beror av kernel-storlek. Medelvärdet av tabell 3 är ca 3.54 vilket
innebär att programmet är lite snabbare än i teorin. Det tar alltså generellt 3.54 gånger längre tid
för automatiseringen när upplösningen dubbleras i båda riktningarna.

5.4 Icke-homogen fantom (modell två)
5.4.1 Val av skjuvvågshastighet som signalerar hålighet
Som nämnts i metoden ansågs hastigheter över 2.75 [m/s] i skjuvågskartan att man tittade på en
hålighet. Det är dock subjektivt när man kan anse att håligheten blir synlig i skjuvågskartan.
Vidare beror detta på hur ROI i bilden väljs samt hur mycket störningar som finns i bilden.
Nedan finns två bilder på samma hålighet fast med olika ROI, se figur 15. I den ena bilden är
det mycket tydligare var håligheten ligger samt ser håligheten även större ut.
Då det finns mindre störningar i bilden som minskar synligheten av håligheten. Anledningen
till att effekten blir så markant är att färg transparensen beror på maximal hastighet i
skjuvvågshastighetkartan. Maximum blir (som kan ses i bilden till vänster) större i en karta med
störningar vilket minskar färgtransparensen där håligheten ligger. Innebörden av detta är att
programmet fungerar bäst om man väljer en ROI som utesluter störningar från exempelvis
reflektioner och push line.

5.4.2 Radiell riktning
Enligt tabell 4 är det tydligt att felet i hålighetsstorleksestimering ökar då kernel-storleken i den
radiella riktningen ökar. Detta är att förvänta då upplösningen i den radiala riktningen beror på
kernel-storleken när man använder överlapp. För den minsta håligheten 4.05 [mm] vänster och
höger var felet i estimering uppemot 80 % av den totala storleken. Ur detta är det tydligt att när ett
objekt som är litet i den radiella riktningen ska undersökas, är det bäst med en liten kernel-storlek.
Dock måste en avvägning mellan denna effekt och faktumet att programmet får problem med att
finna skjuvvågor för små kernel-storlekar i radiell riktning göras innan undersökning.
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5.4.3 Axial riktning
Samma tydliga mönster som uppkom vid undersökning av olika kernel-storlekar i den radiala
riktningen syntes ej vid undersökningen av den axiala riktningen se tabell 5. Då alla föremål
undersökta var betydligt större än den teoretiska axiala upplösningen med valda parametrar är
det inte underligt att ändringen av inställningen inte påverkade felet i storleksestimeringen.

5.4.4 Upplösning
Vid användning av överlappsmetoden kommer kernel-storleken och upplösningsförmågan vara
beroende av varandra. Detta kan vara problematiskt då kernel-storleken i den radiella riktningen
måste vara relativt stor för att RANSAC ska kunna noggrant estimera skjuvvågshastigheten.
Man undkommer problemet genom att manuellt definiera upplösningen med antal pixlar istället
för överlapp. Tabell 6 visade hur upplösningsförmågan kunde förbättras om mindre inkrement
användes. Värt att nämna är dock att estimeringen aldrig blev lika bra som när kernel-storleken i
radiell riktning var mindre. Anledningen är att RANSAC algoritmen blir mindre känslig för
förändringar i skjuvvågshastighet när en stor radial kernel-storlek används. Vidare ökar mängden
tid mätningen tar när man minskar inkrement storleken.

