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SAMENVATTING

De ontwikkeling der electronica in de laatste tien jaren heeft ge

leid tot een toenemende verbetering van scansystemen en displaytechnieken.

Ook op het gebied van ultrageluidsapparatuur heeft deze ontwikkeling zijn

positieve invloed doen gelden op de zogenaamde Electroscan [J.e. Somer].

Dit is een electronisch scansysteem dat met behulp van ultrageluid op niet

invasieve wijze beelden van structuren van het menselijk lichaam, met ver

schillende akoestische impedanties op een beeldscherm kan laten zien. Het

voordeel van ultrageluid is de real-time verwerking waardoor men bewegende

structuren kan volgen. Voor de klinische diagnostiek is de informatie af

komstig van bewegende structuren zeer belangrijk. Deze bewegende structuren

worden echter vaak gemaskeerd door echo's van stilstaande objecten waardoor

veel informatie verloren gaat. Vandaar dat men wil proberen de stilstaande

en bewegende beelden van elkaar te scheiden. Systemen die deze scheiding

van bewegende en stilstaande beelden tot gevolg hebben worden "Moving Tar

get Indication" (M.T.I.) systemen genoemd. Voorbeelden hiervan vinden we als

toepassing in de radartechniek [ Skolnik] •

Voorliggend verslag behandelt de theoretische achtergronden en re

alisatie van een nieuw soort M.T.I.-systeem, gebaseerd op een tweede orde

digitale filtermethode. Hierbij worden alle punten van een echobeeld van de

Electroscan serieel gefilterd (multiplex-systeem). Als ingangssignaal dient

het intensiteitsmodulatiesignaal van de Electroscan.

De theoretische beschrijving van dit nieuwe M.T.I.-systeem wordt in

hoofdstuk II behandeld, terwijl in hoofdstuk IV de hardware aspecten aan de

beurt komen. In hoofdstuk I wordt de werking en opbouw van de Electroscan

beschreven. Ook wordt hier nader ingegaan op ultrageluidsignaal echo's. Een

algemene beschouwing over een n-deorde Butterworth filter met zijn over

drachtsfuncties vindt men in hoofdstuk III. Tevens wordt hier het specifieke

tweede orde geval voor het M.T.I.-systeem besproken.
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SUMMARY

The development of electronics in the past ten years has lead to an

increasing improvement of scanningsystems and displaytechniques. Also in

the field of ultrasonic equipment we see the applications of these new

techniques on a system like the Electroscan [J.C. Somer]. This in an elec

tronic sectorscanning system which makes use of ultrasound. It has the pro

perty of showing structures of different acoustical impedance of the human

body in a non-invasive way. In clinical diagnostic practice the information

of moving structures is very important.

Often these moving structures are obscured by "static" echo's re

flecting or scattering from non-moving objects of the human body. A sepa

ration of these moving and non-moving echo's would lead to an improvement

of the image quality of the Electroscan. Examples of these separation sys

tems (called: Moving Target Indication (M.T.I.) systems) are already wel

known in radar techniques [Skolnik].

This report deals with the theoretical backgrounds and the realisa

tion of a new kind of M.T.I.-system suited for ultrasonic applications and

based on a second order digital filter method. The filter will be used on a

multiplex base and it filters the videosignal (= intensity modulation sig

nal) of the Electroscan.

In chapter II a theoretical description of the new M.T.I.-system

will be presented while in chapter IV hardware aspects will be discussed.

A detailed description of the Electroscan and signalanalyses will be given

in chapter 1. Chapter III deals with a general treatment of a Butterworth

filter of order n and the specific second order case on which the M.T.I.

system is based.
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INLEIDING

Met behulp van ultrageluid (1 tot 10 MHz, afhankelijk van de toe

passing) kan men op niet-invasieve wijze observaties doen aan bewegende

structuren in het menselijk lichaam (cardiovasculaire systeem organen).

Systemen welke met ultrageluid werken kunnen worden onderscheiden naar:

a) Continuous Wave Doppler systemen

b) Puis Doppler systemen

c) Puis echo systemen.

ad a) Bij continuous wave systemen [Mol] wordt er continu een nauwe bundel

ultrageluid het lichaam ingestuurd en met een ontvangelement (welk

doorgaans naast het zendelement is gelegen) de echo opgevangen. Ten

gevolge van bewegende reflecterende objecten treedt er een frequen

tieverandering in het ultrageluidssignaal Ope Deze frequentieverande

ring ~f wordt gegeven door de Doppler formule:

2 • f
e

v
c

cosa

Hierin is v relatieve snelheid van echo-object t.o.v. de ultrage

luidszender

hoek tussen object snelheidsvector en ultrageluidsbun

del

c voortplantingssnelheid van geluid in het lichaam

(~ 1500 m/s)

f ultrageluidsfrequentie.
e

De frequentie-verandering ~f kan zowel positief als negatief zijn het

geen een object beweging naar de probe toe of van de probe af weer

geeft (probe = ultrageluidszender/ontvanger). Het echosignaal bevat

geen diepte informatie doch aileen snelheidsinformatie over bewegende

structuren in het lichaam (bijv. bloedeeltjes, vaatwanden). Het demo

duleren van het echosignaal levert het Doppler audiosignaal (band

breedte tot 10 kHz). De frequentie hiervan is een maat voor de snel

heid van het reflecterende object.

Vaatwanden bewegen langzamer dan bloeddeeltjes, ze reflecteren echter

veel sterker (ongeveer dertig maal), waardoor de reflecties van bloed-
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deeltjes gemaskeerd kunnen worden. Door middel van hoogdoorlaatfilte

ring van het audio Doppler signaal kan men dan toch een bloedsnelheid

informatiesignaal verkrijgen.

ad b) Bij puis Doppler systemen [Reneman] zendt men een ultrageluidspuls

het lichaam in en kijkt men naar de fase van het gereflecteerde sig

naal t.o.v. het zendsignaal. Door middel van een looptijdinstelling

is er een gewenst meetvolume te selecteren rond een diepte d. Het be

monsteren van deze fases met een bemonsterfrequentie gelijk aan de

pulsherhalingsfrequentie levert na filteren een signaal waarvan de

frequentie verandering ~f t.o.v. het zendsignaal weer volgens de

Doppler formule samenhangt met de snelheid van het reflecterende ob

ject.

ad c) Bij puis echosystemen [Skolnik] wordt er eveneens een puis ultrage

luid het lichaam ingezonden doch hier wordt aileen naar looptijd en

amplitude van het gereflecteerde signaal gekeken.

