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SESÖTESĐ GÖRÜNTÜLEME BENZETĐMĐ 

ÖZET 

Sesötesi görüntülemede, incelenen dokuların akustik özelliklerine bağlı olarak oluşan 
gürültüler ve yapay olgular, frekans ve odak gibi değişkenlerin yanlış seçilmeleri ve 
sistemlerin ölçümlemelerin yapılmamış olması gibi etmenler görüntülerin yanlış 
tanıya neden olacak kadar çok bozulmasına yol açmaktadır. Sıra dışı durumların 
doğru tanılanması ise yukarıdaki etmenler yüzünden imkansızlaşmaktadır. Yanlış 
tanıların azaltılabilmesi ancak uzmanların deneyimlerinin arttırılmasıyla mümkün 
olabilmektedir. Tanı eğitiminde kullanılan yapay dokuların ticari kısıtları, 
bilgisayarla yapılan benzetimleri zorunlu hale getirmektedir. Bu tez çalışmasının 
amacı, sesötesi görüntüleme benzetimlerinin tanı eğitimleri sırasında 
kullanılabilirliğinin gösterilmesidir. Çalışma kapsamında sesötesi görüntülemenin 
benzetimi yapılmış ve parametre seçimlerinin benzetim sonuçlarını nasıl etkileyeceği 
incelenmiştir. Benzetimler, çalışma kapsamında üretilen yapay doku kesitleri 
üzerinde ve J.A. Jensen tarafından geliştirilmiş FIELD II program seti kullanılarak 
yapılmıştır. Tez çalışması kapsamında yapay doku kesitlerinin oluşturulması, 
kullanıcıya ekrandan bazı değerleri girebilme olanağı veren benzetim programı, 
oluşturulan görüntülerin analizi işlevleri için üç farklı program geliştirilmiştir. 
Oluşturulan görüntülerin kalitesinin incelenmesi için bir kist fantomu seçilmiş, bu 
fantomun farklı parametrelerdeki benzetim görüntüleri hesaplanmış ve benzetim 
görüntülerin birbirleriyle karşılaştırılabilmesi için kistlerin algılanabilirliği, 
geliştirilmiş bir program aracılığıyla hesaplanmıştır. Kistlerin algılanabilirliği; 
görüntü üzerinde olası kist alanlarının arka-plan değerlerinden ayırt edilmesi, 
bölütlenmesi ve sonra da elips yerleştirme algoritmaları uygulanarak elips 
büyüklüklerinin karşılaştırılması şeklinde yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda, 
benzetim frekansı ile zayıflama ve gürültü katsayıları arttıkça, zayıflama etkilerinin 
ve bozulmaların daha belirgin hale geldiği, kistlerin ayırt edilebilirliklerinin büyük 
ölçüde azaldığı ve kist olmayan bölgelerin de kist olarak gruplanabildiği 
görülmüştür. 
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SIMULATION OF ULTRASOUND IMAGING 

SUMMARY 

Factors like, (i) noise and (ii) artifacts, that occur depending on acoustical properties 
of tissues, (iii) wrong selection of system variables, like (a) operation frequency, (b) 
wrong or no calibration, and (c) location of focal points, may cause high amount of 
image degradation during ultrasound imaging. This in return may lead to 
misdiagnoses and correct diagnosis of uncommon cases becomes impossible. 
Misdiagnoses may be prevented by enhanced training of physicians. Limitations of 
commercially available phantoms make the simulation of ultrasound imaging a sure 
necessity in training. The aim of this study was to show the feasibility of ultrasound 
simulation in diagnostic ultrasound training. Under the scope of this work, ultrasound 
imaging was simulated and effects of different parameters were observed. 
Simulations were done on artificial tissue cross-sections using FIELD II program set 
developed by J.A. Jensen. Three types of programs were developed. Those were 
specialized for (i) generation of artificial tissue cross-sections, (ii) ultrasound image 
simulation allowing the user to modify some parameters on-screen, and (ii) analysis 
of simulated ultrasound images. In order to evaluate the quality of generated images, 
a cyst phantom was selected and ultrasound images were generated. Identification of 
cysts was accomplished by comparing dimensions of detected cysts through a series 
of operations, like the adaptive contrast equalization, segmentation, and ellipse-
fitting. Any increase in simulation frequency, noise and attenuation coefficient 
decreases the possibility of identification. Likewise, an increase in attenuation and 
degradation results in differential misclassification of a cyst from healthy regions. 
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1 GĐRĐŞ 

1.1 Giriş ve Çalışmanın Amacı 

Sesin tıp uygulamalarında kullanılmaya başlanması 1940’lı yıllara dayanmaktadır. 

Sadece tıbbi uygulama alanlarında bile fizik tedavi, mikro temizlik gibi birçok 

kullanım alanına sahip olmasına rağmen ses ve özellikle sesötesi denildiğinde ilk 

akla gelen kullanım “sesötesi görüntüleme” olmaktadır. Özellikle 1980’li yıllarında 

sonunda itibaren sesötesi görüntüleme yöntemleri yaygınlaşarak muayenehanelerde 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Sesötesi görüntülemenin günümüzde bu kadar çok yaygınlaşmasının ve en çok 

kullanılan tanı yöntemi haline gelmesinin sebebi ise cihazların taşınabilir, ucuz ve 

görüntüleme tekniğinin noninvazif olmasıdır. Sesin doku içerisindeki yayılım hızının 

yüksek olması nedeniyle gerçek zamanlı görüntüler elde edilebilmekte ve dokulardan 

geri yansımasıyla elde edilen görüntüler, incelenen bölgenin anatomik yapısı 

hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu yüzden de genel olarak tıbbın bütün dallarında, 

ama özellikle anne karnındaki bebeğin görüntülenmesi ve gelişiminin izlenmesi 

amacıyla, sesötesi görüntüleme kullanılmaktadır.  

Sesötesi görüntülerde, dokuların farklı akustik özelliklere sahip olmaları yüzünden, 

görüntülerde gürültüler ve yapay olgular oluşmaktadır ve bunun sonucunda da 

görüntünün bozulmaktadır. Sistemlerin ölçümlemelerin (kalibrasyon) yapılmamış 

olması ve görüntüleme sırasında seçilen yanlış ayarlar (yalıtım, frekans vb.), 

yüzünden görüntüler olması gerekenden çok bozulabilmektedir ve incelenen 

anormallikler fark edilememektedir.  

Bu nedenlerden ötürü sesötesi görüntüleme kullanılarak yapılan tanılarda 

görüntünün, hangi koşullarda ne tip gürültülerle bozulacağı, çok sayıda durumun 

incelenmesiyle kazanılan ön-deneyim sayesinde öğrenilmektedir. Doktorların tanı 

konusunda eğitimleri ve cihazların ölçümlemeleri sırasında, özel olarak tasarlanmış 

ve gerçek dokulara benzeyen yapay dokular (fantom) kullanılmaktadır. Ancak bu 

fantomların çeşitliliğinin azlığı ve satış maliyeti farklı durumların incelenmesi 
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olasılığını kısıtlamaktadır.  

Bu tez çalışmasının amacı, sıra dışı durumların benzetimlerinin bilgisayarla 

yapılabileceğinin ve bu benzetimlerin tanı eğitimleri sırasında kullanılabilirliğinin 

gösterilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yıllar içerisinde geliştirilmiş sesötesi 

görüntüleme benzetim programları incelenmiştir. Benzetim programları içerisinde en 

çok atıf yapılan FIELD II programı ele alınmış ve hazırlanan değişik fantomlar 

üzerinde benzetimler yapılarak, gürültü, zayıflama vb etkilerin görüntü üzerindeki 

etkisi incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde hazırlanmış olan bir kist fantomunun benzetimi değişik 

durumlar için gerçeklenmiştir. Değişik frekanslar, zayıflamalar ve gürültü tipleri 

kullanılarak yapılan benzetimlerin sonuçları incelenmiş ve kistlerin görünürlükleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Kistlerin görünürlüklerinin belirlenmesi için görüntü işleme teknikleri kullanılmış ve 

uyarlamalı bir yöntem geliştirilerek önce görüntünün karşıtlığı (kontrast) 

belirginleştirilmiş, kist olabilecek parlak ve karanlık bölgeler ayrılmış, görüntü 

bölütlenmiş, bulunan nesneler etiketlenmiş ve kenarları bulunarak elips yerleştirme 

algoritması çalıştırılmıştır. Bu sayede önceden boyutları bilinen kistlerin benzetim 

sırasında ne kadar bozulduğu ve algılanılabilirliği ölçülebilmiştir. 

Bu çalışma sırasında kullanılan benzetim yöntemleri 3. bölümde, elde edilen 

benzetim sonuçlarının analizi için geliştirilen program ise 4. bölümde anlatılmıştır. 

Kullanılan program kodları ve benzetim çıktıları 5. bölümde yer alırken, 6. bölümde 

ise sonuçlar tartışılmıştır. Sesötesi kullanımının gelişiminin ve sesötesi 

görüntülemenin genel olarak anlatıldığı kısım ise 2. bölümdür. 

2 SESÖTESĐ  

Ses, ortamda basınç dalgası olarak yayılan mekanik bozulma olarak ifade edilebilir 

[1]. Ses-ötesi ise insan kulağının duyabileceğinin ötesinde frekanslara sahip sesleri 

ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Đnsan kulağının duyabileceği frekans aralığı 

20 Hz–20 kHz’dir ve ses-ötesi görüntülemede genelde 2–15 MHz kullanılmaktadır.  
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Dokuların sahip oldukları farklı akustik karakteristikler kullanılarak elde edilmiş olan 

görüntüler, ses işaretinin doku içerisinde yayılımı ve farklı akustik özelliklere sahip 

bölgelerin ara yüzeylerinden yansımalarla oluşturmaktadırlar. Bu yüzden de elde 

edilen görüntüler dokuların anatomik özelliklerini yansıtmaktadırlar.  

Günümüzde sesötesi görüntüleme teknikleri sayesinde anne karnındaki bebeğin 3 

boyutlu görüntüleri elde edilebilmektedir.  

 

Şekil 2-1 : 17 Haftalık Fetüs’ün sesötesi görüntüsü[6] 
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Şekil 2-2 : Fetüs'ün 3 boyutlu resmi [12] 

2.1 Tarihsel Gelişimi 

Ses dalgalarının modern anlamda kullanımı ikinci dünya savaşına tarihlenmektedir. 

Ancak sesin bilimsel olarak incelendiğine ilişkin kaynaklara çok daha eski tarihlerde 

rastlanmaktadır. Leonardo da Vinci 1490’da tuttuğu defterlerden birine “Eğer 

geminizi durdurup, uzun bir boruyu suya daldırır ve açık ucuna kulağınızı dayayıp 

dinlerseniz sizden çok uzakta olan gemileri duyabilirsiniz” cümlesini yazmış ve 

denizin üstünde olduğu gibi altında da sesin var olduğuna ilişkin not düşmüştür [2].  