5.5 Optimala inställningar
Studierna gjorda på de två olika fantommodellerna kunde inte finna en gemensam optimal
inställning. För studier på homogena fantomer visade det sig att kernel-storlekar med en radiell
storlek på 40 pixlar gav generellt goda resultat. För studier på icke-homogena fantomer gav den
minsta radiella kernel-storleken bäst approximering. Vilken inställning som är optimal beror
således på applikation. Skall ett stort homogent material undersökas och effekter av artefakter
minimeras är en större radiell kernel-storlek optimal. Innehåller materialet objekt som skall
studeras ger en mindre radiell kernel-storlek bättre resultat. Båda studier kom fram till att valet
av den axiala kernel-storlek inte hade en större påverkan på resultatet. Bäst approximering av
mindre objekt erhölls vid användning av en liten upplösning. Dock innebär användandet av en
liten upplösning en längre automatiseringstid. Studierna på homogena fantomer visade att
upplösningen inte spelade en större roll på resultatet vilket innebär att en stor upplösning
uppmuntras vid undersökning av ett homogent medium för att spara tid.

5.6 Förslag till framtida studier
Projektet kan stå till grund vid vidareutveckling eller vid fortsatta studier inom automatiseringen
av skjuvvågshastigheten. Då studierna utfördes på data tagna från stora fantomer, skulle ett
naturligt nästa steg i arbetet vara att fortsätta studera på andra, mer komplexa fantommodeller.
En sådan fantommodell är tunna plattformade fantomer för att studera automatiseringens
förmåga och begränsningar i trånga utrymmen. En andra sådan fantommodell, där fantomer med
olika styva lager som minskar i tjocklek, skulle kunna användas för att studera automatiseringens
spatiala upplösning.
Ett annat förslag av intresse är att skapa en automatisering av skjuvvågensfashastighet och jämföra
dess förmågor och begränsningar med projektets automatisering av skjuvvågensgrupphastighet.
Detta är av intresse då användningen av skjuvvågens grupphastighet har gett dåliga resultat för
kärlliknande geometrier, vilket är fallet vid kärldiagnostisering [12].
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6 Slutsats
Med verktyg givna från KTH skapades ett MATLAB-program som automatiserar kvantifieringen av
skjuvvågshastigheten efter SWE mätning. Automatiseringen visualiseras med en färgintensitetkarta
som representerar skjuvvågshastigheten projicerad över en B-modebild. Vid undersökning av
homogena material visade det sig att upplösning samt axial kernel-storlek inte har en större
påverkan på visualiseringen. Den radiella kernel-storleken påverkade visualiseringen mest och en
övre- och undre gräns existerar. Undersökning av ett icke-homogent fantom visade att en mindre
radial kernel-storlek samt upplösning förbättrade programmets förmåga att estimera storleken på ett