De Electroscan is een electronische sector scanner gebaseerd op

het puis-echo principe. Met behulp van deze Electroscan kan men op een

beeldbuis de reflecterende structuren van een sector van het menselijk li

chaam zichtbaar maken.

Deze beelden bevatten naast de echo's van bewegende structuren ook

de echo's van stilstaande delen. Deze " s tatische" echo's maskeren vaak de

bewegende structuren binnen de sector. Ook laagfrequente echo's (t.g.v. a

demhaling en/of relatieve probe bewegingen) kunnen het interpreteren van

het echobeeld bemoeilijken.

In de capaciteitsgroep Biofysica van de Rijksuniversiteit Limburg

wordt in het kader van het hoofdproject hart- en vaatziekten dan ook ge

werkt aan de verbetering van de Electroscan. Dit onderzoek is te splitsen

in drie onderdelen:

a) Optische signaalverwerking (real time)

b) computer signaal verwerking (off-line)

c) M.T.I.-(moving target indication)-systeem (real time).

In het kader van dit onderzoek is het afstudeerwerk verricht. De
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afstudeeropdracht omvat het realiseren van een M.T.I.-systeem dat de in

formatie van bewegende en stilstaande beelden van elkaar scheidt.

Op deze wijze verkrijgt men een verbetering van de beeld represen

tatie en zodoende een verbetering van de hart en vaat diagnostiek met be

hulp van ultrageluid.
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HOOFDSTUK I

1.1. Beschrijving van de Electroscan

Van korte ultrageluidspulsen (duur 1 a 2 ~sec, grondfrequentie in

de orde van 1,3 MHz) die in een smalle bundel (diameter < 1 em) het lichaam

worden ingezonden, worden de echo's opgevangen en na versterking en gelijk

richting, weergegeven op een monitor. Deze echo's zijn afkomstig van grens

vlakken van structuren met verschillende akoestische impedanties. Door de

ultrageluidspulseninverschillende richtingen uit te zenden kan men op niet

invasieve wijze een twee-dimensionale scan maken. Bij de Electroscan wordt

de zendrichting electronisch geregeld (pulsherhalingsfrequentie 1 kHz,

beeldherhalingsfrequentie 32 Hz).

Dit scannen is mogelijk met behulp van een zogenaamde array transdu

cer welke is opgebouwd uit 21 piezo-electrische elementjes (zie figuur 1).

21 piezo-electrische elementjes

...
=t--+--n....Jl1I""j'+l'4l1\-.K..J4...M.U

Fig. 1 : De array transducer.

Deze 21 elementjes worden door 21 zenders aangestuurd. De elementjes worden

per zendpuls met een onderlinge vertraging aangestuurd. Door nu deze vertra

gingen te varieren kan men de zendrichting (welke bepaald wordt door de 21

cirkelvormige golffronten van de afzonderlijke elementen) varieren (zie fi

guur 2).

Het aanbrengen van een weegfunctie over de vertragingstijden leidt

tot een focussering van de uitgezonden bundel (zie figuur 3). Hiermee kan men

de ultrageluidsenergie op gewenste diepte concentreren.
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/ /'
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/ / / / / / / " .,/ / / / / X "
/ / / / / / / / ," .,
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Fig. 2 De zendrichting als gevolg van de vertraagd aangestuurde element

jes.

-- ".f1/I>

probe
------_ ........- - ---

ultrageluidsbundel

Fig. 3 : De ultrageluidsbundel. Gefocusseerd (-----) en ongefocusseerd (---).

De array-transducer werkt alternerend als zender en als ontvanger.

Dit is mogelijk vanwege de bidirectionele werking van het piezo-electrische

materiaal. Een elektrische spanningspuls levert een mechanische trilling in

de resonantie frequentie van het piezo-electrische materiaal en omgekeerd

geeft het een electrische spanning als het materiaal door een drukgolfje



- 11 -

probe

limitter

puls gen.~ zender .....-r-... ontvangeJ

regelsp.
1------l-----1gen.

detectie
verst.

Fig. 4

..... display

Het blokschema van de Electroscan.



- 12 -

tot trillen wordt gebracht.

Door nu de binnenkomende electrische signalen van aile elementjes,

welke worden geexciteerd door het gereflecteerde ultrageluid wederom een

tijd te vertragen (overeenkomstig met de zendvertraging) en daarna op te

tellen verkrijgt men eveneens een richtingsselectieve ontvangst. Zodoende
o

kan men met een stilstaande probe een sector van ongeveer 90 scannen.

In figuur 4 ziet men het blokschema van de Electroscan. In dit

blokschema ziet men de volgende onderdelen:

De probe : dit is een meetpen met in de top het transducer materiaal (on
2

geveer 1 cm ) dat uit 21 elementjes bestaat.

De limitter : dit is een signaalbegrenzingssysteem dat ervoor zorgt dat de

ontvangers in de zendsituatie niet overstuurd worden.

De zenders en ontvangers spreken voor zich.

De pulsgenerator en de regelspanningsgenerator zorgen samen voor de rich

tingssturing van de ultrageluidsbundel, voor de zendpulstriggering en voor

de afbuigspanningen voor het di splay.

Het display : hierop ziet men normaal een sector van 64 lijnen (128 lijnen

is ook mogelijk, ten koste van de beeldherhalingsfrequentie)

met de echo's van reflecterende structuren in het lichaam.

Figuur 5 geeft een foto van het display waarbij de probe zodanig

1 aorta

2 == rechter ven-

trikel

3 hartwand

4 linker ven-

trikel

Fig. 5 Foto van een hart-echo op het display van de Electroscan.
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is geplaatst dat het scanvlak horizontaal door het menselijk hart gaat.

1.2. Beschrijving van het echosignaal

Figuur 6 geeft het principe weer van een puis-echo systeem. Op

tijdstip t wordt een ultrageluidspuls het lichaam ingezonden. Als de puis
o 2d

op een ideaal reflecterende wand terugkaatst ontvangt men na t
1

= ~ sec.

