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 סריקות.אחד מהשימושים החשובים של מערכות אולטאסאונד בקליניקה הוא הערכת תפקוד הלב בעזרת מדידות דופלר
.דופלר מאפשרות אבחון כמותי של מגוון מחלות כגון השפעות של אוטם שריר הלב (התקף לב) ופגמים בשסתומי הלב
 לאחרונה.הדמיית אולטרסאונד היא כלי איבחוני פופולרי מכיוון שהיא צורת הדמיה זולה יחסית שאינה כוללת קרינה מזיקה
נייקוויסט המאפשרת כימות פעילות לבבית-דופלר מבוססת דגימה בתת- שיטה למדידת אקוSAMPL פותחה במעבדת
.באזורים נרחבים של הלב בו זמנית
כיום מערכות אולטרסאונד מסחריות מודדות את הטל תנועת הרקמה בכיוון האלומה המשודרת ולכן המדידות שהן מפיקות
 בפרוייקט זה נממש,ממדי- לאחר שבפרויקט קודם מומשו משערכים לשדה המהירויות הדו.תלויות משתמש ואינן הדירות
 בפרוייקט זה נדרש ידע.נייקוויסט המאפשרות מדידת תנועה אבסולוטית-דופלר מבוססת דגימה בתת-מערכת אקו
. ומבוא לעיבוד ספרתי של אותות ויעשה שימוש בסורק אולטרסאונד מחקרי חדשMatlabב

Project Proposal
Sub-Nyquist Vector Tissue Doppler Ultrasound System Part 2
Tissue Doppler ultrasound imaging (TDI) enables the estimation of
cardiac function by transmitting streams of pulses in a certain
direction and estimating the velocity of the tissue from the phase
shifts of the returning echoes. Recently, Xampling and Compressed
Sensing methods developed at SAMPL were applied to TDI,
allowing the reconstruction of signals sampled at a sub-Nyquist
rate with reduced number of pulses per velocity estimation, using
priors on the sparsity of the signal. This reduced sampling was
performed without compromising the temporal and spatial resolutions.
Currently, TDI imaging enables the estimation of the component of cardiac velocity parallel to the transmitted
ultrasonic beam. Therefore, TDI measurements depends on the scan angle and thus suffer from high variability.
Several methods have been developed in the last few years for the estimation of the full flow field including the
transverse component, collectively known as vector Doppler imaging methods.
In the first part of this project, estimators for the full 2d velocity field were invastigated
and implemented. In this project, sub-Nyquist TDI system incorporating vector Doppler
imaging will be implemented using new programmable research ultrasound platform. The
system developed in this project will pave the way for future high-end portable
ultrasound systems enabling reliable quantification of cardiac function.
In this project you will become familiar with Xampling and Compressed Sensing theory
and novel ultrasonic signal processing methods. In addition, you will gain experience in
implementing signal processing algorithms on real ultrasound systems.
Required background: Matlab, Introduction to Digital Signal Processing.
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