objekt. Vidare har det visat sig att programmet fungerar optimalt om en ROI innehållandes så få
kända felkällor som möjligt undersöks. Studier som genomfördes visade att optimala
automatiseringsinställningar beror på applikation.
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Bilaga 1: Skapad kod
Nedan presenteras MATLAB-programmet som automatiserar kvantifieringen av
skjuvvågshastigheten och visualiserar skjuvvågshastigheten över en B-modebild.
Endast kod skriven av författarna presenteras. Funktionen
”MaxSearchTTP_022516_RANSAC” var ett verktyg som erhölls från handledare.
close all;
clear all;
TTP_rect = 1;
6% B-mode and select rectangle
addpath('../');
addpath(genpath('../RANSAC'));
% Load file
%% file = 'P:\STH\Medbild\Medicinsk
bildteknik\Elastography\Phantom_plaque_2017\PhantomPlaqueSWE\matlab\SWE_GUI\R
A NSA\IQDataSW20170418T163552_Focus_47_PRI_85us_SWMotionFinal.mat';
filename = ['C:\Users\rasmu\Documents\KEXmappen\KEX\Phantoms\incersionmap\IQDataSW20180126T142745.mat'];
file = [filename(1:end-4),'_SWMotionFinal.mat'];
load(file)
%% Define ROI
%display Bmode image for user.
figure (1)
imagesc(1e3*x,1e3*z,BmodeIQ);
colormap(gray);
axis square;
xlabel('\bfx, mm')
ylabel('\bfz, mm')
title('\bfBmode IQ')
% rect is a rectangle created by user by drawing in the displayed Bmode image.
% rect defines ROI.
hold on
rect = getrect;
xmin = rect(1);
xmax = rect(1) + rect(3);
zmin = rect(2);
zmax = rect(2) + rect(4);
plot([xmin, xmax, xmax, xmin, xmin],[zmin, zmin, zmax, zmax,
zmin],'b-','LineWidth',2);
%display ROI in Bmode image.
figure(2)
imagesc(1e3*x,1e3*z,BmodeIQ);
colormap(gray);
axis square;
xlabel('\bfx, mm')
ylabel('\bfz, mm')
title('\bfBmode IQ')
hold on
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r=rectangle('Position',[rect(1),rect(2),rect(3),rect(4)], 'FaceColor', [0
0 1], 'EdgeColor','b','LineWidth',2);
hold off
% takes x and z vector containing position information and converts
distance to pixels.
xMin = find(1e3*x>xmin | 1e3*x==xmin); % in
samples xMin = xMin(1);% in samples
xMax = find(1e3*x>xmax-0.1 | 1e3*x==xmax);% in
samples xMax = xMax(1);% in samples
zMin = find(1e3*z>zmin | 1e3*z==zmin);% in
samples zMin = zMin(1);% in samples
zMax = find(1e3*z>zmax-0.1 | 1e3*z==zmax);% in
samples zMax = zMax(1);% in samples
%%
%Get butterfly in selected rect
% Define type of data to
use type = 'Velocity';
% Get data to plot
switch type
case 'Velocity' % User selects velocity.
motion = 1e3*vm;
signal = 1; % velocity signal
case 'Displacement' % User selects Displacement.
motion = 1e6*um;
signal = 2; % displacement signal
case 'Velocity_Filtered' % User selects Filtered Velocity.
motion = 1e3*vmf;
signal = 1; % velocity signal
signaldirection = 1; % lr
case 'Displacement_Filtered' % User selects Filtered
Displacement. motion = 1e6*umf;
signal = 2;% displacement signal
signaldirection = 1; % lr
end
%% RANSAC options sigma =
1e-3*0.18;
options.P_inlier = 0.99;