(d = diepte van de reflecterende wand; c = geluidsvoortplantingssnelheid

in het lichaam) de echo van deze puis. Door middel van amplitude meting na

dubbelzijdige gelijkrichting kan men de akoestische impedantie bepalen.

Uit de looptijdmeting kan men de diepte van de wand vaststellen. Wat er

met dit omhullende signaal gebeurt als men de wand gaat bewegen ziet men

eveneens in figuur 6. De omhullende detectie is mogelijk omdat het zend

pulsje uit enkele periodes bestaat (golflengte van het ultrageluid in het

lichaam ~ 1,5 mm). Dit heeft weer tot gevolg dat de omhullende van het

echosignaal effectief een paar mm breed is (5 a 6 mm). Een puis-echo sys

teem is te vergelijken met een norrnaal radar systeem. Het verschil is dat

bij radar de reflecterende objecten slechts beperkte aantallen zijn. In

tijd 2T S.
t ¥rNv AA 1\ 1\

1 '{v 0
t

1
tlt l + t

0 I 1
I

I
I
I
I

S. ~
1 IT t

1 ,
I
I

S. ~
1 2T tlt + t

1
Fig. 6 : Het principe van een puis-echo systeem.

Sit0 4A!+tv-------t---r/'-M!IoA-·------

~ ------------=-____...;..p~rll!!!!!::::::===-------=-

tijd T

S.
1

wand

J-
~-
I
I,,
I
I
I
I
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werkelijkheid bestaat de echo van een puIs-echo systeem uit de reflecties

en verstrooiingen van een continu medium. Dit wil zeggen dat men op ieder

tijdstip na de zendpuls gereflecteerde signalen meet. Bij een puIs-echo

systeem worden dan ook deze amplitudes op een groot aantal dieptes in het

menselijk lichaam gemeten. Zijn de veranderingen in echo amplitude op een

bepaalde plaats (equivalent met een bepaalde looptijd) hoogfrequent dan

heeft men te maken met snel van plaats veranderende structuren. Indien men

hierop M.T.I. wil toepassen moet men dus op dat punt echo amplitude filte

ren en weI hoogdoorlaatbaar. Hoe dit gedaan kan worden en wat de mogelijk

heden en problemen zijn wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
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HOOFDSTUK II

11.1. De filtermethode

Het Electroscan systeem is op enige verschillen na te vergelijken

met de bestaande P.P.I.-radar (puIs position indication) [M. Skolnik].

De verschillen zijn:

a) De scan werkt met ultrageluidspulsen, de pulsradar met 100% gemoduleerde

E.M.-golven.

b) In tegenstelling tot radar wordt er bij ultrageluid met een vast medium

gewerkt.

c) Meestal vinden we bij radar een aanzienlijk lagere beeldherhalingsfre

quentie t.o.v. die van de Electroscan.

d) De objecten welke men met radar wenst te detecteren hebben snelheden die

klein zijn t.o.v. de voortplantingssnelheid van de E.M.-golven (c =

3.10
8

m/s) bij ultrageluid zijn deze relatieve snelheden groter (c ~

1500 mls in weefsel).

De beeldweergave bij de Electroscan [J.e. Somer] gebeurt door mid

del van een aantal lijnen. Deze lijnen die de scan-sector opbouwen geven per

zendpuls de zendrichting weer. De amplitude van het echosignaal wordt als

intensiteit op de lijnen weergegeven. Een bewegende structuur in de scan

sector heeft tot gevolg dat de intensiteit van een bepaald beeldpunt veran

dert. Figuur 7 geeft weer hoe bij een beeldherhalingsfrequentie f
s

= ~ de

intensiteitsverandering van een beeldpunt als dieptesignaal beschouwd kan

worden. Een gelijkspanningscomponent in dit dieptesignaal komt overeen met

de echo van een stilstaande structuur en levert een beeldpunt van constante

intensiteit. Laagfrequente componenten geven langzaam van plaats veranderen

de structuren weer. Het elimineren van deze ongewenste signalen betekent het

hoogdoorlaat filteren van zo'n diepte signaal. De conventionele moving tar

get indication systemen berusten dan ook op hoogdoorlaat filtering van deze

dieptesignalen. Enige vergelijkende berekeningen [Kolkman] tonen ook aan dat

een 1e orde radar M.T.I.-systeem theoretisch toepasbaar is op de Electroscan.

Fig. 8 geeft het principe van een 1e orde hoogdoorlaat filter weer.

De overdrachtsfunctie 8(s) van dit systeem wordt gegeven door:

8 (s)
y (s)

x (s)
e-ST -1

waarin s = complexe frequentie

T = tijdsvertraging
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De te filteren dieptesignalen.

t6T5T

_.. .. ....
'- ---

4T3T2T

- ..-.

T

Ixl

beeldT~

~////
beeld2T~

,/
/

;'

....
D.C. camp. -,.--

beeld 3T
;'

,/

beeld4T~'

~////
beeld5T~

~/
/

/dieptesignaal x(nT)

Fig. 7

x (s) T t------..... y (s)

/H(jw)1

Fig. 8

f = f/fr s
Een 1e orde H.D.L. filter met amplitude karakteristiek.
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Hieruit voigt een amplitude karakteristiek:

I H( j w) 1
2

=: 2 (1 - coswT)

Deze filtermethode betekent voor het dieptesignaal in het tijdsdo

mein het aftrekken van de signaalwaarden x(nT) - x((n-1)T). Dit heeft tot

gevolg dat stationaire signaalwaarden geelimineerd worden. Veranderende

signaalwaarden leveren een bipolair uitgangssignaal. Het uitvoeren van de

ze signaalbewerking op aile dieptesignalen van de sector betekent dat men

steeds twee volledige beelden van elkaar aftrekt waardoor stationaire pun

ten uit het beeld verdwijnen. Een dergelijk M.T.I.-systeem is onderzocht

en uitgewerkt [H. Kolkman]. Er kleven echter enige nadelen aan dit systeem.

