Depaartment of El ectrical Engiineering

Technion—
—Israel Instituute of Technoology

Sign
nal Acquisittion Modeling and Proccessing Lab ‐ בוד אותות
ה מידול ועיב
עבדה לחישה
המע

קט
עת פרויק
הצע
2ק
נייקוויסט חלק-דם בתת
רימה בכלי ד
אונד של זר
הדמייית אולטרסא
regeev.cohen@gm
mail.com  רגב כהן, barz@
@tx.technion
n.ac.ilם בר ציון
 אבינועם:חים
מנח
ח של גלי קולל
מצעות משלוח
דידה של מהירות הדם באמ
שמשמשת למד
א שיטת הדמיה לא פולשניית ובטוחה ש
אוללטרסאונד היא
בחון של מגוון
מאפשרות אב
ריקות דופלר מ
 סר.דם הנעים בזרם הדם
קבל מתאי הד
ההחזר המתק
תדרים גבוהים וניתוח של ה
בת
מסורתיות לא
 שיטות עיבוד מ.של כלי דם ומפרצות
 מחללות לב מולדות חסימות ש,מי הלב
מים בשסטומ
חלות כגון פגמ
מח
רופיל הזרימה
ה מאוד כדי ללשערך את פר
דורשות כמות דגימות גבוהה
ת האלו ולכן ד
אחורי האותות
בנה העומד מא
שתמשות במב
מש
.ברזזולוציה הרצויה
חזור בקצבים
מת דגימה ושח
בפרוייקט זה תפותח סכמ
 ב,ם אות הדופלר ספארסי
רו יצוגים בהם
ט קודם נחקר
חר שבפרויקט
לאח
עיבוד שכזו ה
ת
אפשר מדידות
הפוטנציאל לא
 לסכמת ע.דם
נמווכים מתדר נייקויסט עבור אותות דופלר המודדים זזרימה בכלי ד
 ולידציה תתבצע באמצצעות סימולציות ואותות דולפר אמיתיים.ת ומרחבית גגבוהה במערככות ניידות וזוללות
ברזזולוציה תדרית
.ת
רתי של אותות
ומבוא לעיבוד ספר
א
Matlab
b נדרש ידע ב.שנרכשו בעזרת סורק מחקרי

Pro
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S
Sub-Nyqu
uist Ultras
sound Do
oppler Ima
aging of V
Vascular Flow Parrt 2
Doppler ultrrasound is a non-invassive and safe modality that
is used for the estimattion of blood
d velocities by transmiitting
ency sound waves (ultrrasound) an
nd analyzing
g the
high-freque
ssignals reflected from circulating
g red blood
d cells. Dop
ppler
sscans help diagnose m
many condittions, includ
ding: heart vvalve
d
defects and
d congenital heart dise
ease, artery occlusions and
a
aneurysms.. Classic D
Doppler pro
ocessing m
methods do not
make use of
o the underrlying structture in the rreflected sig
gnals
in order to
o reduce the sampling rate o
or improve the
e
estimation quality. Therefore,
T
multitudes of ultraso
ound
measureme
ents are nee
eded in orde
er to producce reliable velocity
v
estim
mation for each
e
locatio
on and around
e
each time p
point.
In

the

first

part

of

this

project,

sparse

e ultrasound
d Doppler ssignal
representattions of the
w
were investtigated alon
ng with wayss to estimatte the
vvelocity field. In the cu
urrent proje
ect, these re
esults
w
will be use
ed in orde
er to define
e a sub-nyyquist
ssampling and reconstrruction fram
mework for blood
ormed
Doppler signals. Validation willl be perfo
using nume
erical simula
ations, pha
antom scanss and
real Dopple
er ultrasound
d measurem
ments.
Required ba
ackground: Introduction
n to Digital Signal
S
Proccessing (044
4198)
For furtherr details, please
p
contact Avinoa
am Bar-Zio
on barz@txx.technion.a
ac.il
regev.cohen
n@gmail.co
om

or Regev
R
Cohen