options.sigma = sigma;
options.est_fun = @estimate_line;
options.man_fun = @error_line;
options.mode = 'MSAC';
options.min_iters = 5000;
options.max_iters = 5000;
options.fix_seed = true;
options.reestimate = false;
options.stabilize = false;
options.verbose = false;
options.interp = 10;
RansacSigma = sigma; % ms
%% Automize and display Cg TTP on B-mode
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tstart=tic; %timer start
velocitymap=zeros(size(BmodeIQ));
tauto=t(1:length(t));
velocitymapROI=zeros((zMax-zMin),(xMax-xMin));
interparray=zeros((zMax-zMin),(xMax-xMin));

sz=size(velocitymapROI);
%% User input:
%Define Kernel
size kernelz=5;
kernelx=50;
%Define resolution calculation method: "overlap" or
"increment" type='increment';
%Define overlap, a value between 0:1
overlap=0.5;
%Define increment
zincrement = 2;
xincrement = 2;
%Define type of blending: "interp" or "mean".
%mean is an old blendning method: suboptimal for usage.
type2='interp';
%Calculate the resolution based on user input:"overlap" or
"increment" switch type
case 'overlap'
if overlap>1 || overlap<0
errormsg=('Invalid Overlap Value: Has To Be Between 0 and
1.'); error(errormsg)
return;
elseif overlap==1%incement is 1 for both z and x.
zres=1; xres=1;
elseif overlap==0
zres=kernelz; xres=kernelx;
else
zres=floor(kernelz*(1-overlap));
xres=floor(kernelx*(1-overlap));
end
z2=ceil((sz(1)-kernelz)/zres);
x2=ceil((sz(2)-kernelx)/xres);
case 'increment'
zres=zincrement;
xres=xincrement;
z2=ceil((sz(1)-kernelz)/zres);
x2=ceil((sz(2)-kernelx)/xres);
end
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%Main loop
%Automatization of shear wave velocity in kernel along the Bmode
image for zloop=1:z2+1
%Calculate kernel edge positions in z-axis.
if zloop==z2+1
zstart=zMax-kernelz;
zend=zstart+kernelz;
else
zstart=((zloop-1)*zres)+zMin;
zend=zstart+kernelz;
end
%Calculate kernel edge positions in xaxis for xloop=1:x2+1
if xloop==x2+1
xstart=xMax-kernelx;
xend=xstart+kernelx;
else
xstart=((xloop-1)*xres)+xMin;
xend=xstart+kernelx;
end
%create axial displacement map in kernel position
motion_z_auto = squeeze(mean(motion(zstart:zend,xstart:xend,:),1));
xauto=x(xstart:xend);
%Calculate TTP, shear wave velocity from axial displacement
map %The velocity is found using the Ransac algoritm and
drawing a %slope in the axial displacement map.
[uright_max_disp_final_TTP,x3,t3,weights_Max_TTP,resultsRANSAC]
= MaxSearchTTP_022516_RANSAC(xauto,tauto',motion_z_auto,options);
groupV_TTP_auto = abs(resultsRANSAC.SWS);
if groupV_TTP_auto > 10
groupV_TTP_auto=0;
end
%Blending based on user input:"interp"
switch type2
case 'interp'
%the Middel of the kernel gets the shear wave velocity
%value for the kernel a grid is create so matlab can use
%2d interpolation.
zgrid=floor(((zend-zstart)/2)+((zloop-1)*zres));
xgrid=floor(((xend-xstart)/2)+((xloop-1)*xres));
interparray(zgrid,xgrid)=groupV_TTP_auto;
case 'mean'
%old method of filling up the piture matrix.
auxarray=velocitymapROI(zstart:zend-1,xstart:xend-1);
auxarray(auxarray~=0)=(auxarray(auxarray~=0)+groupV_TTP_auto
)
/2;
auxarray(auxarray==0)=groupV_TTP_auto;
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velocitymapROI(zstart:zend-1,xstart:xend-1)=auxarray;
end
end
%displays progress in the main loop.
string2=['Progress: ',num2str(zloop),'/',num2str(z2+1),'
row(s) processed'];
disp(string2)
end
%Interpolate if user input:type2 is 'interp'
% Regionfill performs inward interpolation the the matrix filled with sher

% wave velocity values. More information in Mathworks documentation.
if strcmp(type2,'interp')
velocitymapROI=regionfill(interparray, interparray==0);
end
velocitymap(zMin:zMax-1,xMin:xMax-1)=velocitymapROI;
%Calculation of some display parameters
t=toc(tstart);
xinmm=1000*x; zinmm=1000*z;
xpixmm=(xinmm(end)-xinmm(1))/sz(2);
zpixmm=(zinmm(end)-zinmm(1))/sz(1);
xresmm=xres*xpixmm;
zresmm=zres*zpixmm;
xkernelmm=xpixmm*kernelx;
zkernelmm=zpixmm*kernelz;
%Gives images an ID.
rng('default')
rng('shuffle')
dataid=randi(9,1,6);
%% visualization %Velocity mapping.
figure(3)
imagesc(1000*x,1000*z,velocitymap)
title('Shear Wave Mapping')
xlabel('\bfx, mm')
ylabel('\bfz, mm')
[h] = colorbar;
colormap(jet)

rng('default')
rng('shuffle')
dataid=randi(9,1,6);