Een analoge vertragingslijn

beeldherhalingsfrequentie f
5

men de afsnijfrequentie niet

met vertraging T stelt zeer hoge eisen aan de
1

=: T. Een ander nadeel van dit systeem is dat

kan varieren. Bovendien blijkt uit een waarde

berekening dat deze afsnijfrequentie (gedefinieerd voor het -3 dB punt; zie

fig. 8) ~ van de sample frequentie bedraagt. Zodoende heeft dit eerste orde

systeem geen practische waarde als M.T.I.-toepassing op de Electroscan.

Een systeem met grotere flexibiliteit wordt gegeven door: [Barnes,

Toole, 1977]. Zij beschrijven een meer geheugen systeem waarmee een varia

tie van de vertragingstijd T mogelijk is en zodoende een variabele afsnij

frequentie. De kleinste T wordt echter vastgelegd door het scansysteem. Het

vergroten van deze vertragingstijd T tot zijn veelvouden brengt het risico

van ondersamplen mee. Bovenstaande beschouwingen en het feit dat men met

een 1e orde systeem slechts een flanksteilheid van 6 dB/octaaf kan bereiken

hebben geleid tot het hier beschreven ontwerp van een 2e orde systeem.

Een 2e orde systeem heeft een flanksteilheid van 12 dB/octaaf. Dit

geeft een betere signaalscheiding als in het 1e orde geval. Figuur 9 geeft

een 2e orde systeem weer. In deze figuur ziet men dat de output een gewogen

SOm is van de signaalwaarden: x(nT) , x(n-1)T en x( (n-2)T). De coefficien

ten a, b en c bepalen de teller van de overdrachtsfunctie H(S) en zodoende

zijn nulpunten. Dit stelt dan een niet-recursief systeem voor. Door het aan

brengen van de terugkoppelcoefficienten a en b introduceert men polen ino 0

H(s). Het systeem wordt dan recursief. De posities van deze polen in het

complexe vlak bepalen de afsnijfrequenties van dit systeem [0. Elgerd]. Het

varieren van deze coefficienten a en b geeft de keuzemogelijkheid vooro 0

verschillende afsnijfrequenties.
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y(nT)

Xl (nT)
T T

Fig. 9 : Een tweede orde systeem.

Als uitgangspunt voor de realisatie van dit systeem werd gekozen

voor een Butterworth filter karakteristiek [Rader, Gold]. Deze is verkozen

boven een Chebychef benadering waarbij tellercoefficienten met gebroken

getallen voorkomen. Dit in tegenstelling tot een 2e orde Butterworth be

nadering waarbij de tellercoefficienten 1, -2 en 1 zijn. In een realisatie

betekent dit het uitsparen van een aantal vermenigvuldigers. Zoals reeds

opgemerkt wil men met dit 2e orde systeem het zogenaamde dieptesignaal

(zie fig. 7) van een beeldpunt van de Electroscan hoogdoorlaat filteren.
1De tijdvertraging T in het 2e orde systeem hangt dan volgens f s = T van de

beeldherhalingsfrequentie f af. De signaalwaarden op de tijdstippen nT
s

worden bepaald door het intensiteitsmodulatie signaal voor het display van

de Electroscan. Het filteren van een dieptesignaal (is equivalent met een

beeldpunt) is natuurlijk niet genoeg. Om een werkelijke beeldverbetering

te krijgen moet men zoveel mogelijk dieptesignalen filteren. Bij m sector

lijnen en n dieptesignalen per lijn moet men totaal mxn signalen filteren.

Het aantal sectorlijnen (m) wordt bepaald door de Electroscan. Het aantal

dieptesignalen (n) per lijn (c.q. het aantal samplepunten per lijn) wordt

bepaald door de axiale resolutie en de gewenste beeldcontinuiteit. De axi

ale resolutie van de Electroscan bedraagt 4 a 5 mm. Beeldcontinuiteit ver-
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krijgt men door zoveel mogelijk punten per lijn te nemen. De bovengrens van

n wordt echter beperkt door de verwerkingstijd voor de dieptesignalen. De

op het ogenblik haalbare verwerkingscyclus van een 2e orde systeem bedraagt

ongeveer 1 ~sec. Dit komt overeen met 3/4 mm instralingsdiepte (ultrage

luidssnelheid c = 1500 m/sec). Deze 3/4 mm valt binnen de eis voor beeldcon

tinuiteit en tast de haalbare resolutie van de Electroscan niet aan. Bij een

totaal instralingsbereik van 220 mm per lijn moet men dan ~ 280 samplepunten

nemen. Dit levert voor een sector van 32 lijnen (m = 32, n = 280) 8960 ver

schillende dieptesignalen. In principe moet men dan 8960 filters construeren

die deze dieptesignalen parallel verwerken. Door time-multiplexen [0. Elgerd]

toe te passen kan men deze filters door een enkel filter vervangen. Dit fil

ter bewerkt de dieptesignalen sequentieel. Deze sequentiele verwerking ver

eist dan een filtersnelheid die groter is dan de conversiesnelheid van pun

ten van aangrenzende dieptesignalen. Dit time-multiplex systeem vraagt om

een digitale (filter)oplossing. Het principe van digitaal filteren en de

voordelen ervan worden in de volgende paragraaf besproken.

11.2. Een digitaal filter [Rabiner, Rader]

Het analoge 2e orde systeem van fig. 9 impliceert het gebruik van

analoge vertragingslijnen met vertragingen T. Zoals reeds gezegd moet hier

bij de beeldherhalingsfrequentie f =! zeer constant zijn. Het gemultiplext
s T

gebruiken van dit systeem betekent het opslaan van de vertraagde en bewerkte

signalen in snelle analoge geheugens welke duur zijn t.o.v. digitale geheu

gens. Bovenstaande feiten en de beschouwingen dat het inputsignaal reeds op

discrete tijdstippen nT aanwezig is en een digitale uitvoering flexibeler is

m.b.t. de keuze van de afsnijfrequenties leiden automatisch tot een digitaal

filter. Bovendien heeft men hierbij het voordeel dat filterparameterverande

ringen t.g.v. componentenverandering (bijv. R, L, CIS) volledig geelimineerd

worden. Ook de nauwkeurigheid waarmee een digitaal filter werkt is willekeu

rig hoog op te voeren door het aantal interne gebruikte bits maar hoog genoeg

te maken.