19. yüzyıl içerisinde birçok bilim adamı elektriğin sese ve sesin elektriğe dönüşmesi 

konularında çalışmaktaydı. 1880’de piezo-elektrik olay yani bazı kristallere kuvvet 

uygulandığında yüzeyleri arasında bir elektrik yükü oluşturduğu Jacques ve Pierre 

Curie tarafından görülmüştür. Fransız bilim adamı Paul Langevin bu tip malzemeleri 

kullanarak yüksek frekanslı mekanik bozucular geliştirmeye çalışmıştır. Langevin’in 

araştırmalarının ilk belirgin uygulaması 1. Dünya Savaşı’nda denizaltıların tespit 

edilmesi olmuştur. Böylece gelişen SONAR teknolojisi 2. Dünya savaşı sırasında 

işlevsel hale gelmiştir [1, 2]. 
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Đkinci Dünya Savaşı’nda Amerika ve Japonya gibi okyanuslarötesi ülkelerin de yer 

alması ve denizleri güvenlik altına alma ihtiyacı yüzünden sesin iletimi ve ses ile 

sezim yapılabilmesi konularındaki araştırmalar artarak devam etmiştir. Ses 

dalgalarının sıvılar içerisindeki davranışlarının incelenmesi ve sualtının 

algılanabilmesi için kullanılmaya başlanması, diğer birçok alanda olduğu gibi tıp 

alanında da sesin kullanımının yolunu açmıştır. Örneğin, sesin endüstride kullanımı 

1928’de Sovyet bilim adamı Sokolov’un demiryolu raylarının içerisindeki çatlakların 

tespit edilmesi için ses-ötesinin kullanımını önermesiyle başlamıştır [2]. Sesin insan 

bedeninin görüntülenmesinde kullanımına ilişkin ilk girişimler ise 1930’ların 

sonunda nörolog K.T. Dussik tarafından kafanın hiper-fonogramlarının yapılması 

şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

2.2 Ses Dalgasının Fiziksel Özellikleri 

Ses dalgalarının iletimi moleküller arasında sıkışma ve gevşeme olarak ifade 

edilebilecek mekanizma ile enerjinin transferine dayanmaktadır. Dönüştürücü 

yüzeyindeki kristalin titreşmesi veya iteneğin hareketi ortama dışarıdan uygulanan 

güçtür ve fiziksel olarak uygulama bölgesinde bir basınç artışına neden olur. Đtenek 

veya kristal tarafından uygulanan güç “sıkışma bölgesi” olarak adlandırılabilen 

yüksek basınç bölgesinin ileri doğru hareket etmesine neden olur. Yüksek basınca 

sahip sıkışma bölgesi ileri doğru hareket etmeye başladığında, hemen arkasında 

kalan bölgede “gevşeme bölgesi” olarak isimlendirilen düşük basınca sahip bir bölge 

oluşur. Bu bölgenin etrafında olan moleküller normal basınç dağılımını sağlamak 

için gevşeme bölgesine doğru hareket ederler. Bu da oluşmuş olan gevşeme 

bölgesinin de sıkışma bölgesi ile birlikte hareket etmesine neden olur [1]. 

 



 

6 

 

Şekil 2-3 : Mekanik dalganın iletimi sırasındaki sıkışma ve genleşme [12] 

 

Yayılan dalganın düzlemsel dalga kılavuzuna sahip olduğunu, yayılım ortamı olan 

dokunun homojen ve kayıpsız bir ortam olduğunu kabul edersek, parçacık yer 

değiştirmesi tek boyutlu, doğrusal ve kayıpsız dalga denklemi olarak aşağıdaki 

şekilde yazılabilir [34]: 

2 2

2 2 2

1W W

z c t

∂ ∂
=

∂ ∂
 (2.1) 

Burada c, ses hızı, dokunun yoğunluğuna ρ , ve sıkışabilirliğine, κ , bağlıdır. 

1
c

ρκ
=  (2.2) 

Z yönündeki parçacık hızını, parçacık yer değiştirme potansiyelinin zamana göre 

türevi olarak yazabiliriz: 

z

dW
u

dt
=  (2.3) 

Z doğrultusunda belli bir noktadaki sesötesi dalga basıncı da 

zp cuρ=  (2.4) 

Burada girişe sinüs işareti ile uyarım yapıldığı, ortamın kayıpsız ve homojen kabul 

edilmesi yüzünden, basınç ve ses hızı da sinüzoidal bir şekilde değişecektir.  
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max( ) j tp t p e ω=  (2.5) 

max( ) j t

zu t u e ω=  (2.6) 

Sesötesi dalganın ortalama şiddeti, dalganın birim alana düşen gücü ile ifade 

edilebilir. Bu da enerji hesaplama yöntemi kullanılarak basınç - hızın çarpımının bir 

periyot zamanı içerisindeki tümlemesinin periyoda bölünmesi formülünden 

bulunabilir. 

max max0

1 1
( ) ( )

2

T

I p t u t dt p u
T

= =∫  (2.7) 

Dokunun akustik empedansı basıncın parçacık hızına oranı şeklinde bulunabilir. 

1z

z z

cup
Z c

u u

ρ ρ
ρ ρ

κρκ
= = = = =  (2.8) 

Bazı dokulara ilişkin zayıflama, ses hızı ve karakteristik akustik empedans gibi 

değişkenler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

 

Tablo 2-1 : Bazı Dokuların Akustik Özellikleri [4] 

 Karakteristik Akustik Empedans 
x105 (g/ cm2 s) 

Ses Hızı 
(m /s) 

Hava 0.0004 330 
Kan 1.61 1550 
Kemik 7.8 3500 
Yağ 1.38 1450 
Beyin 1.58 1540 
Kas 1.7 1580 
Göz 1.52 1520 

Karaciğer 1.65 1570 
Böbrek 1.62 1560 
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Tablo 2-2 : Bazı Đnsan Dokularının Sesötesi Özellikleri [24] 

Kayıt 
No 

Anatomik Yapı Sıcaklık 
(°C) 

Frekans 
(MHz) 

Ses Hızı 
(m/s) 

Zayıflama 
(dB/cm) 

Karın Duvarı 
1 Çoğunluk Yağ Ölç. Yok 1 Ölç. Yok 1 – 2 
   3  3 – 3,5 
   5  5 – 13,5 
2 Yağ & Kas Ölç. Yok 1 Ölç. Yok 2.94 – 3.53 
   3  8.80 – 12.95 
   5  13.50 – 14.70 

Amniyotik Sıvı 
6 Ölç. Yok 25 1.04  7.6x10-3 
  1.68  3.31x10-2 
  2.81 1510±3 4.08x10-2 
  5.04 1510±3 8.6x10-2 
  9  2.28x10-1 

 

pH=8.4 

 14.18  4.98x10-1 

Kan 
13 Ortalama Erkek 36.0 5 1584.6±2.0 Ölçüm yok 
 Ortalama Kadın   1582.4±2.3 Ölçüm yok 

Kemik 
57 Erkek Kaval Kemiği 37.0 5 3990 Ölçüm yok 

Beyin 
136 Fetüs 37.0 5 1525 Ölçüm yok 
137 Kafatası canlı ölçüm vücut 0.5  1 
   1.0  2 
   2.25  4 
   5  11 

Karaciğer 
465 Canlı vücut 1.5 1540 1.76 
470  1  1.29 
 

Ölümden 20 saat sonra, 
(67 yaşında Kadın)  3  2.16 

   5  3.0 
Akciğer 

543 taze 23 1  30 
Uterus 

663 29.5 yaşında (hamile 
değil) 

37 5 1633±2.0  

664 25.6 yaşında (hamile) 37 5 1625±1.63  

 

2.3 Sesötesi Görüntülemenin Temelleri  

Sesötesi görüntüleme, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak canlıların 

vücutlarının içini görüntüleme yöntemidir. Yöntem, kısaca dönüştürücüden 

gönderilen sesötesi demetinin, dönüştürücüye geri dönen yansımalarının 

çözümlenmesine dayanır. Đncelenen nesne, birim adımlarla veya birim açılarla taranır 

ve yansıma çizgileri birleştirilerek 2-boyutlu görüntü elde edilir. Sesötesi 
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görüntüleme yöntemi diğer görüntüleme yöntemlerine oranla yumuşak dokularla 

ilgili daha fazla bilgi sağlayabilmektedir.  

Sesötesi görüntüleme teknikleri, insan vücuduna fiziksel bir zarar vermemeleri, 

sesötesi görüntüleme cihazlarının taşınabilirlikleri ve diğer görüntüleme sistemlerine 

oranla göreceli olarak ucuz olmaları nedeniyle, klinik olarak geniş kullanım alanları 

bulmuştur. Sesötesi görüntüleme yöntemiyle, tomografi yöntemlerine oranla düşük 

çözünülürlükte görüntü elde edilmesine karşın, sesötesi dalgası, iyonize edici 

radyasyon içermediği için tercih edilmektedir.  

Sesin insan bedenindeki ilerleme hızı yaklaşık 1540 m/s'dir, bu sebeple yansımalar 

çok kısa gecikmelerle elde edilebilmektedir. Bir görüntünün oluşması için gereken 

zaman hesaplandığında görüntü sanki sürekliymiş gibi algılanacak kadar kısadır. 

Örneğin 15x15cm’lik bir alan taranacağı zaman sinyalin gidip gelme zamanı 

2 0.15 m
m1540 s

×
 yani 195 sµ ’dir. Bir görüntünün elde edilmesi için 100 tarama sinyali 

gönderiliyorsa, görüntünün oluşma zamanı0.195 sm  olup bu da saniyede 

1 510.195 sm ≅ görüntü demektir. Bu da insan gözünün görme frekansının olan 24 

kare/sn’den çok daha yüksektir. Görüntüler gerçek zamanda elde edilebildiği için de, 

kan akışı veya kalp kapakçıklarının görüntülenmesi, iç doku ve organ hareketlerinin 

izlenmesi olanaklı kılınmaktadır. 

 

Şekil 2-4 : Doğrusal sesötesi görüntüleme [12] 
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Tanı amaçlı kullanılan sesötesi, iyonize edici radyasyon içeren yöntemler gibi zararlı 

olmadığı için birçok incelemede tercih edilmesine karşın bazı kısıtlamalara sahiptir. 

Kemik veya gaz bölgelerinin sınırlarında sesötesi ışını yüksek saçılmalara uğradığı 

için, kafa gibi bazı anatomik bölgelerin incelenmesinde yetersiz kalmaktadır. 

Bunların yanı sıra görüntünün parlaklığı sadece tek bir dokunun özelliğine değil, 

çevresindeki yansımalar, girişimler ve kayıplara bağlı olarak değişeceği için, nicel 

sonuçlar sağlayamamaktadır.  

Yukarıda söz edildiği gibi, sesötesi görüntüleme, mekanik enerjinin doku içerisindeki 

küçük yapılardan ve doku sınırlarından geri saçılmasını kullanarak görüntüleri 

oluşturur. Sesötesi ışını genellikle bir el parçasına (handpiece = elcik) monte edilmiş 

bir dönüştürücü tarafından üretilir. Bu dönüştürücü elektriksel enerjiyi mekanik 

enerji’ye yani ses dalgasına dönüştürmektedir. Dokulardan yansıyan enerji de yine 

aynı dönüştürücünün alıcı işlevi görerek mekanik enerjiyi elektriksel enerjiye 

dönüştürmesi sonucu alınır. Üretilen ses darbesinin uzunluğu (veya süresi) ancak 2 

veya 3 dalga boyu kadar kısadır.  

Düşük frekanslı dalgalar, karaciğer gibi derin yapıları, yüksek frekanslar ise vücut 

yüzeyine yakın bölgeleri incelemek için kullanılırlar. Ayrıca damarlardaki kan 

akışının incelenmesi için Doppler kaymasından yararlanılır. 

 

Şekil 2-5 : Çeşitli sesötesi görüntüler [6]  
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Yansıyan dalgaların kullanılarak görüntü oluşturulabilmesinin altında yatan temel 

mantık, dokuların farklı akustik empedanslara (doku yoğunluğu ve ses yayılım 

hızı)sahip olmasıdır. Ses dalgaları, farklı akustik empedanslara sahip dokuların 

sınırlarında, kırılma ve yansıma gibi etkilere maruz kaldığı için, geri dönen yansıma 

işaretlerinden doku empedansları arasındaki fark görülebilir. 