%Velocity mapping overlayed an Bmode
image figure(4)
ax1 = axes;
imagesc(1000*x,1000*z,abs(BmodeIQ))
xlabel('\bfx, mm')
ylabel('\bfz, mm')
title({'\bfShear Wave Mapping on Bmode';...
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['ID:',num2str(dataid(1)),num2str(dataid(2)),num2str(dataid(3)),...
num2str(dataid(4)),num2str(dataid(5)),num2str(dataid(6))]}
) colormap(ax1,'gray');
ax2 = axes;
h = imagesc(ax2,velocitymap,'alphadata',velocitymap>0);
colormap(ax2,'jet'); caxis(ax2,[min(nonzeros(velocitymap))
max(nonzeros(velocitymap))]); ax2.Visible = 'off';
linkprop([ax1
ax2],'Position'); colorbar;
%Transparancy throughout the velocity mapping is given as an fraction of
the maximum
%shear wave velocity. Maximum velocity = transparancy = 1, 0m/s =
0 transparancy.
alpha = velocitymap./max(max(velocitymap));
set(h, 'AlphaData', alpha);
%Display of Data
empty={'.'};
C={type2};
tableid=[num2str(dataid(1)),num2str(dataid(2)),num2str(dataid(3)),...
num2str(dataid(4)),num2str(dataid(5)),num2str(dataid(6))];
figure(5);
tabledata=[tableid,C,sz(2),sz(1),empty,kernelx,kernelz,xkernelmm,zkernelmm,emp
ty,xres,zres,xresmm,zresmm,empty,t];
tablerow={'ID','Blending Method','Image Size (x)','Image Size (z)','','Kernel
Size in Pixels(x)','Kernel Size in Pixels (z)','Kernel Size in mm (x)',...
'Kernel Size in mm','','Resolution i Pixels (x)','Resolution in
Pixels (z)',...
'Resolution in mm (x)', 'Resolution in mm (z)','','Automatization time in
s'};
table=uitable('Position',[50 50 500 300],'Data',
tabledata','ColumnName',[],'RowName',
tablerow);
set(table,'ColumnWidth',{70})
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Bilaga 2: Homogenitetsstudie 2 FT fantom
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Bilaga 3: Homogenitetsstudie 3 FT fantom
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Bilaga 4: Homogenitetsstudie 4 FT fantom
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Bilaga 5: Homogenitetsstudie 5 FT fantom
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Bilaga 6: Hålighetsestimering

Sida 1:2 första bilder hålighet 10.4mm vänster x = 20, z = 3 pixlar.
Sida 1:2 nästa bilder hålighet 10.4mm vänster x = 20 , z = 5 pixlar.
Sida 1:2 sista bilder hålighet 10.4mm vänster x = 20 , z = 10 pixlar.
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Sida 2:två första bilder hålighet 10.4mm vänster x = 30, z = 3 pixlar.
Sida 2: två nästa bilder hålighet 10.4mm vänster x = 30, z = 5 pixlar.
Sida 2:två sista bilder hålighet 10.4mm vänster x = 30, z = 10 pixlar.
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Sida 3:två första bilder hålighet 10.4mm vänster x = 50, z = 3 pixlar
Sida 3:två nästa bilder hålighet 10.4mm vänster x = 50, z = 5 pixlar
Sida 3:två sista bilder hålighet 10.4mm vänster x = 50, z = 10 pixlar
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Sida 4:två första bilder hålighet 4.05mm höger x = 20, z = 3 pixlar.
Sida 4:två nästa bilder hålighet 4.05mm höger x = 20, z = 5 pixlar
Sida 4:två sista bilder hålighet 4.05mm höger x = 20, z = 10 pixlar

4

Sida 5:två första bilder hålighet 4.05mm höger x = 30, z = 3 pixlar.
Sida 5:två nästa bilder hålighet 4.05mm höger x = 30, z = 5 pixlar.
Sida 5:två sista bilder hålighet 4.05mm höger x = 30, z = 10 pixlar.

5

Sida 6:två första bilder hålighet 4.05mm höger x = 50, z = 3 pixlar.
Sida 6:två nästa bilder hålighet 4.05mm höger x = 50, z = 5 pixlar.
Sida 6:två sista bilder hålighet 4.05mm höger x = 50, z = 10 pixlar.