De definitie van digitaal filteren luidt als voigt:

Digitaal filteren is een rekenproces of algorithme waarbij een bemonsterd

signaal (of: een volgorde van getallen) welk als input wordt beschouwd wordt

getransformeerd tot een tweede rij getallen die men de output noemt.

Deze definitie geeft meteen het verschil tussen analoog en digitaal
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filteren. In het eerste geval wordt er met continue signalen gewerkt, in

het tweede geval met bemonsterde of gesampelde signalen.

Het algorithme kan diverse bewerkingen representeren bijvoorbeeld

H.D.L.-, of L.D.L. filtering, differentiatie, bandstopfilters enz. Het out

putsignaal kan Weer worden omgezet in een continu-signaal of voor verdere

digitale bewerkingen worden gebruikt. Indien de filter output wordt getrans

formeerd tot een analoog (continu) signaal dan stelt deze output de gefil

terde versie van de analoge input voor.

Het gebruiken van bemonsterde signalen bij een digitaal filter im

pliceert meteen een eis voor de bemonster (= sample) frequentie. Volgens

het Nyquist criterium moet de sample frequentie minstens twee maal hoger

zijn dan de hoogst voorkomende frequentie van het te samplen signaal. Bij

de Electroscan is de sample frequentie gelijk aan de beeldherhalingsfre-

f /f (f = afsnijfrequentie, f =
c s c s

quentie en/of de filtercoefficienten is de echte afsnijfrequentie f tec
varieren. In het geval van een hoogdoorlaatfilter wordt in het frequentie

quentie. Een digitaal filter werkt met relatieve afsnijfrequenties f =
rc

sample frequentie). D.m.v. de sample fre-

domein de amplitude karakteristiek zowel bij het analoge als het digitale

systeem aan de onderzijde begrensd door de afsnijfrequentie (f ). De ampli-
c

tude kQrakteristiek van het ana loge H.D.L.-filter is aan de bovenzijde on-

begrensd. De amplitude karakteristiek van het digitale systeem wordt aan de

bovenzijde door de Nyquistfrequentie (f =~) begrensd (zie fig. 10).
r

analoog discreet

IH(jW) I !H(jw)1

f f
rc

f
r

Fig. 10 Amplitude karakteristiek van een H.D.L. filter voor een analoog

en een discreet systeem.
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Het bovenstaand verschil in signaalbewerking kan men mathematisch

weergeven. In het Iineaire tijdinvariante geval geldt voor het uitgangs

signaal van een analoog systeem de convolutie integraaI:

Y (t)

t

_oof h(t-1) x(~) d1 (1)

of in het frequentie domein

y (w) = H (w) . X (w) (2)

hierbij is: y(t) uitgangssignaal met F{y(t)} = Y(w) de Fourier transfor

matie van y(t)

x(t) ingangssignaal met F{x(t)} = X(w)

h(t) inpuIsresponsie van het (causaIe) systeem F{h(t)}

H(w)

Voor een discreet systeem gaat de convolutie-integraal over in een convo

Iutie som:

k
Y \' h x

k L. k-n nn=-oo
(3 )

Hierin zijn de x
n

en de Yk de signaaIwaarden van x resp. y op de bemonste

ringstijdstippen nT resp. kT.

De h
k

is de bemonsterde impuIsresponsie h(t) .

Met behulp van de definitie van de z-transformatie:

Z{x }
n

00

I
n=O

-n jwt
x z met z = e

n
(4 )

is deze uitdrukking te herschrijven [0. Elgerdi bIz. 402] naar het z-domein

tot:

Y(z) H (z) X(z) (5)

00 -khierin is: X(z) Z{x
k

} k~O x
k

z

Y(z) Z{Yk}

H (z) Z{~}
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Uitgaande van een gegeven overdrachtsfunctie H(s) in het s-vlak

kan men d.m.v. de bilineaire transformatie [Rader, Gold]

s
z-l
z+l

(6 )

de overdrachtsfunctie H(z) bepalen. Uit deze H(z) kan men eenvoudig de

systeemconfiguratie bepalen omdat de operator z-l overeenkomt met de tijds
1

vertraging T = van het gesampelde systeem. Dit wordt gedemonstreerd met
f s

behulp van een voorbeeld:

Een algemene 2e orde overdrachtsfunctie:

H (s)
2

as + Ss + y

os2 + £s + I;
(7)

wordt naar het z-domein getransformeerd d.m.v. (6) dit geeft:

H(z)
2

(a+S+Y)z + (2y-2a)z + a - S + Y
2

(o+£+I;)z + (21;-20)z + 0 - £ + I;
(8)

2
Door het invoeren van nieuwe coefficienten en het delen door z kan men

H(z) herschrijven tot

H(z)
-1 -2

a + bz + cz
-1 -2

l+az +bz
o 0

(9 )

Om deze overdrachtsfunctie H(z) in hardware te realiseren moet men eerst

weten welke systeemconfiguratie door H(z) wordt voorgesteld. Deze systeem

configuratie is eenvoudig af te leiden door het invoeren van W(z) in:

y(z) H(z) X(z) W(z)
-1 -2

(a+bz +cz ) (10)

met: W(z)
X(z)

-1 -2
1 + a z + b z

o 0

Hieruit voigt: W(z) W(z) •
-1 -2

(-a z -b z ) + X(z)
o 0

(11 )
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Figuur 11 laat zien hoe dan d.m.v. het combineren van W(z) en het

overdrachtssysteem gevormd door de teller van H(z) het totale blokschema

voor H(z) tot stand komt [Ackroyd].