 

 

Şekil 2-6 : Sesötesi Dalganın kırılması ve yansıması [4] 

 

Şekil 2-6’da görüldüğü gibi gelen ses dalgası iki ortam arasındaki sınırda yansır veya 

kırılarak ikinci ortama geçer. Burada ortamların akustik empedansları sırasıyla Z1 ve 

Z2’dir. Z1 ve Z2’nin eşit olduğu durumda zaten ortamlar aynı olduğu için ışın 

yayınımına devam eder. Z1’in Z2’den küçük olduğu durumda yansıyan dalga genel 

dalgaya göre 180 derece faz değiştirecektir. Gelen dalganın sınır yüzeyinin 

normaline olan açısı 90° ’den küçük olduğunda aşağıdaki bağlantılar geçerlidir: 

 

i rθ θ=  (2.9) 

1

2

sin

sin
i

t

c

c

θ
θ

=  (2.10) 
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2 1

2 1
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i i t
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2

2 1

2 cos

cos cos
t i

p

i i t

p Z
T

p Z Z

θ
θ θ
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+

 (2.12) 

( )
( )

2

2 1

2

2 1

cos cos

cos cos

i tr
I

i i t

Z ZI
R

I Z Z

θ θ

θ θ

−
= =

+
 (2.13) 

( )

2
2 1

2

2 1

4 cos

cos cos

t i
I

i i t

I Z Z
T

I Z Z

θ

θ θ
= =

+
 (2.14) 

Yukarıdaki (2.11)-(2.14) denklemlerinde yer alan pR , pT , IR ve IT değerleri sırasıyla 

basınç yansıma katsayısı, basınç aktarım katsayısı, yeğinlik yansıma katsayısı ve 

yeğinlik aktarım katsayısıdır. 

Ses dalgasının sınır yüzeye 90 derece açıyla (yüzeyin normalinde) geldiği 

durumlarda yansıma oranları doku akustik özelliklerine bağlı olarak değişir. Kemik 

ve yumuşak doku sınırlarında yansıyan dalga gelen dalga %40, gaz ile yumuşak doku 

sınırında ise gelen dalga %99 oranında geri yansımaktadır [4]. Görüldüğü gibi farklı 

empedansa sahip dokuların sınırlarında yansıma çok yüksek olduğu için ikinci 

ortama aktarılan dalga gücü çok azdır ve bu dokuların kabul edilebilir bir şekilde 

görüntülenebilmesi olanaklı olamamaktadır. Bu gibi durumlarda bölüm akustik 

gölgelenme veya parıldama gibi görüntü bozulmaları görülmektedir.  
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Şekil 2-7 : Ses dalgasının dokular arası sınırdan yansıması ve kırılması [7] 

 

 

Şekil 2-8 : Ses dalgasının dokular arası sınırdan yansıması ve kırılması [7] 

 

Görüntü üzerinde oluşan beyaz bölgeler yukarıdaki formüllerden görülebileceği gibi 

yansımanın göreceli olarak az olduğu bölgeler yani nispeten koyu olan alanlar,  

sıvıları göstermektedir. Yansımanın olmadığı bölgeler de kistin içerisindeki sıvı 
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bölgeyi, idrarı veya kanı göstermektedir.  

Bazı dokulara ilişkin sesötesi özelliklerin kısa derlemesi Tablo 2-1 ve Tablo 2-2’de 

görülebilir. Tablo 2-2’da ölçüm yapılan sıcaklığın yanında kullanılan frekans 

değerine karşılık ölçülen ses hızı ve zayıflama değerleri yer alırken, ölçüm 

alınmamış olan değerler boş bırakılmıştır. Görülebileceği gibi daha yoğun olan 

bölgelerde ses hızı ve zayıflama değerleri frekansla doğru orantılı olarak artmaktadır.  

2.3.1 Sesötesi Görüntüleme Kipleri 

Sesötesi görüntüler değişik yaklaşımlar kullanılarak farklı kiplerde elde edilir. 

Đncelenen doku yapısına göre bu kiplerden biri veya birkaçı kullanılabilir. Ayrıca 

birleşik görüntüleme veya 3 boyutlu görüntüleme de yapılmaktadır.  

Birleşik görüntüleme veya sonoCT denilen yöntemde, faz dizilimli dönüştürücü 

kullanılarak değişik açılarda çoklu düzlemdeş B-kip görüntü elde edilir ve bu 

görüntüler birleştirilerek tek bir bileşik görüntü oluşturulur. Bu tip görüntülemenin 

sağladığı kazanç görüntülerde karşılaşılan yapay olguların oluşmasını 

engellenebilmesidir. Yapay olgular Bölüm 2.5’de açıklanmıştır.  

Üç boyutlu görüntüleme, elde edilen B-kip bir görüntü ile bu görüntünün, düzlemine 

dik bir şekilde ve faz-dizilimli dönüştürücü ile yapılan taranması sonucu oluşturulur. 

Bu tip görüntülemenin sağladığı kazanç, incelenen dokular veya yapıların üç boyutlu 

görülebilmesinin yanı sıra bu yapıların hacimleri konusunda daha doğru ölçümler 

alınabilmesidir. 

A-Kipi:   

Sesötesi görüntüleme kipleri içerisinde en eski ve en kolay olan bu kip dokuya 

gönderilip geri alınan ses işaretinin genliğinin zaman ekseninde yansıtılması 

mantığına dayanır ve tek boyutludur. Dokudan alınan yansıma işareti hiç işlenmeden 

görüntü olarak ekrana yansıtılır. Kipe adını veren A harfi de “Genlik” sözcüğünün 

Đngilizce karşılığı olan  “Amplitude” kelimesinin baş harfinden gelmektedir.  
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Şekil 2-9 : A-Kipi Görüntüleme [10] 

 

Buradaki genlik yansıyan enerjinin yansıma şiddeti yani yeğinliğinin bir 

göstergesidir, zaman ekseni ise aslında ses dalgasının doku içerisinde gidip gelme 

zamanını gösterdiği için .x v t=  temel formülünden de görülebileceği gibi geri 

yansıyan US dalgasının geldiği derinliği belirtir 

 

Şekil 2-10 : Gözün A-Kipi ve B-Kipi Sesötesi Görüntülemesi (Ultralink Artemis 2 Cihazı) [9] 

 

Bu kip genelde oftalmoloji’de gözün tabakaları arasındaki mesafelerin incelenmesi 
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gibi durumlarda kullanılır. Đncelenen göz yapısı çok küçük olduğu için zayıflama 

etkiler çok önemli değildir ve bu yüzden de yüksek çözünülürlük elde edebilmek için 

yüksek frekans kullanılabilir.  

B-Kipi:  

Bu kip A kipinin kullanımına dayanır. Elciğin hareket ettirilerek elde edilen yansıma 

sinyalleri hareket bilgisi kullanılarak birleştirilir. Yansıma sinyallerinin genlikleri 

kullanılarak parlaklık haritası oluşturulur ve bu parlaklık haritası sesötesi görüntüsü 

olarak yansıtılır. Bu kip, günümüz sesötesi tanı görüntülemesinde en çok kullanılan 

tipdir. B-kipiyle elde edilen görüntü sayesinde yalnız gömülü cisimlerin derinlikleri 

değil, bazı yapısal özellikleri de gözlenebilmektedir. Ayrıca B-kipi görüntüleme 

Bölüm 2.3’de hesaplandığı gibi çok hızlı oluşturulabildiği için hem sabit hem de 

hareketli yapıları incelemek için kullanılabilir.  

 

 

Şekil 2-11 : 12 Haftalık Fetüs [11] 

 

M-Kipi:  

Bir seri A-kipi işaretin sürekli bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen bu tip 

görüntülerde, kalp kapakçığı veya kalp duvarı gibi hareketli dokular incelenebilir. 
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Đşaret cevabı zaman ekseninde görüntülendiğinde dokunun yapmakta olduğu hareket 

yansıyan işaretin genliğinin zamana göre kayması biçiminde izlenebilmektedir.  

Görüntüdeki parlaklık yansımanın genliğiyle doğru orantılıdır. 

 

 

Şekil 2-12 : Sol Kalp Karıncığı M ve B-kipi Sesötesi Görüntüsü [8] 

 

Üç boyutlu görüntüler ise B-kip taramanın düzlemine dik bir şekilde yeniden 

taranarak bu görüntülerin işlenmesiyle elde edilmektedir.  

2.4 Sesötesi Görüntülerde Kayıplar  

Sesötesi ışının doku içerisindeki yayınımı sırasında enerji kaybına uğraması doku 

sınırlarındaki yansımaların yanı sıra parçacıkların hareketlerine de bağlıdır. Sesötesi 

dalganın yayılımı sırasında parçacıkların sıkışma ve gevşeme mekanizmalarına bağlı 

hareketleri, enerjinin emilimine (soğrulması) ve saçılmasına neden olur. Enerjinin 

emilimi, saçılımı, yansıması ve yankıması olaylarının bütününe zayıflama denir.  

Emilim: 
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Sesötesi enerjinin bir kısmı, mekanik dalganın salınım hareketi sonucunda meydana 

gelen yer değiştirmeler sırasında sürtünme etkileriyle ısıya dönüşerek 

kaybolmaktadır. Isıya dönüşerek ortam tarafından emilen bu enerji de, ısıl 

iletkenlikle frekansın karesine bağlı olarak değişmektedir.  Burada classβ  ve  Tβ  

sırsıyla emilim katsayısı ve genleşme emilim katsayısıdır [4]. 

2
class Afβ =  (2.15) 

( )

2
0

2
1

r

R

B f

f f
β =

+
 (2.16) 

( )

2
2 0

2
1

class r

n R

B f
B Af

f f
β β= + = +

+
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Saçılma: 

Eğer sesötesi ışın, doku içerisinde veya doku yüzeyinde, kendi dalga boyundan daha 

küçük parçacıklar ve düzensizliklerle karşılaşırsa gelen sesötesi dalga birçok yöne 

saçılır. Saçılma, saçılan dalga girişimlere neden olduğu için emilimden daha 

karmaşık bir olaydır. Saçılmanın açısal bağımlılığı ve şiddeti (yeğinliği) nesnenin 

biçimi, büyüklüğü ile fiziksel ve akustik özelliklerine bağlıdır. Saçılma dalgasının 

genliği de Gauss dağılımına sahiptir [26]. Saçılım işareti doku içerisindeki ortalama 

akustik özellik farklarından kaynaklandığı için ortalaması sıfırdır.  Saçılma olayı, 

birim şiddete karşılık gelen saçılma güç miktarını ifade eden saçılma kesiti sσ  olarak 

aşağıdaki gibi formüle edilmiştir [4] :  

225
6

4

3( )64

9 2
s s

s

s

r
k

κ κ ρ ρπ
σ

π ρ ρ

 − −
 = +

+  
 (2.18) 

 

2.5 Sesötesi Görüntülerde Yapay Olgular (Artifacts)  

Sesötesi görüntülemede yapay olgular akustik gölgelenme, yankıma ve kırılım 

sonuçları olarak oluşabilir. Eğer dönüştürücünün yüzeyinde çok yüksek yansıtma 

özelliğine sahip bir doku varsa meydana gelen çoklu yansımalardan dolayı görüntü 

üzerinde paralel çizgiler oluşur. Buna akustik yankılanma denir. Bu tip yapay olgular 
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paralel çizgilerin varlığı nedeniyle kolay fark edilirler.  

 

 

Şekil 2-13 : Sesötesi görüntüde yankıma etkileri [12] 

 

Akustik gölgelenme ise çok yüksek yansıtma veya çok yüksek zayıflama özelliğine 

sahip bir nesne varsa oluşur. Sesötesi dalgalar dokunun belli bölgesine 

ulaşamadıkları için bu bölgelerden yansıma alınamaz. Bunun sonucu da bu 

gölgelenme etkisi görüntü üzerinde karanlık bir bölge veya delik olarak görülür.  
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Şekil 2-14 : Sesötesi görüntüde akustik gölgelenme [12] 

 

Akustik gölgelenmenin tersi olan akustik artırım (parıldama) durumunda az önceki 

koşulların tersi geçerlidir ve bu meme görüntülemede tümörlerin algılanmasında 

kullanılır.  