6

Sida 7:två första bilder hålighet 4.05mm vänster x = 20, z = 3 pixlar.
Sida 7:två första bilder hålighet 4.05mm vänster x = 20, z = 5 pixlar.
Sida 7:två sista bilder hålighet 4.05mm vänster x = 20, z = 10 pixlar.

7

Sida 8:två första bilder hålighet 4.05mm vänster x = 30, z = 3 pixlar.
Sida 8:två första bilder hålighet 4.05mm vänster x = 30, z = 5 pixlar.
Sida 8:två första bilder hålighet 4.05mm vänster x = 30, z = 10 pixlar.

8

Sida 9:två första bilder hålighet 4.05mm vänster x = 50, z = 3 pixlar.
Sida 9:två nästa bilder hålighet 4.05mm vänster x = 50, z = 5 pixlar.
Sida 9:två sista bilder hålighet 4.05 mm vänster x = 50, z = 10 pixlar.

9

Sida 10:två första bilder hålighet 10.4mm höger x = 20, z = 3 pixlar.
Sida 10:två nästa bilder hålighet 10.4mm höger x = 20, z = 5 pixlar.
Sida 10:två sista bilder hålighet 10.4mm höger x = 20, z = 10 pixlar.

10

Sida 11:två första bilder hålighet 10.4mm höger x = 30, z = 3 pixlar.
Sida 11:två nästa bilder hålighet 10.4mm höger x = 30, z = 5 pixlar.
Sida 11:två sista bilder hålighet 10.4mm höger x = 30, z = 10 pixlar

.

11

Sida 12:två första bilder hålighet 10.4mm höger x = 50, z = 3 pixlar.
Sida 12:två nästa bilder hålighet 10.4mm höger x = 50, z = 5 pixlar.
Sida 12:två sista bilder hålighet 10.4mm höger x = 50, z = 10 pixlar.

12

Sida 13:två första bilder hålighet 6.49mm höger x = 20, z = 3 pixlar.
Sida 13:två nästa bilder hålighet 6.49mm höger x = 20, z = 5 pixlar.
Sida 13:två sista bilder hålighet 6.49mm höger x = 20, z =10 pixlar.

13

Sida 14:två första bilder hålighet 6.49mm höger x = 30, z = 3 pixlar.
Sida 14:två nästa bilder hålighet 6.49mm höger x = 30, z = 5 pixlar.
Sida 14:två sista bilder hålighet 6.49mm höger x = 30, z = 10 pixlar.

14

Sida 15:två första bilder hålighet 6.49mm höger x = 50, z = 3 pixlar.
Sida 15:två nästa bilder hålighet 6.49mm höger x = 50, z = 5 pixlar.
Sida 15:två sista bilder hålighet 6.49mm höger x = 50, z = 10 pixlar.

15

Sida 16:två första bilder hålighet 6.49mm vänster x = 20, z = 3 pixlar.
Sida 16:två nästa bilder hålighet 6.49mm vänster x = 20, z = 5 pixlar.
Sida 16:två sista bilder hålighet 6.49mm vänster x = 20, z = 10 pixlar.

16

Sida 17:två första bilder hålighet 6.49mm vänster x = 30, z = 3 pixlar.
Sida 17:två nästa bilder hålighet 6.49mm vänster x = 30, z = 5 pixlar.
Sida 17:två sista bilder hålighet 6.49mm vänster x = 30, z = 10 pixlar.

17

Sida 18:två första bilder hålighet 6.49mm vänster x = 50, z = 3 pixlar.
Sida 18:två nästa bilder hålighet 6.49mm vänster x = 50, z = 5 pixlar.
Sida 18:två sista bilder hålighet 6.49mm vänster x = 50, z = 10 pixlar
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