W(z)

x (z)

y (z)

y (z)

x(z)

y(z)

Fig. 11 Blokschema reconstructie voor een 2e orde systeem.
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1.3. De filtereisen

Na de bespreking van de filtermethode (11.1.) en het digitale fil

terprincipe (11.2.) komt men resumerend tot de volgende filtereisefi:

a) Een variabele afsnijfrequentie van enkeleHertz t.o.v. de beeldherhalings~

frequentie van 32 Hz (beeldherhalingsfrequentie = sample frequentie).

b) Een resolutie van minder dan 1 rom.

c) Een on-line verwerking.

ad a) De opzet van het M.T.I.-systeem is het filteren van statische echo's

uit het beeld van de Electroscan. Dit betekent het verwijderen van

een D.C. component uit het dieptesignaal. Echter langzaam bewegende

echo's welke ontstaan t.g.v. ademhaling en/of probe bewegingen zijn

ook ongewenst. Het onderdrukken van deze signalen komt overeen met

afsnijfrequenties van a tot ongeveer 2 Hz (in relatieve frequentie

f = a tot f 0,06) .
rc rc

De snelheden van bewegende structuren in het echobeeld zijn uiteraard

meetplaats afhankelijk (vaatwanden bewegen iangzamer dan bijv. een

hartklep). Om nu toch voor elke meetpiaats de sneist bewegende struc

turen te kunnen extraheren uithetbeeid zijn de fiitercoefficienten

paren a en b voor het heie frequentie bereik (in reiatieve frequen-
o 0

tie van 0,01 tot 0,50 met stappen van 0,01) berekend om zodoende ex-

perimenteel tot de beste beeidrepresentatie per meetpiaats te komen.

ad b) De eis aan de resolutie van 3 rom voigt uit de voorwaarden voor beeld

continuiteit en de handhaving van de resoiutie van de Eiectroscan.

Dit betekent een beperking voor de bovengrens van de fiitercyciustijd.

Deze mag dan niet groter dan 1 ~sec zijn.

ad c) De on-line verwerking handhaaft het grote voordeei dat het gebruik van

ultrageluid geeft (t.o.v. bijv. rontgen) nameiijk het voigen van bewe

gingen in het menseiijk lichaam.
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HOOFDSTUK III

[1.1. De beschrijving van een n e orde Butterworth filter

De amplitude karakteristiek van een Butterworth laagdoorlaatfilter

wordt gegeven door (12):

IH(jw ) Is
1

(12)

In het s-vlak heeft de overdrachtsfunctie H(s) van dit filter de polen op
J7T/n

de cirkel s = we. Voor de realisatie van een niet oscillerend systeem
cs

mag men alleen de polen in de linker helft van het s-vlak in beschouwing

nemen. De w in (12) is de afsnijfreqeuntie van IH(jw ) I gedefinieerd op
cs s

het -3 dB punt.

Figuur 12 laat de amplitude karakteristiek

schillende waarden van de filterorde n.

IH(jw ) Is

IH(jw ) I zien voor ver
s

olol:='-_~---..,

-3 dB ---

wcs
w

s

Fig. 12 Butterworth-filter amplitude karakteristieken voor verschillende

waarden van n.
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H.b.v. de bilihealre transformatie:

z-l
s = z+l met z jwzT

e (13)

,
en de substitutie s = jw kan men (12) transformeren tot een periodieke

s
functie H(e jwZT ). De radiale frequentie w en de radiale afsnijfrequentie

s
w worden:cs

w T
j

z
w tan 2s

(14)
w T

j tan cz
w

2cs

. T
De amplitude karakteristiek van H(eJwz ) wordt dan:

IH(e j WzT) I2 1 (15)
w T

2n z
tan 2

1 +
2n w T

tan
cz
2

jw T _- ejwzTDeze periodieke functie H(e z) kan men d.m.v. de substitutie z

en:

w T
z

tan -2- = -j

naar het z-domein transformeren.

w T w T. z . z
J-

2
- -J-

2
-

e - e z-l
..::-.-w-T----'''---w-T- == -j • z+1

. z . z
J-2- -J-2-

e + e

(15a)

Men verkrijgt dan voor de overdrachtsfunctie H(z) de volgende uitdrukking:
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.,

.~.

} .... ~ .

2n
w T

(z+1)2ncz

IH(Z) 1
2

tan
2

w T
tan

2n cz (z+1)2n+ (_1)n(z_1)2n
2

( 15b)

De polen van H(s) liggen op een cirkel. Vanwege de bilineaire transformatie

liggen de polen van H(z) ook op een cirkel.

De afbeelding van de imaginaire as van het s-vlak vindt men terug

op de rand van de eenheidscirkel Izl=1 in het z-vlak [0. Elgerd, blz. 410]

Het stabiliteitscriterium voor het s-vlak (de polen in het linker halfvlak)

betekent derhalve voor het z-vlak dat de polen binnen de eenheidscirkel

Izl=1 moeten liggen. De polen z van IH(Z) 1
2

worden bepaald door de noemer
m

van IH(Z)\2 gelijk aan nul te stellen. Dit levert voor z = u + jV [Rader,
m m m

Gold] :

2
w T

1 - tan
c

U
2

m w T
2

w T
2tan

c m1T c
1 - . cos + tan

2 n 2

w T
2tan

c
sin

m1T

V
2 n

m w T
2

w T
1 2tan

c m1T c- . cos + tan
2 n 2

(16)

(17)

met m = 0, 1, ..•.. , 2n-1 voor oneven fil terorde n. Voor even n moet~
2~1 n

worden vervangen door --2-- . 1T.
n 2

De nulpunten van IH(Z) I worden bepaald door zijn teller. Dit le-

vert nulpunten in z=-1 (het aantal is 2n).

Figuur 13 geeft een voorbeeld voor de posities van polen en nulpun

ten in het complexe z-vlak voor een 4e orde L.D.L. Butterworth filter met

een relatieve afsnijfrequentie f = 0.125.
rc

Het realiseren van zo'n filter kan alleen m.b.v. de polen z3' z6'

z4 en z5 worden gedaan. Dit geldt evenzo voor de 8 nulpunten in z=-1. De

realisatie heeft slechts 4 nulpunten in z=-1. Het dubbele aantal polen en
2

nulpunten is een gevolg van het feit dat men deze voor IH(Z) I berekent en

niet voor IH(z) I. Dit is algebraIsch eenvoudiger.
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1+/
--2 -------
1-1'

z-vlak

-1
8th ORDER

ZERO

Fig. 13 : Polen en nulpunten van een 4e orde Butterworth filter.