Yanlış tanının engellenebilmesi için yapay olgulara yol açan nedenlerin doğru 

tanımlanması gerekir. Nedenler doğru tespit edildiğinde, dokunun yapısıyla ilgili çok 

faydalı bilgi elde edilebilmektedir.  

2.6 Sesötesi Görüntü Karakteristikleri  

Sesötesi görüntüler, sistem veya incelenen doku kaynaklı gürültüler veya yapay 

olgulardan kaynaklanan bozulmalara maruz kalabilirler. Yapılan tanıların 

doğrulukları görüntülerdeki bozucu etkilerin doğru incelenmesi ve göz önünde 

tutulmasıyla doğru orantılıdır. Bu yüzden, elde edilen görüntüler aşağıdaki gibi 

niceliksel değerlerine bakarak incelenmeli ve yapılabiliyorsa niceliksel değerlerin 

iyileştirilmesine çalışılmalıdır. 

2.6.1 Đşaret Gürültü Oranı 

Alınan sinyalin gürültüye oranına işaret gürültü (SNR) oranı denir. Bu tez çalışması 
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kapmasında yapılmış olan benzetim sonucunda elde edilen görüntülerdeki kist 

alanları hesaplanarak beklenen değerden sapması bulunur. Bu sapma gürültü 

etkilerinden kaynaklanmakta olduğu için, işaret gürültü oranı buradan hesaplanabilir.  

Sesötesi görüntülerde gürültünün üç bileşeni vardır. Đlk bileşen sisteminin elektronik 

yapısından kaynaklanmaktadır. Bu tip görüntüler işaret veya ortamdan bağımsız 

oldukları için değişken değildirler ve karakteristikleri ortamdan kaynaklanan 

gürültülere oranla daha iyi bilinmektedir Elektronik kaynaklı gürültülerin etkileri 

yansıyan işaret yeterince yüksek genliğe sahipse ve yeterli oranda yükseltildiyse 

azaltılabilir. Yansıyan işaretinin genliğinin yükseltilebilmesi için gönderilen işaretin 

genliğinin yükseltilmesi gerekir.  

Đkinci gürültü kaynağı beneklerdir (speckle). Benek gürültüsünün Rayleigh 

dağılımına sahip olduğu genel olarak kabul edilse de logaritmik dönüşümden sonra 

Gaussian dağılımı özellikleri gösterdiği de kabul edilmektedir. Benek gürültüsünün 

istatistiksel dağılımı konusunda kabul edilmiş ortak görüş olmasa da beyaz gürültü 

olmadığı kabul edilmektedir [27, 28]. Benek gürültüleri, eşevreli dalgaların yapıcı ve 

silici girişimi sonucu oluşan noktasal gürültülerdir ve homojen görünmesi beklenen 

dokunun tanecikli görünmesine sebep olur [15, 18, 21, 27, 28]. 

Son gürültü kaynağı, parazit yankılar, yan demet, ızgara demeti, çok yollu 

yankımalar, doku hareketleri ve diğer akustik görüngülerden kaynaklanan işarettir. 

Bu tip görüntüler, harmonik görüntüleme teknikleri kullanılarak belirgin şekilde 

azaltılabilir.  

Bunun yanı sıra gönderilen sesötesi işaretin frekansı yükseltildiğinde, frekansa bağlı 

zayıflama etkileri artacağından derin bölgelerdeki sinyal genliği azalacak ve bu 

bölgelerde işaret gürültü oranı düşecektir. Bu yüzden incelenen bölge derinliğine 

uygun frekansta işaret kullanılmalıdır. 

Dönüştürücü yüzeyinden gönderilen işaretin odak mesafesi ve odaklanma gücü de 

görüntünün kalitesini etkilen etmenlerden biridir. Güçlü bir şekilde odaklama 

yapıldığında, odak noktası civarında birim alana düşen enerji çok yüksek olacağı için 

buradaki işaret gürültü oranı iyileşirken, odak noktasından uzak mesafelerde bu oran 

azalacaktır. Đncelenmek istenen bölge göz önünde tutularak odak uzaklığı ve 

odaklama şiddeti seçilmelidir. 
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2.6.2 Uzamsal Çözünülürlük  

Birim uzam başına ayrıştırılabilen çizgi sayısı ya da ayrıştırılabilen en yakın iki 

çizginin aralarındaki uzaklıktır. Diğer bir deyişle iki cisim arasındaki fark edilebilen 

en küçük mesafedir. Dokuya gönderilen işaretin dalga boyu ve dönüştürücünün odak 

noktası çözünülürlüğü doğrudan etkiler. Daha yüksek frekanslar kullanıldığında, 

dalga boyu daha küçük olacağı için daha iyi uzamsal çözünülürlük elde edilir. 

2.6.3 Karşıtlık – Gürültü Oranı: 

Đşaret gürültü oranında olduğu gibi gürültülerin görüntü üzerinde fazla olması 

karşıtlık (contrast) gürültü oranını küçülteceği için görülmesi beklenen nesnelerin 

fark edilmelerini zorlaştıracaktır. Karşıtlık – gürültü oranı hesaplanırken genellikle 

arka plandaki bir ilgi bölgesinin standart sapması ölçülerek gürültü oranı hesaplanır. 

Hesaplanan gürültü görüntüleme tekniğinin donanım yapısından kaynaklanabileceği 

gibi  dokunun kendi özelliklerinden de kaynaklanabilir.  
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3 SESÖTESĐ GÖRÜNTÜLEMENĐN BENZETĐMĐ 

Sesötesi dalgaların denklemleştirilmesi aşamasında, benzetim için kullanılan 

program olan FIELD II’nin yaklaşım benimsenmiştir.  Benimsenen bu yaklaşım, 

sesötesi dalganın doğrusal olmayan etkilerinin göz ardı edilerek sistemin 

tamamen doğrusal ele alınması ve sistemin girişine uygulanan bir birim dürtü 

fonksiyonuna (Dirac Delta Function) karşılık verdiği uzamsal dürtü yanıtı olarak 

ifade edilmesine dayanmaktadır. Doğrusal elektriksel sistemler, Denklem (3.1)’de ve 

Şekil 3-2’da gösterildiği gibi, girişlerine uygulanan birim dürtüye karşılık elde edilen 

ve dürtü yanıtı olarak tanımlanan birer zaman yanıtı ile ifade edilebilirler. Bu sayede 

doğrusal sistemleri alt bileşenlerine ayrıştırmak olanaklı hale gelmektedir.  

y(t) h(t) x(t) h( )x(t - )dθ θ θ
+∞

−∞
= ∗ = ∫  (3.1) 

Burada h(t)  sistemin dürtü yanıtını (impulse response) belirtirken *’da evrişim 

(convolution) sembolüdür.  

 

 

Şekil 3-1 : Bir sistemin dürtü yanıtının ölçülmesi [3] 

 

Yukarıdaki yaklaşımı akustik bir sistemi tanımlarken kullanıldığında, akustik 

dönüştürücünün, solda referans noktasından 2r
�

 uzaklıkta sonsuz bir yüzeyde yer 

aldığını ve oρ  homojen yoğunluktaki ortamda, sabit c ses hızında işaret yaydığını 

kabul edelim. Đlgi noktamız da referanstan 1r
�

 uzaklığındadır. Bu kurgu Şekil 3-2’de 

görülmektedir [3, 17, 18]. 
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Şekil 3-2 : Doğrusal akustik sistem [3] 

 

Uzamsal cevabı bulmak için, durağan bir noktadaki basınç dalgalarını, zaman 

ekseninde gözlemlememiz gerekir. Bu da gözlem noktasından geçen tüm küresel 

dalgaların toplanmasıyla bulunur.  

 

Şekil 3-3 : Sabit bir t zamanı için basınç dalgasının gösterilimi [3] 

 

Yayınım yüzeyinin alanının S olduğu varsayılırsa, tüm yüzey tarafından üretilen 

uzaysal dürtü cevabı, sonsuz küçük kaynakların yarattığı işaretlerin Rayleigh 

tümlemesiyle (integration), bulunur [3]. 

2 1
2

0
1

2 1

r r
(r , )

(r , )
2 r r

n

S

v t
c

tp t dS
ρ
π

−
∂ −

∂=
−∫

� �

�

�

� �
 (3.2) 
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Burada nv  dönüştürücü yüzeyine dik hızdır. Huygens’in ilkesinin yayınım yüzeyini 

oluşturan sonsuz küçük noktaların tümlenmesiyle elde edilir. Tümleme sırasında 

yayınımın homojen ortamda ve doğrusal, yayınım yapan yüzeyin de düz olduğu 

kabul edilmiştir.   

(r, ) (r, )v t t= −∇Ψ
� �

 (3.3) 

0

(r, )
(r, )

t
p t p

t

∂Ψ
= −

∂

�

�

 (3.4) 

Yukarıdaki formülleri sağlayacak bir hız potansiyeli olduğunu varsayarsak, hız 

potansiyeli, yayınım kaynağının yüzey tümlemesine eşittir.  

2 1
2

1

2 1
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(r , )
2 r r

n

S

v t
ct dS

π

−
−

Ψ =
−∫

� �

�

�

� �
 (3.5) 

Tümlemeyi birim dürtü işaretini kullanarak ayırıp zaman işareti şeklinde yazarsak, 

dürtü işaretini dönüştürücü denkleminden ayırabiliriz: 

2 1
2 2 2

1 2

2 1

r r
(r , ) ( )

(r , )
2 r r

n

S T

v t t t
ct dt dS

δ

π

−
− −
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−∫ ∫

� �

�

�

� �
 (3.6) 

Yayılım hızının tüm yayınım yüzeyinde sabit olduğunu kabul edersek yüzey 

hızını 2r
�

’den bağımsız hale getirmiş oluruz.  

2 1

1
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t
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 (3.7) 

Evrişimden görülebileceği gibi, yukarıdaki formülde uzamsal dürtü cevabı: 

2 1

2 1

r r
( )

( )
2 r rS

t
ch t dS

δ

π

−
−

=
−∫

� �

� �
 (3.8) 
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olarak ifade edilebilir. (3.5), (3.8) ve (3.9) denklemleri kullanılarak belli bir 

noktadaki basınç denklemi yeniden yazıldığında ise  

1 0 1

( )
(r , ) (r , )nv t

p t h t
t

ρ
∂

= ∗
∂

� �

 (3.9) 

bulunur. 

