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דופלר אולטרסאונד היא שיטת הדמיה לא פולשנית ובטוחה שמשמשת למדידה של מהירות הדם באמצעות משלוח של גלי
 סריקות דופלר מאפשרות אבחון של מגוון.קול בתדרים גבוהים וניתוח של ההחזר המתקבל מתאי הדם הנעים בזרם הדם
. מחלות לב מולדות חסימות של כלי דם ומפרצות,מחלות כגון פגמים בשסתומי הלב
 יש לבצע ראשית שידור להדמיה בגווני אפור של,במטרה לאפשר לרופא לבחור את האזור בו יתבצע שערוך המהירות
 כיום שני.)הרקמה ורק לאחר מכן מתבצע שידור לשכבה נוספת של הדמיית המהירות (כפי שמופיע בתמונה למטה
. דבר הפוגע הן באיכות התמונה והן באיכות שערוך המהירות,השידורים השונים מתבצעים לסירוגין
רזולוציה על האות-זמנית על די שידור להדמיית מהירות בלבד וביצוע סופר-בפרויקט זה נשלב בין ההדמיות השונות בו
 וכן ישתמש בסורק אולטרסאונד מחקריMatlab- הפרויקט יתבצע ב.המתקבל לקבלת תמונת גווני אפור באיכות גבוהה
.חדיש
)044198(  מבל"ס,Matlab :דרישות מקדימות

Project Proposal
Super Resolution of Ultrasound Doppler
Imaging
Doppler ultrasound is a non-invasive and safe
modality that is used for the estimation of blood
velocities by transmitting high-frequency sound
waves (ultrasound) and analyzing the signals
reflected from circulating red blood cells. Doppler
scans help diagnose many conditions, including:
heart valve defects and congenital heart disease, artery occlusions
and aneurysms.

B-Mode

Doppler

In order to allow the medical doctor to navigate and choose the region
in which the blood velocity is to be estimated, a B-mode image of the
tissue is generated first. Only then, a velocity map of the blood is
imaged on top ( See image above). Nowdays, 2 interleaved
transmission sequences are used, one for Doopler and one for Bmode imaging, which results in degraded B-mode image and corrupted velocity estimation. In this
project, we will perofrm the two imaging, B-mode and Doppler, simulatenously by using only Doppler
transmission and applying super resolution on the received signal in order to yield a high resolution Bmode image. The project will be perfomred using Matlab and state of the art research oriented
ultrasound system.
Required background: Matlab, Introduction to Digital Signal Processing (044198)
For further details, please contact : Regev Cohen regev.cohen@campus.technion.ac.il