Uit het voorgaande hebben we gezien hoe uit de amplitude karakte

ristiek van een overdrachts functie H(s), welke wordt verkregen door H(s)

uit te rekenen voor aile s = jw, de amplitudekarakteristeik in het z-do

mein wordt verkregen. Deze amplitudekarakteristiek in het z-domein levert

dezelfde waarden bij het doorlopen van de eenheidscirkel Izi = 1 (tot de

Nyquist frequentie w T = ~) als de H(s) bij het doorlopen van de imaginai-
n

re as in het s-vlak. Dit betekent niet dat H(jw) en H(lzl=1) hetzelfde

zijn. Ten gevolge van de bilineaire transformatie hebben we verschillende

frequentieschalen verkregen. Bij een analoge frequentie wA en een "digita

le" frequentie wDT = Z1 wordt H(W
A

) gelijk aan H(Z1) als geldt:

De vergelijking (18) samen met de transformatie:

z-1s -+-
z+1

(18)

(19)

ueven meteen een methode om een digitaal filter te ontwerpen uitgaande van
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ana loge technieken.

Deze methode iB al~ voigt:

- bepaal de afsnijfrequenties w
Di

van het digitale filter (frequenties van

doorlaatband, stop band, enz.). Bereken vervolgens aile w .T. Met behulpD1
van (18) berekent men aile bijbehorende w

Ai
- stel een overdrachtsfunctie H(s) op aan de hand van de kritische frequen-

z-l
- vervang s in H(s) door ---1. Dit geeft de gewenste overdrachtsfunctie H(z)

z+
voor het discrete systeem.

Aan de hand van H(z) kan men via de methode van paragraaf 11.2 de systeem

configuratie van H(z) bepalen.

Men kan echter ook in het z-domein blijven werken en bijvoorbeeld

d.m.v. (16) en (17) voor het Butterworth filter de polen z in het z-domein
m

berekenen en dan d.m.v. :

H (z)

-1
(l-a z )

m

-1
(l-z z )

m

(l9a)

de overdrachtsfunctie H(z) berekenen. Hierin zlJn de a. de nulpunten, de z.
1 1

-1 -jwT
de polen. De complexe variabele Z = e komt overeen met de eenheids-

vertraging T = t- - (met f
s

de sample frequentie).

Evenalssde amplitude-karakteristiek is de fase-karakteristiek ook

langs de Izl=l cirkel te evalueren. De fase-karakteristiek sew) in het s

domein is gelijk aan de fase-karakteristiek S(8) in het z-domein voor:

w 8
tan 2 ( 19b)

111.2. Een tweede orde Butterworth filter

Uit de voorgaande theorie over een n e orde Butterworth filter kan

men eenvoudig aile gewenste formules voor een 2e orde systeem herleiden

door n=2 te substitueren. M.b.v. (12) vindt men:

1 +

I H (jw ) 1
2 = _---=-1__

s w
(_s_) 4
w
cs

(20)



- 30 -

Uit (15b):

4
w T

(z+1)4cz

jH(Z) 1
2

tan
2

w T
4 cz 4 4

tan
2

(z+l) + (z-l )

(21 )

Uit (16) en (17) vindt men voor de polen z =U +jV :
m m m

2
w T

1 - tan
c

U
2

(22)
m w T

2m+1 2
w T

1 2tan
c c- cos -4- 'IT + tan
2 2

w T
2m+1

2tan
c

sin
2 -4- 'IT

V
m w T

2m+1 2
w T

1 2tan
c c- cos 'IT + tan
2 4 2

met m

Met behulp van (19a) vindt men:

0, 1, 2, 3

(23)

H(z)

-1 -1
K(1-a

1
z ) (1-a

2
z )

-1 -1
(1-z1 z )(1-z2 z )

(24)

De twee nulpunten van bet 2e orde Butterworth L.D.L. filter liggen in het

punt z 2 = -1 in het z-vlak. De polen z =U +jV worden door (22) en (23)
1, m m m

bepaald.

Hoe men van een L.D.L. filter tot een H.D.L. filter komt en welke

consequentie dit heeft voor de relatieve afsnijfrequentie f = f If wordt
res

gegeven door fig. 14. In figuur 14 ziet men dat het tekenveranderen van het

reele deel van een complex toegevoegd polenpaar een gecomplementeerde rela-

tieve afsnijfrequentie f tot gevolg heeft.
reO

Deze f wordt gegeven door: f ~ - f
rco reo rc

In de appendix wordt bewezen dat het kiezen van een nieuwe relatie-
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z vlak

-1

IH (z) I

L.D.L.

f
r

-1

I (z)
m

R (z)
e

x = pool

nulpunt
IH(Z) Ir---

f
reo

f
r

z vlak

I (z)
m

R (z)
e

+1

H.D.L.

x = pool

nulpunt

IH (z) I

IH (z) I

f
r

f
r

Fig. 14 Filtersoort, met de bijbehorende posities van polen en nulpunten.
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ve afsnijfrequentie volgens f = ~ - f een spiegeling van de polen om de
reo r

imaginaire z-as tot gevolg heeft.
±je

Uitgaande van een complex toegevoegd polenpaar z 1,2 = U .:!:. jV :::: r e

kan men de overdrachtsfunctie H(z) schrijven als: (m.b.v. (24»

(25 )
-1 -2

1 ± 2z + z
K • 1 2 -2

1 ± 2r cos e z- + r z-1 2 2 -2
1 ± 2u z + (u +v )z

H(z) = K .

Een plusteken in de teller van (25) geeft altijd een overdrachtsfunctie

H(z) voor een L.D.L. filter. Een minteken geeft de H(z) voor een H.D.L. fil

ter. Het ± teken in de noemer van H(z) geeft de spiegeling van de polen ten

opzichte van de imaginaire z-as aan en zodoende een spiegeling van de rela

tieve afsnijfrequentie f t.o.v. de relatieve frequentie f =~.
rc r

M.b.v. de definiering van de filtercoefficienten:

a
o

2U 2r cos e
(25a)

2
r

kan men de overdrachtsfunctie H(z) herschrijven tot:

-2+ b z
o

H(z)
1 ± 2z- 1 +

-1
1 ± a z

o

-2
z

(26)

De verschillende coefficientenparen a en b bepalen filters met verschil-
o 0

lende relatieve afsnijfrequenties f .
rc

Figuur 15 geeft een overzicht van de filterconfiguraties welke met

(26) zijn te realiseren en de bijbehorende overdrachtsfuncties. Er wordt

hier ook de interne overdrachtsfunctie H(z). naast de totale overdrachts
~

functie H(Z)t gegeven.