 

Sistemin bütünü doğrusal akustik kabul edildiğinde dönüştürücüye gelen işaret [3, 

17, 18]:  

( , ) ( )* ( )* ( , )r pe m pe
t r

p r t v t f r h r t=
� � �

 (3.10) 

Olarak ifade edilebilir. Burada  *
t
 ve *

r
 sırasıyla uzamsal ve zamansal evrişim 

iken ( )pev t dönüştürücünün uyarımını ve işaretin yayım ve alımı sırasındaki 

elektro-mekanik dürtü yanıtını içermekte olan darbe-yankı cevabıdır. mf , doku 

içerisindeki yoğunluk ve ses hızı değişimlerine bağlı olan ve saçılmaya neden olan 

düzensizliklerdir. peh  ise dönüştürücü geometrisini saçılım alanına bağlayan darbe-

yankı uzamsal dürtü yanıtıdır. Bu terimler açık bir şekilde yazılırsa: 

  

3

2 3
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( , ) ( , )* ( , )pe t rh r t h r t h r t=
� � �

 (3.13) 

 

Bu fonksiyonların detaylı çıkarımı ilgili referansta görülebilir [3].  Böylece 

görüntüyü oluşturan çizgilerin her biri doku içerisindeki saçıcıların hepsinin toplam 

yanıtı olarak hesaplanabilir. Homojen dokularda ise saçıcılar rasgele dağılımlı olarak 

yerleştirilip saçıcı güçleri Gaussian dağılımlı bir şekilde modellenebilir. Kullanılan 

Gaussian dağılımının değişintisi (variance) da incelenen doku kesitinin geri saçılımı 

ile belirlenir [3, 17, 18]. 
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3.1 FIELD II Program Seti 

FIELD C kodu ile geliştirilmiş ve ara yüz olarak MATLAB programını kullanan bir 

programlar setidir ve doğrusal akustik yaklaşımı kullanarak sesötesi dönüştürücü 

alan ve sesötesi görüntüleme benzetimi amacıyla tasarlanmıştır.  FIELD içerisindeki 

programlar darbeli sesötesi alanları Tupholme-Stepanishen yaklaşımını kullanarak 

hesaplamaktadır. Bu yaklaşım, Bölüm 3’de açıklandığı gibi, hem darbeli hem de 

sürekli dalga durumları için sesötesi alanın hesaplanması için doğrusal sistem 

teorisinin uygulanmasını yani sistemin uzamsal dürtü cevabı ile ifade edilmesini 

içerir.  

Sistem cevabı incelenen noktanın uzaydaki konumuna da bağlı olduğu için uzamsal 

dürtü cevabı adını almaktadır. Böylece sistemin girişinden uygulanan her türlü 

işarete karşılık verdiği yanıt giriş işaretinin sistemin uzamsal dürtü cevabı ile 

evrişimi kullanılarak bulunabilir. Bu da her türlü dönüştürücünün ve uyarım 

işaretinin modellenmesine olanak vermektedir. 

Sistemdeki toplam darbe-yankı yanıtı, Denklem (3.10)’deki gibi, dönüştürücü uyarım 

fonksiyonunun yayınım açıklığının ve alıcı açıklığının uzamsal dürtü yanıtıyla ve 

elektro-mekanik dönüştürücü fonksiyonu ile evrişiminden bulunabilir.  

FIELD II benzetimlerinde dönüştürücü yüzeyi çok küçük kareler olarak ele 

alınmıştır. Bu yaklaşımın avantajı, her türlü dönüştürücü yüzeyinin modellenmesinin 

olanaklı hale gelebilmesidir. Ayrıca bu şekilde dönüştürücü yüzeyinin her noktasının 

aynı şekilde ve aynı zamanda titreşememesin benzetime yansıtılması problemi de 

çözülebilmiş olmaktadır [23]. Dönüştürücü yüzeyini küçük karelere bölme 

yönteminin diğer bir avantajı ise dönüştürücü birimlerin küçük olması nedeniyle 

sinyali uzak-alan yaklaşımı ile çözümünün kullanılabilirliği ve böylece de 

benzetimin sadeleşmesidir.  Benzetimin sadeleştirilmesi ve düşük örnekleme, 

benzetim zamanının kısalmasını sağlar.  

Benzetim sırasında kullanılan FIELD II programlarına ilişkin bilgi 'Bölüm 3.2’de 

kısaca verilmiştir. Bu setin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiye [31] no’lu kaynaktan 

erişilebilir.  
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3.2 Kullanılan FIELD II Programları 

field init: Bu komut FIELD II programının ilklendirilmesi için çalıştırılmaktadır ve 

programlar çalıştırılmadan önce çalıştırılmalıdır. Parametre olarak 0 verilirse, açılış 

resminin gösterilmesini engeller. Programın ilklendirilmesi sırasında yüklenen 

parametreler şöyledir: 

Tablo 3-1 : FIELD II değişken ilklendirme değerleri [31] 

Değişken Adı Açıklama Atanan Değer 

c  Ses Hızı  1540 m/s  

fs  Örnekleme Frekansı 100 MHz  

show time  Hesaplama zamanının gösterilmesi 1 (evet)  

debug  Hata ayıklama bilgisi gösterilmesi 0 (hayır)  

use att  Zayıflama kullanılması  0 (hayır)  

att  Frekans bağımlı zayıflama kullanılması  0.0 dB/m.  

freq att  Merkez frekans f0 etrafındaki frekans 
zayıflaması- 

0.0 dB/[m Hz]  

att f0  Zayıflama merkez frekansı Hz  0.0 Hz  

use rectangles  Açıklıklar tanımlanırken köşegenlerin 
kullanılması  

1 (evet)  

use triangles  Açıklıklar tanımlanırken üçgenlerin kullanılması 0 (hayır)  

use lines  Açıklıklar tanımlanırken çizgilerin kullanılması 0 (hayır)  

no ascii output  ASCII çıktının ekrana yazdırılması  
0 (hayır, çıktı 
ekrana yazdırılır) 

 

field end: Programın sonlandırılması ve hafızada ayrılan yerin serbest bırakılması 

içindir. 

set sampling: Sistemin kullandığı örnekleme zamanını tanımlamak için kullanılır. 

Kullanımı ise set sampling (fs); ‘dir . 

set field: Programın çalışması için gerekli olan değişik parametrelerin tanımlanması 

için kullanılır. Kullanımı set field (değişken_adı, değeri); şeklindedir. 
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Örneğin zayıflamayı 1.5 dB/cm’e ve frekans bağımlı zayıflamayı 3 MHz civarında 

0.5 dB/[MHz cm] olacak şekilde ayarlanmak istendiğinde:  

set_field (’att’,1.5*100); 

set_field (’Freq_att’,0.5*100/1e6); 

set_field (’att_f0’,3e6); 

set_field (’use_att’,1); 

komutu kullanılmalıdır. Frekans bağımlı ve bağımsız terimlerin merkez frekansında 

birbirileriyle uyuşması gerektiği için att = Freq att*att f0 olacak şekilde 

seçilmelidir, aksi takdirde zayıflama derin bölgelerde çok küçük veya çok büyük 

olabilir.  

xdc apodization: Bir açıklığa ilişkin apodizasyon zaman çizgisini oluşturmak için 

kullanılır. Kullanımı xdc apodization (Th, times, values); şeklindedir. 

Burada Th dönüştürücü açıklığının işaretçisidir (pointer). times değişkeni 

apodizasyonun ne kadar süre sonra geçerli olacağını, values ise açıklıktaki her 

fiziksel eleman için bir satır zaman çizgisidir.  

xdc center focus: Odaklama gecikme frekanslarını hesaplamak ve dinamik 

odaklama için referans noktası olan odak merkez koordinatını tanımlamak için 

kullanılır. Kullanımı xdc center focus (Th, point); şeklindedir. Th 

dönüştürücü açıklığının işaretçisi ilen point de odak merkez noktasıdır. 

xdc excitation: Açıklığın uyarımını ayarlamak için xdc excitation (Th, 

pulse); şekilde kullanılır. pulse değişkeni açıklığın satır vektörü şeklindeki 

uyarım darbesidir. 

xdc focus: Açıklık için odak zaman çizgisinin oluşturulması için xdc focus (Th, 

times, points); şeklinde kullanılır. Değişkenler ise Th, açıklığın işaretçisi, 

times, odağın geçerli olduğu zaman değeri ve points de her bir alan noktası için 

koordinat vektörüdür.  

xdc impulse: Açıklığa ilişkin dürtü yanıtının oluşturulması için xdc impulse 

(Th,pulse); şeklinde kullanılır. Burada pulse, açıklığın satır vektörü şeklindeki 

dürtü yanıtıdır. 

xdc linear array: Doğrusal dizilimli açıklık oluşturmak için kullanılır. Kullanımı  
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Th = xdc linear array (no elements, width, height, kerf, 

no sub x, no sub y, focus);  

şeklindedir. Burada kullanılan değişkenler:  

no elements : Eleman sayısı 

width : Elemanların x yönündeki genliği 

Height : Elemanların y yönündeki genliği 

Kerf : Elemanlar arasındaki x yönündeki mesafe 

no sub x : Elemanların x yönündeki alt bölmeleri 

no sub y : Elemanların y yönündeki alt bölmeleri  

focus[] : sabit odak konum vektörü (x,y,z).  

calc h: Açıklığa ilişkin uzamsal dürtü cevabının hesaplanması için [h, start 

time] = calc h(Th,points); şeklinde kullanılır. Burada h, m/s cinsinden 

uzamsal dürtü cevabı iken start time’da h’deki ilk örneğin zamanıdır.  

calc scat: Bir saçıcı grubundan alınan işaretin hesaplanması için aşağıdaki şekilde 

kullanılır: 

[scat, start time] = calc scat(Th1, Th2, points, amplitudes); 

Burada Th1 dönüştürücü açıklığının Th2 de alıcı açıklığının işaretçisidir. Points 

saçıcıların konumlarını içeren vector, amplitudes da her bir saçıcının saçma 

genliğini göstermektedir. Scat, alınan işaret iken start time’da scat’daki ilk 

örneğin zamanıdır.  
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4 BENZETĐM VE SONUÇLARI 

Bu çalışma kapsamında hazırlanan benzetim programı, birbirinden bağımsız üç 

programdan oluşmaktadır. Bu programlardan birincisi yapay görüntünün 

oluşturulması içindir ve kısaca Bölüm 4.1’de anlatılmıştır.  

Programlardan çalışma sırasına göre ikincisi, benzetimi kapsamaktadır. Bu 

programda, yapılan benzetimlerin gerçek sistemlere benzemesi açısından 64’ü aktif, 

192 elemanlı dönüştürücü kullanılmıştır. Sistemin girişine sinüzoidal dürtü verilmiş, 

örnekleme frekansı program setinin kullanım kılavuzunda önerildiği gibi 100MHz’de 

bırakılmıştır. Ayrıca kullanılan görüntülerdeki yan kulakçıklardan kaynaklanan 

bozulmaların yok edilebilmesi için apodizasyon (apodization) uygulanmıştır.  

Apodizasyonun amacı, frekans spektrumundaki yan kulakçıkları azaltarak daha 

düzgün noktasal dağılım fonksiyonuna sahip bir akustik basınç alanı üretilmesidir. 

Đlk yapılan benzetimlerde apodizasyon gözardı edilmesi, elde edilen görüntünün 

yankılanan etkileriyle çok fazla bozulmasına sebep olmuştur.  

Benzetim ana programı kabul edilebilecek bu ikinci program, yukarıda bahsedilen 

sabit değerler haricinde, komut satırından benzetim frekansı, zayıflama ve gürültü 

bilgilerinin girilmesine izin verilecek şekilde düzenlenmiştir. Dokunun ve saçıcıların 

yapısından kaynaklanan Rayleigh gürültüsü benzetimin içerisinde yer almaktadır. 

Görüntüleme sisteminin donanımsal yapısından kaynaklanan gürültüler ise ekrandan 

girilerek sağlanmıştır.  

Hazırlanan üçüncü program ise elde edilmiş sesötesi görüntülerin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır ve detaylı açıklaması Bölüm 4.2’de yer 

almaktadır. 

4.1 Yapay Görüntülerin Oluşturulması 

Yapay bir doku grubunun oluşturulabilmesi, tanımlanan hacim içerisinde yer alması 

istenen saçıcı sayısı kadar noktasal saçıcı yerleştirilmesine dayanır.  
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Bunun için saçıcıların konumlarının ve saç(tır)ma katsayılarının tutulacağı iki farklı 

dizi oluşturulması gerekmektedir. Bu dizilerden ilki, N saçıcı sayısı olmak üzere Nx3 

boyutludur ve noktaların x,y ve z koordinat değerlerinin tutulmasında kullanılır.  

Đkinci dizi ise;  

azyxf s =),,(  (4.1) 

olacak şekilde, her bir noktanın saçılma katsayısını saklayacak şekilde düzenlenir.  

Saçıcı noktaların konumlarının belirlenmesi birkaç farklı yöntemle olabilir.  

a) Belirlenen hacim içerisinde x, y ve z değerlerinin belirlenmiş xd , yd  ve zd  

artımlarıyla artarak koordinatlar oluşturulabilir.  

b) Diğer yöntem, belli bir hacim içerisinde, belli sayıda saçıcının konumlarının 

rasgele olarak belirlenmesi ve daha sonra oluşturulacak doku alanlarının 

içerisinde kalan noktaların, saçıcı katsayılarının doku yapısına uygun olacak 

şekilde düzenlenmesidir. Sesötesi görüntünün rasgele dağılımı olduğu için 

hacim içerisindeki noktaların konumlarının bu dağılıma göre seçilmesi daha 

uygundur [32]. Ancak bu durumda komşu saçıcıların arasındaki mesafeler 

düzgün dağılımlı olmayacaktır.  

 

Şekil 4-1 : Hazırlanmış bir fantom örneği 



 

33 

 

c) Bu tez kapsamında yapılan benzetimlerde kullanılmış olan bir başka yöntem 

ise, önceden hazırlanmış bir gri seviye görüntüsünün kullanılarak, görüntü 

üzerindeki her bir noktanın, kist uzayında bir noktaya karşı gelmesi 

sağlanarak dönüştürülmesidir. Ancak bu oluşturma yönteminde kullanılan 

kaynak görüntü, 2 boyutlu olduğu için, elde edilen kist yapısı da iki boyutlu 

olacaktır. Örneğin resmin genliği x eksenine karşı gelirken, derinlik ifade 

eden boyutu da z ekseni olacak ve böylece y ekseni 0 değeri alacaktır. Bu 

yöntemin çalışması sırasında kullanılan görüntünün boyutu [m,n] ise  

 

_
x

görüntünün eni
d

m
=  (4.2) 

_
z

görüntünün boyu
d

n
=  (4.3) 

_

2o

görüntünün eni
x = −  (4.4) 

_

2o

görüntünün boyu
z = −  (4.5) 

Olacaktır. Görüntünün her (i,j) noktası birinci dizilimde  

, 0i j xx x i d= + ∗  (4.6) 

, 0i jy =  (4.7) 

, 0i j zz z i d= + ∗  (4.8) 

Olarak hesaplanacaktır. Đlgili noktadaki saçıcı katsayısı ise  

max( ( , , ))
( , , ) ( , )

max( ( , ))
s

s

f x y z
f x y z I m n

I m n
= ∗  (4.9) 

 

olarak ifade edilebilir.  
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Şekil 4-2 : Gri seviyeli bitmap görüntüden oluşturulmuş fantom örneği 

 

 

Şekil 4-3 : Yukarıdaki şekildeki fantomun oluşturulması sırasında kullanılan bitmap resim 

 

Yukarıda söz edilen yöntemlerle, saçıcı konumları ve katsayıları belirlendikten sonra 

fantom görüntü benzetim sırasında kullanılmak üzere bir dosyaya kaydedilir. 
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Şekil 4-4 : Yapılan benzetim karşılaştırmaları için kullanılan kist fantomu 

 

4.2 Benzetim Görüntülerinin Analizi 

Bölüm 4.1’de açıklanan yöntemler sonucunda oluşturulan yapay görüntüler 

kullanılarak benzetimler yapılmıştır. Yapılan benzetimlerin frekansa ve zayıflama 

etkilerine bağımlığını incelemek için, bir yapay kist görüntüsü seçilerek bu 

görüntüden fantom üretilmiş ve değişik frekanslar, zayıflama ve gürültü durumları 

için benzetim yapılmıştır. Sistem kaynaklı olan gürültünün benzetimi, yapılmış olan 

benzetim sonuçlarına ortalaması ve sapması ekrandan girilebilen Gauss veya 

Rayleigh gürültünün eklenmesi ile sağlanmıştır.  

Elde edilen görüntülerin analiz edilmesiyle görüntü üzerinde olası kistlerin ve 

objelerin yerlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bunun için öncelikle görüntü işleme 

teknikleri kullanılarak görüntünün gürültülerinden temizlenmesi ve arka plan olma 

ihtimali yüksek olan bölgenin görüntüden ayrıştırılması gerekmiştir. 
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Benzetim görüntülerinin analizi için program geliştirilmeye başlandığında önce tek 

bir görüntü ele alınarak bu görüntü üzerindeki arka plan olmayan ve elips olma 

ihtimali yüksek olan bölgeler bulunmaya çalışılmış ve elips yerleştirme algoritması 

bu bölgelerle çalıştırılmıştır. Prototip denebilecek bu aşamada geliştirilen program 

öncelikli olarak 3.5MHz frekansıyla, gürültü ve zayıflama olmadan yapılan benzetim 

görüntüsünü analiz edecek şekilde düzenlenmiştir. Birincil adım olarak kabul 

edilebilecek bu aşamada yapılan işlemler programın diğer geliştirme aşamalarına 

dayanak oluşturmuştur.  

 

Şekil 4-5 : Kullanılan Kist Fantomunun üzerindeki saçıcı kist gruplarının açıklaması. 

 

Öncelikle görüntü üzerindeki benzer tondaki piksellerin gruplandırılması 

gerekmektedir. Bunun için MATLAB programının hazır komutları kullanılarak gri 

seviye kapama işlemi yapılmıştır. Kenar belirleme algoritması uygulandığında 

karşılaşılan gereksiz ayrıntılardan kurtulabilmek için görüntü alçak geçiren filtreden 

geçirilmiştir. Sesötesi görüntüleme, düşük uzamsal çözünülürlüğe sahip olduğu için, 
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alçak geçiren filtreleme işlemi kenarlar hakkında bilgi edinmek istediğimiz zaman 

bir kayba yol açmadığı kabul edilmiştir.  

Yapılan filtreleme işleminden sonra elde edilen görüntü, kenar belirleme filtresinden 

geçirilerek görüntü içerisindeki kenarlar belirlemiştir. Bu bilgi daha sonra görüntü 

üzerindeki olası kist bölgelerinde elips yerleştirme algoritmalarının çalıştırılması 

sırasında kullanılmıştır.  

Daha önceden gri seviye kapama yapılmış olan görüntü kullanılarak, nesne olma 

olasılığı yüksek olan bölgeler görüntüden ayrılmıştır. Bunun için sayıca yüksek olan 

piksel grubunun zemin olma olasılığı kullanılarak zemin renk tonları siyaha, geri 

kalanlar da değer yaklaşıklıklarına göre eşiklenir. Arka plan eşiklenerek ayrıştırılma 

yapılabilmesi için görüntünün renk tonlama dağılımına bakılması gerekmiştir. 

Benzetim esnasında kullanılan Şekil 4-4’de görülebilen fantomun benzetimi Şekil 

4-6’de görüldüğü gibi oluşmaktadır. Bu görüntünün renk dağılımı elde edilerek 

karşıtlıkların ayrılması için gerekli eşik değerleri 50 ve 110 olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 4-6 : Benzetim Görüntüsü, f=3.5MHz, Zayıflama ve Gürültü Yok 

 

Elde edilen eşiklenmiş görüntü, yeni bir kapama işlemine tabi tutularak belli piksel 

sayısından küçük olan gruplar silinmiştir. Benzetim esnasında kullanılan 1 numaralı 
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fantomun analizi esnasında bu büyüklük 30 olarak belirlenmiştir. Küçük alanların 

ihmal edilmesi kayıp gibi görünse bile, resim içerisinde aranan kistin belli bir 

büyüklükte olduğu bilgisi sayesinde bu işlem yapılabilmektedir.  

Yukarıda gerçekleştirilen işlemden sonra kalan gruplar Matlab ortamında komşuluk 

işaretleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Aşağıda yer alan Matlab komutu ile 

gerçekleşen bu işlem sonucunda görüntü üzerindeki nesneler 8-komşuluklarına göre 

etiketlenerek komşuluk sayısı ve bu komşulukların renk kodları elde edilmiştir. 

[labeled, numObjects]=bwlabel(bw,8); 

Daha sonra hesaplanmış olan komşuluk bölgelerinin alt ve üst koordinat bilgileri 

kullanılarak daha önce çıkartılmış kenar görüntüsünden bu koordinatlar 

sınırlandırılmış alan kesilerek oluşturulan küçük görüntücükler elips hesaplama 

algoritmasında kullanılmıştır.  

 

Elips bulma algoritması, elips denkleminin temel denkleminin çözülmesine 

dayanmaktadır. Elipsin denklemini Denklem (4.10)’deki gibi yazabiliriz. 

2 2
0 1 2 3 42 2 2 1a x a xy a y a x a y+ + + + =  (4.10) 

ai katsayılarını bulabilmek için elde edilmiş olan kenar görüntüsü üzerinden 5 nokta 

seçilir. Seçilen bu 5 nokta Denklem (4.10)’i sağlamalıdır. Böylece; 

1A P B−=  (4.11) 

Yazılabilir. Burada  

0 1 2 3 4[ ]TA a a a a a=  (4.12) 

[1 1 1 1 1]TB =  (4.13) 

2 2
1 1 1 1 11

2 2
2 2 2 2 2 2

2 2
3 3 3 3 3 3

2 2
4 4 4 4 4 4

2 2
5 5 5 5 5 5

2 22

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

x x y y yx

x x y y x y

P x x y y x y

x x y y x y

x x y y x y

 
 
 
 =
 
 
  

 (4.14) 
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Elips denkleminin elde edilmesi sırasında elipsi konik kesiti olarak 

değerlendirdiğimiz için elipsliği kontrol etmek için birinci şart olarak Denklem 

(4.17)’i sağlayacak 1I  ve 2I  aranır.  

1 0 2I a a= +  (4.15) 

0 1 3

2 1 2 4

3 4 1

a a a

I a a a

a a

=

−

 (4.16) 

1 2 0I I <  (4.17) 

Đkinci koşul ise  

0 1 2
3 0 2 1

1 2

0
a a

I a a a
a a

= = − >  (4.18) 

Denklem (4.17) ve  (4.18) koniğin elips olma şartlarıdır. Bu şartlar sağlandığında 

büyük ve küçük eksenlerini 2I ’nin özvektörleri olan 1λ ve 2λ ’yi kullanarak şu 

şekilde hesaplayabiliriz: 

3

1 2

I
a

Iλ
= −  (4.19) 

3

2 2

I
b

Iλ
= −  (4.20)  

Elipsin merkez koordinatı ve eğim açısı da hesaplanan eksen değerlerinden bulunur.  

2 2
3 4 3 4

0

0 1 0 1

( cos cos sin ) ( sin cos sin )

( tan ) ( tan )

a a a a
x

a a a a

θ θ θ θ θ θ
θ θ

+ −
= − +

+ −
 (4.21) 

2 2
3 4 3 4

0

0 1 0 1

( cos sin sin ) ( cos sin cos )

( tan ) ( tan )

a a a a
y

a a a a

θ θ θ θ θ θ
θ θ

+ − +
= − +

+ −
 (4.22) 

1

0 2

21
arctan
2

a

a a
θ =

−
 (4.23) 

Bu şekilde hesaplanan elipsler incelenen resim üzerine yerleştirilerek işlem 

tamamlanır ve elips parametrelerinin gerçek kist büyüklükleri ile karşılaştırılması 

için parametreleri bir dosyaya kaydedilir.  
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Programın prototip aşamasında elde edilen elipsler Şekil 4-7’de görülmektedir.  

 

Şekil 4-7 : Prototip görüntüsü üzerinde hesaplanmış elipsler 

 

Prototip aşamasında başarılı bir şekilde elipsler görüntü üzerine yerleştirildikten 

sonra aynı fantomun benzetimi 3.5MHz, 5MHz, 10 MHz frekanslarında zayıflamalı 

ve gürültülü gibi değişik özelliklerde yapılmış ve hazırlanmış prototip programı bu 

benzetim görüntüleri üzerinde çalıştırılmıştır. 

Beklenildiği gibi kullanılan benzetim ayarlarının görüntüyü çok fazla değiştirmiştir 

ve elle seçilerek kullanılan karşıtlık sınırları artık geçerli kalmamıştır. Bunun üzerine 

bütün görüntülerde geçerli olabilecek bir alt-üst limit arayışına girilmiştir. Bazı 

benzetimlerde geçerli kılınan zayıflama seçeneği görüntüde derinlikle birlikte azalan 

bir parlaklık koyulaşmasına neden olduğu için bütün görüntü üzerinde sabit kabul 

edilebilecek bir limit aranmasının yetersiz olacağı açıktır. Bu yüzden de görüntü 

üzerinde uyarlamalı bir karşıtlık ayırma algoritması geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Uyarlamalı algoritmanın geliştirilmesi sırasında önce her piksel için, pikselin 

merkezinde kaldığı 50x50 piksellik görüntü parçası ele alınarak bu bölgedeki 

ortalama, karanlık ve parlak bölgelerinin piksel sayıları kullanılarak alt ve üst eşik 

değerleri elde edilmiştir. Ancak tüm görüntünün bu şekilde taranması çok uzun 
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zamanda tamamlandığı için bu yaklaşımdan vazgeçilmiştir. Böylece görüntü 50x50 

piksellik bölgelere ayrılarak yine yukarıda bahsedilen değerlerle eşik değerleri 

hesaplanmış ve bu eşik değerlerine göre karşıtlık ayarı yapılmıştır. Analiz aşamasının 

geri kalan kısmı prototip aşamasındaki gibi kabul edilmiştir. 

 

Şekil 4-8 : Kontrol yapay dokusunun 10MHz için benzetim görüntüsü. Elde edilen elipsler resim 
üzerinde görünmektedir. 

Çalışmanın amacı sesötesi görüntüleme bölütlenmesi olmadığı için, bu aşamada 

bizim tüm benzetim görüntülerimizin karşılaştırılmasına yarayacak bir algoritma 

geliştirilmesi yeterli kabul edilmiştir. 

Elde edilen görüntüler ve elips yerleştirilmiş görüntü sonuçları ile kullanılan 

programın kodu ek kısmında yer almaktadır. 
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5 SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Sesötesi görüntüleme, cihazların taşınabilirliği, ucuzluğu ve gerçek zamanlı görüntü 

elde edilebilmesi nedeniyle tıbbın birçok alanında tanı amaçlı kullanılmaktadır. 

Ayrıca, incelenen bölgenin anatomik yapısı hakkında detaylı bilgi sağlayabilmesi ve 

insan sağlığına zararsız olması anne karnındaki bebeğin gelişiminin izlenmesi 

amacıyla kullanılmasına ve özellikle bu alandaki uygulamalarıyla tanınmasına neden 

olmuştur.  

Sesötesi görüntüleme tekniği, dokuların akustik özelliklerinin farklı olmasını 

kullanarak ve bu farklılıkların görüntülenmesi esasına dayanır. Ancak dokular 

arasındaki akustik özellik farklılıkları, bazı durumlarda görüntü üzerinde gürültülerin 

ve yapay olguların oluşmasına neden olmaktadır. Görüntüleme sırasında kullanılan 

sistemin frekans ve odak özellikleri de dokulardaki zayıflamaları ve görüntüleme 

derinliğini etkilemektedir. Sistem değişkenlerin yanlış seçilmeleri, sistemlerin 

ölçümlemelerin yapılmamış ve görüntü üzerindeki yapay olgu ve gürültüler, 

görüntülerin yanlış tanıya neden olacak kadar çok bozulmasına yol açmaktadır. 

Karşılaşılabilecek sıra dışı durumların doğru tanılanması, bahsedilen etmenler 

yüzünden, imkansızlaşmaktadır. Yanlış tanıların azaltılması ancak uzmanların çok 

sayıda ve farklı durumlardaki görüntüleri inceleyerek öndeneyim kazanmalarıyla 

mümkün olabilir. Ancak, tanı eğitiminde kullanılan yapay dokuların ticari kısıtları 

olması, bilgisayarla yapılan benzetimleri zorunlu hale getirmektedir.  

Bu tez çalışmasının amacı, sesötesi görüntüleme benzetimlerinin tanı eğitimleri 

sırasında kullanılabilirliğinin gösterilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, J.A. Jensen 

tarafından geliştirilmiş olan FIELD II, sesötesi benzetim program seti, ele alınmış ve 

hazırlanan değişik fantomlar üzerinde benzetimler yapılarak ve görüntüler 

incelenmiştir. Gürültü, zayıflama ve sistem frekansı gibi değişkenlerin görüntü 

üzerindeki etkilerinin sayısal olarak incelenmesi amacıyla bir kist fantomu 

kullanılarak değişik değerler benzetimler yapılmış ve kist bölgelerinin 

görünürlüklerinin sayısal değerleri hesaplanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma sırasında 
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kullanılan fantom oluşturulması, benzetim ve benzetim görüntülerinin analiz 

edilmesi yöntemleri Bölüm 4’de anlatılmıştır. 

Benzetim görüntülerindeki olası kist alanlarının algılanması sırasında ortalama renk 

değerinden yüksek sapma değerine sahip olanlar gruplanarak, bu gruplara elipsler 

yerleştirmiştir. Bulunan bütün elips parametreleri, kaynak görüntü bilgisi ve bulunan 

olası kistin gerçek kistle kesişim durumu metin formatındaki (text) bir dosyaya 

yazılmıştır. Olası kistin gerçek kistle kesişme durumunun not edilmesi, bozulmuş 

olan görüntülerde kist olmayan alanların da bazen kist olarak algılanabilmesi 

yüzündendir. Benzetim sonuçlarının incelenmesiyle elde edilen tüm dosyalar 

birleştirilerek Microsoft Excel’de işlenmiş ve bulunan kist yarıçapların gerçek 

değerlere göre hata oranları ile bulunan elipslerin alanlarının gerçek kist bölgelerinin 

alanlara göre hata oranları hesaplanmıştır. Elde edilen sayısal veriler Tablo 5-1’de 

yer almaktadır. 

Tablo’da yer alan “Benzetim” alanının sıfır ihmal edilerek bakıldığında son iki 

basamağı kullanılan frekans, üçüncü basamağı zayıflama ve dördüncü basamağı da 

gürültü durumları konusunda bilgi vermektedir. Örneğin benzetim değeri 3.512 ise 

frekans 3.5MHz, zayıflama etkilerinin hesaba katılması durumu “1” yani evet ve 

görüntü üzerindeki gürültü durumu da “2” olarak “Gaussian dağılımlı gürültü”yü 

ifade etmektedir. Basamaklar üzerinden ifade edersek: 

 

Şekil 5-1 : Tablo 5-1’deki Benzetim alanının açıklaması. 

 

Tablo’daki “Algı” alanı ise doğru algılanmış olan kistin numarasını göstermektedir. 

Bahsedilen kist numaraları Şekil 4-5’de görülebilir. Noktasal saçıcıların 

karşılaştırılabileceği bir alanları olmadığı ve benzetim sonucunda bu saçıcıların 

görüntüleri odak mesafesine uzaklıklarıyla doğru orantılı olarak değiştiği için yapılan 

analiz sırasında bu veriler ihmal edilmiştir.  
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Hesaplanan hata oranları incelendiğinde zayıflama etkilerinin ve gürültünün 

görüntüyü yüksek oranlarda bozduğu ve dokuların algılanabilirliğini azalttığı 

görülmüştür. Kullanılan benzetim frekansı yükselmesi, bozulma etkilerini 

arttırmaktadır.  

Yapılan çalışmanın sonucunda, benzetim frekansı ile zayıflama ve gürültü katsayıları 

arttıkça, zayıflama etkilerinin ve bozulmaların daha belirgin hale geldiği, kistlerin 

ayırt edilebilirliklerinin büyük ölçüde azaldığı ve kist olmayan bölgelerin de kist 

olarak gruplanabildiği görülmüştür. 

Yukarıda bahsedilen bozulmaların bir sebebi de görüntülerin incelenmesi sırasında 

kullanılan yöntemde frekansa bağlı bir örnekleme değeri belirlenmemiş olmasıdır. 

Frekans arttığı halde alınan işaretin örneklenme sıklığı arttırılmadığı için alınan işaret 

daha fazla kayıplı hale gelmiş, bazı görüntülerde yatay çizgiler ve karanlık bölgeler 

oluşmuştur.  

Ayrıca, sesötesi görüntülerde görülen yapay olguların incelenebilmesi için yüksek 

saçıcı özelliğe sahip bir doku fantomu kullanılarak farklı frekanslar ve odak 

noktalarında benzetim yapıldığı halde akustik parıldama veya akustik gölgelenme 

görülememiştir. Beklenen bu sonuçların görülmeme nedeni sesötesi benzetimin 

doğrusal yaklaşımlar kullanarak modellenmiş olmasıdır.  

Tez çalışması kapsamında yapılan benzetimlerde kullanılan FIELD II program seti, 

sesötesi dalganın doğrusal olmayan özelliklerini göz ardı ederek sistemi doğrusal bir 

şekilde modellediği için yapılan benzetimlerin gerçek sonuçlardan farklılıkları 

olmaktadır. Gelecekte, sesötesi işaretin ve sesötesi sistemlerin benzetimleri doğrusal 

olmayan etkiler de göz önünde tutularak yapılabilir. Bu sayede benzetimlerin kalitesi 

ve doğruluğu arttırılabilir.  

Bunun dışında benzetim görüntülenmesi için kullanılan teknikler geliştirilerek 

görüntülerin otomatik bir şekilde algılanması sesötesi görüntüleme uzmanlarının ve 

doktorlara büyük kolaylık sağlayacaktır.  
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Tablo 5-1 : Benzetim sonuçlarının analizi ve hata oranı tablosu 
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0
-y
o
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1
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h
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2
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a
u
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D
o
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109.78 168.77 18.45 9.33 1.51 0 3.510 5.40 0.00 3.5 1 0 0 

122.63 192.78 7.03 10.92 -1.11 0 3.510 2.41 0.00 3.5 1 0 0 

148.08 161.65 2.86 2.24 0.39 0 3.510 0.20 0.00 3.5 1 0 0 

147.67 178.91 6.28 3.76 -1.52 0 3.510 0.74 0.00 3.5 1 0 0 

8.41 45.49 1.71 4.78 -0.06 0 3.511 0.25 0.00 3.5 1 1 0 

116.37 174.19 25.12 20.91 1.07 0 3.511 16.5018 0.00 3.5 1 1 0 

96.46 103.39 4.08 2.01 -0.62 0 3.511 0.2582 0.00 3.5 1 1 0 

141.15 161.83 8.98 4.78 -0.04 0 3.511 1.3474 0.00 3.5 1 1 0 

153.17 11.16 3.06 1.88 -0.93 0 3.511 0.1809 0.00 3.5 1 1 0 

152.84 66.27 2.66 2.16 -1.55 0 3.511 0.1807 0.00 3.5 1 1 0 

153.50 197.40 3.73 2.68 -1.29 0 3.511 0.3137 0.00 3.5 1 1 0 

147.67 178.91 6.28 3.76 -1.52 0 3.511 0.7419 0.00 3.5 1 1 0 

107.19 162.66 15.21 6.82 -1.37 0 3.512 3.2595 0.00 3.5 1 2 0 

121.51 189.67 8.04 3.99 -1.19 0 3.512 1.0076 0.00 3.5 1 2 0 

153.50 197.93 3.27 2.56 -1.04 0 3.512 0.2627 0.00 3.5 1 2 0 

102.40 179.66 3.12 1.64 -1.56 0 5.000 0.1615 0.00 5 0 0 0 

148.57 198.03 2.95 2.26 1.06 0 5.000 0.2090 0.00 5 0 0 0 

182.16 150.46 6.08 1.86 0.14 0 10.00 0.3549 0.00 

Y
a
n
lı
ş
 A
lg
ıl
a
r 
H
e
s
a
p
la
n
m
a
m
ış
tı
r 

10 0 0 0 

37.32 98.64 5.70 2.59 -0.35 6 3.500 0.4649 0.50 0.78 14.048 48.102 40.811 3.5 0 0 1 

35.78 98.51 7.04 5.10 -1.52 6 3.501 1.1285 0.50 0.78 40.856 2.008 43.684 3.5 0 1 1 

35.48 97.28 7.03 4.75 -1.55 6 3.502 1.0498 0.50 0.78 40.616 4.946 33.661 3.5 0 2 1 

102.17 96.32 10.02 9.13 0.61 7 3.500 2.8739 1.00 3.14 0.170 8.677 8.522 3.5 0 0 1 

102.28 97.08 10.30 9.96 0.47 7 3.501 3.2225 1.00 3.14 3.030 0.440 2.577 3.5 0 1 1 

101.45 96.84 10.12 9.55 0.45 7 3.502 3.0361 1.00 3.14 1.220 4.523 3.358 3.5 0 2 1 

119.40 85.80 8.22 5.60 1.44 7 3.510 1.4478 1.00 3.14 17.758 43.963 53.914 3.5 1 0 1 

119.59 85.44 8.36 5.34 1.46 7 3.511 1.4021 1.00 3.14 16.433 46.592 55.369 3.5 1 1 1 

119.39 85.51 8.26 5.17 1.25 7 3.512 1.3431 1.00 3.14 17.366 48.262 57.247 3.5 1 2 1 

118.08 84.72 6.31 3.81 0.97 7 5.000 0.7543 1.00 3.14 36.934 61.931 75.991 5 0 0 1 

117.88 86.65 4.34 3.60 -0.17 7 10.00 0.4910 1.00 3.14 56.567 64.014 84.370 10 0 0 1 

165.31 95.89 13.29 12.92 0.14 8 3.500 5.3939 1.50 7.07 11.373 13.900 23.692 3.5 0 0 1 

165.37 96.47 13.45 13.03 1.10 8 3.501 5.5058 1.50 7.07 10.360 13.107 22.109 3.5 0 1 1 

165.84 95.41 13.35 12.01 0.69 8 3.502 5.0378 1.50 7.07 10.987 19.933 28.730 3.5 0 2 1 

175.76 86.96 10.35 7.81 -0.77 8 3.510 2.5382 1.50 7.07 31.033 47.935 64.092 3.5 1 0 1 

175.15 87.10 12.20 7.99 -0.95 8 3.511 3.0627 1.50 7.07 18.660 46.732 56.672 3.5 1 1 1 

176.22 87.90 10.70 8.19 -1.30 8 3.512 2.7540 1.50 7.07 28.673 45.377 61.039 3.5 1 2 1 

175.64 84.82 8.30 6.75 -1.02 8 5.000 1.7593 1.50 7.07 44.694 54.999 75.112 5 0 0 1 

227.39 97.05 16.71 14.37 1.19 9 3.500 7.5406 2.00 12.56 16.455 28.175 39.994 3.5 0 0 1 
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228.09 96.45 17.15 15.86 1.23 9 3.501 8.5472 2.00 12.56 14.240 20.690 31.984 3.5 0 1 1 

228.08 95.91 16.19 15.31 0.78 9 3.502 7.7851 2.00 12.56 19.070 23.450 38.048 3.5 0 2 1 

230.40 89.17 13.09 9.39 1.50 9 3.510 3.8631 2.00 12.56 34.535 53.042 69.259 3.5 1 0 1 

230.92 89.07 13.14 10.52 -1.57 9 3.511 4.3450 2.00 12.56 34.290 47.380 65.423 3.5 1 1 1 

230.25 88.87 12.26 8.85 -1.35 9 3.512 3.4066 2.00 12.56 38.725 55.759 72.891 3.5 1 2 1 

231.03 86.08 10.87 10.61 -1.07 9 5.000 3.6226 2.00 12.56 45.660 46.950 71.173 5 0 0 1 

230.38 86.54 12.36 10.30 -1.38 9 10.00 3.9963 2.00 12.56 38.220 48.525 68.199 10 0 0 1 

294.97 96.74 24.06 20.47 1.22 10 3.500 15.4707 2.50 19.65 3.772 18.120 21.209 3.5 0 0 1 

294.77 97.35 23.82 20.53 1.30 10 3.501 15.3581 2.50 19.65 4.728 17.900 21.782 3.5 0 1 1 

294.56 95.50 23.82 19.93 1.26 10 3.502 14.9157 2.50 19.65 4.720 20.272 24.035 3.5 0 2 1 

296.03 88.00 9.00 19.08 0.16 10 3.510 5.3948 2.50 19.65 64.005 23.668 72.524 3.5 1 0 1 

294.34 89.22 10.79 18.11 0.34 10 3.511 6.1372 2.50 19.65 56.852 27.560 68.744 3.5 1 1 1 

293.81 86.95 16.13 10.73 -1.39 10 3.512 5.4346 2.50 19.65 35.500 57.088 72.322 3.5 1 2 1 

291.16 88.09 16.59 12.25 -1.13 10 5.000 6.3836 2.50 19.65 33.656 50.996 67.489 5 0 0 1 

290.37 86.45 15.48 12.45 1.46 10 10.00 6.0541 2.50 19.65 38.076 50.208 69.167 10 0 0 1 

38.01 192.77 14.71 9.09 0.03 11 3.500 4.1973 3.00 28.27 50.983 69.714 85.155 3.5 0 0 1 

39.23 193.84 17.08 9.60 0.30 11 3.501 5.1498 3.00 28.27 43.060 68.013 81.786 3.5 0 1 1 

64.16 173.68 8.18 7.18 -1.05 11 3.510 1.8432 3.00 28.27 72.745 76.082 93.481 3.5 1 0 1 

61.21 173.82 10.88 8.01 -0.06 11 3.511 2.7372 3.00 28.27 63.727 73.312 90.319 3.5 1 1 1 

63.94 174.94 7.49 7.31 0.79 11 3.512 1.7189 3.00 28.27 75.045 75.639 93.921 3.5 1 2 1 

60.38 172.44 10.83 7.32 0.04 11 5.000 2.4891 3.00 28.27 63.897 75.616 91.197 5 0 0 1 

51.84 172.39 7.62 6.38 0.35 11 10.00 1.5290 3.00 28.27 74.585 78.722 94.592 10 0 0 1 

102.12 192.73 13.70 9.38 -0.05 12 3.500 4.0355 2.50 19.65 45.220 62.481 79.447 3.5 0 0 1 

102.65 194.47 14.00 11.24 0.38 12 3.501 4.9422 2.50 19.65 43.996 55.056 74.830 3.5 0 1 1 

107.03 194.70 11.70 7.33 -1.46 12 3.502 2.6956 2.50 19.65 53.200 70.666 86.272 3.5 0 2 1 

118.90 169.88 13.39 9.62 -0.14 12 3.510 4.0462 2.50 19.65 46.424 61.537 79.393 3.5 1 0 1 

118.81 169.79 14.01 9.68 -0.09 12 3.511 4.2613 2.50 19.65 43.976 61.262 78.297 3.5 1 1 1 

117.85 170.99 10.67 7.30 -0.39 12 3.512 2.4483 2.50 19.65 57.304 70.796 87.531 3.5 1 2 1 

118.02 169.36 14.00 9.12 -0.01 12 5.00 4.0125 2.50 19.65 43.996 63.511 79.565 5 0 0 1 

113.18 170.94 12.15 9.87 0.91 12 10.00 3.7686 2.50 19.65 51.384 60.521 80.807 10 0 0 1 

165.59 193.57 9.14 6.92 -0.14 13 3.500 1.9871 2.00 12.56 54.304 65.396 84.187 3.5 0 0 1 

165.65 193.63 9.15 6.84 -0.17 13 3.501 1.9678 2.00 12.56 54.238 65.781 84.341 3.5 0 1 1 

164.17 195.70 8.01 5.93 -0.06 13 3.502 1.4918 2.00 12.56 59.938 70.367 88.128 3.5 0 2 1 

177.33 172.33 5.83 5.76 -0.79 13 3.510 1.0545 2.00 12.56 70.875 71.190 91.609 3.5 1 0 1 

175.31 172.36 6.90 5.88 -0.03 13 3.511 1.2753 2.00 12.56 65.478 70.604 89.852 3.5 1 1 1 

174.80 171.76 9.59 6.46 -0.01 13 5.000 1.9478 2.00 12.56 52.048 67.676 84.500 5 0 0 1 

173.60 170.67 10.34 6.29 0.05 13 10.00 2.0431 2.00 12.56 48.320 68.541 83.742 10 0 0 1 
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EKLER 

Ek – A: Benzetim Sonuçları 

Ek-A-1.   3.5 MHz frekansında, Zayıflamasız ve Gürültüsüz Benzetim 

Sonuçları (Benzetim Kodu: 3.500) 

 

Şekil A - 1 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü (3,500) 

 

Şekil A - 2 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (3,500) 
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Ek-A-2.  3.5 MHz frekansında, Zayıflamasız ve Gauss Gürültülü Benzetim 

Sonuçları (Benzetim Kodu: 3,501) 

 

Şekil A - 3 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü (3,501) 

 

Şekil A - 4 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (3,501) 
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Ek-A-3.  3.5 MHz frekansında, Zayıflamasız ve Rayleigh Gürültülü Benzetim 

Sonuçları (Benzetim Kodu: 3,502) 

 

Şekil A - 5 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü (3,502) 

 

Şekil A - 6 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (3,502) 
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Ek-A-4.  3.5 MHz frekansında, Zayıflamalı ve Gürültüsüz Benzetim Sonuçları 

(Benzetim Kodu: 3,510) 

 

Şekil A - 7 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü (3,510) 

 

Şekil A - 8 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (3,510) 
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Ek-A-5.  3.5 MHz frekansında, Zayıflamalı ve Gauss Gürültülü Benzetim 

Sonuçları (Benzetim Kodu: 3,511) 

 

Şekil A - 9 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü (3,511) 

 

Şekil A - 10 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (3,511) 
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Ek-A-6.  3.5 MHz frekansında, Zayıflamalı ve Rayleigh Gürültülü Benzetim 

Sonuçları (Benzetim Kodu: 3,512) 

 

Şekil A - 11 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü 
(3,512) 

 

Şekil A - 12 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (3,512) 
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Ek-A-7.  5 MHz frekansında, Zayıflamasız ve Gürültüsüz Benzetim Sonuçları 

(Benzetim Kodu: 5.000) 

 

Şekil A - 13 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü 
(5.000) 

 

Şekil A - 14 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (5.000) 
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Ek-A-8.  10 MHz frekansında, Zayıflamasız ve Gürültüsüz Benzetim Sonuçları 

(Benzetim Kodu: 10.000) 

 

Şekil A - 15 : Đncelenen Benzetim Görüntüsü 
(10.000) 

 

Şekil A - 16 : Elips Yerleştirilmiş Görüntü (10.000) 
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EK – B: Bilgisayar Programları 

Geliştirilen programlar EK-B olarak CD’de yer almaktadır.  
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