Bovenstaande beschouwingen zijn van belang als men wil weten welke

filterflexibiliteit is te verkrijgen door geheugenopslag van de coefficien

ten a en b of eventuele tellercoefficienten.
o 0

M.b.v. (22), (23) en (25a) kan men a en b berekenen. In tabel I
o 0
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w
w

Y(t. ) y(t. )
1

~

X (t.)
-1 -1 ~

-1 -1z z z z

o
<:
CD
I-(

0
I-(
III
n
::r
rt
Ul
HI
§
n
rt
1-'
CD

CD
::l

'"':l
1-"
I-'
rt
CD
I-(
Ul
o
o
I-(

rt

Ul
'<
Ul
rt
CD
CD

~
o
::l
HI
1-'
lQ

~
III
rt
1-"
CD



- 34 -

met de bijbehorende coefficienten
2 2

voorwaarde dat u +v < 1. Dat

staan de relatieve afsnijfrequenties f
rc

a en b . Deze a en b zijn berekent ondero 0 0 0

wil zeggen de polen moeten binnen Izi = 1 liggen. Dit betekent voor (22) en

(23) dat m=l en m=3. Tevens vindt men in deze tabel I de waarden van de "to-

tale" versterkingsfactor en de interne versterkingsfactor resp. H
t

en Hi

voor de relatieve frequenties f = 0 en f = ~ (voorH. (i) en H (z) zie fig.r r 1 t
15) .

Figuur 16 geeft de amplitude karakteristieken met de verschillende

afsnijfrequenties f weer als functie van de relatieve frequentie f •
rc r

Tabel II geeft aan hoeveel bits men in een hardware realisatie moet

gebruiken. In kolom a van tabel II is dit aantal bits uitgerekent uitgaande

van een ruis-eis kleiner dan -50 dB. Deze filterruis ontstaat t.g.v. het

eindig aantal bit waarmee men werkt. In een recursief filter met vermenig

vuldiger coefficienten van n bits zou na elke vermenigvuldiging het aantal

interne gebruikte bits met n moeten toenemen. Dit is niet te realiseren en

zodoende introduceert men door het vastleggen van het aantal bits de afkap

fout. Deze filterruis is uit te drukken als het gemiddelde (witte) ruisver

mogen 0
2

aan de uitgang van het filter [Mitra,Hirano]. Dit ruisvermogen

wordt gegeven door:

2
2-2b {1+r

2
1-r

1
4 2'}

r +1-2r cos26
(27 )

Hierin is b het aantal bits en r en 6 zijn resp. de modulus en het argument
+'6

van het toegevoegd complexe polenpaar zl,2 = r e- J waardoor een coeffici-

entenpaar a en b wordt bepaald.
o 0

Kolom b van tabel II geeft weer hoeveel bits men bij elk filter no-

dig zou hebben om de versterking H. over de eerste opteller (zie fig. 15) aan
1

te kunnen (d.w.z. zonder overflow) .

Uit de getallen van tabel II ziet men dat men bij een aantal van 12

interne bits een relatieve afsnijfrequentie van 0,05 kan bereiken. Dit be

tekent dat men met een 8 bits AID converter nog 4 bits over heeft (hetgeen

overeenkomt met een versterking van 16 maal) om de maximale versterking H,
1

over de eerste opteller aan te kunnen.

Hoe dit filter in hardware is gerealiseerd en als onderdeel is opgenomen

in het totale M.T. 1. -systeem wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
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0,30 0,40 f
r

0,5C

f
rc

Fig. 16 H.D.L. amplitude karakteristiekenmetde verschillende relatieve

afsnijfrequenties f als functie van f .
rc r
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-1 -2
1 + 2z + z

-1 -2
1 - a z + b z

a a

a b H. (0) H. (n) Ht(O)a a 1 1

f If
c s

-a b H.(n) H. (0) H
t

(0)
f Ifa a 1 1

C S

.01 1. 911197 .914176 B35.68 .261412 1342.73 1.04565 .49

.02 1.822694 .837181 69.027 .273233 276.109 1.09293 .48

.03 1.734725 .766006 31.968 .285655 127.873 1.14262 .47

.04 1.647459 .700896 18.7136 .298654 74.8545 1.19462 .46

.05 1. 561018 .641351 12.4481 .312058 49.7927 1.24823 .45

.06 1.475480 .586919 8.97352 .326541 35.8941 1. 30616 .44

.07 1.390U95 .537194 6.83532 .341519 27.3413 1.36608 .43

.08 1.307285 .491812 5.41926 .357258 21.6770 1.42903 .42

.09 1.224651 .450'145 4.42881 .373818 17.7152 1. 49527 .41

.10 1.142980 .412802 3.70614 .3912(,9 14.8246 1. 56508 .40
· 11 1.062244 .378619 3.16081 .409691 12.6432 1.63876 .39

· 12 .982406 .347665 2.77778 .429171 10.9511 1.71668 .38
· 13 .903419 .319732 2.40204 .449812 9.6081' 1.79925 .37
.14 .825232 .294636 2.13036 .471727 8.5214< 1. 88691 .36
.15 .747789 .272215 1.90685 .495048 7.627?J. 1.98019 .35

· 16 .671029 .252324 1.72029 .519925 6.881H 2.07970 .34
.17 .594888 .234841 1. 56261 .546529 6.2504E 2.18612 .33
.18 .519303 .219654 1. 42785 .575057 5.7114.: 2.30021 .32
.19 .444205 .206672 1.31153 .605738 5.2461 2.42295 .31
.20 .369527 .195816 1.21023 .638837 4 .840~ 2.55535 .30
.21 .295199 .187020 1.12130 .674664 4.4852C 2.69865 .29
.22 .221153 .180232 1.04266 .713579 4.1706" 2.85432 .28
.23 .147318 .175412 .972673 .756012 3.890~ 3.02405 .27
.24 .073623 .172531 .909994 .802469 3.6399) 3.20987 .26
.25 .0 .171573 .853553 .853553 3.4142 3.41421 .25

-a b H. (n) H. (0) Ht(n)a a 1 1

a b H. (0) H. (n) Ht(n)a a 1 1

Tabel I De filtercoefficient a o en boi De versterkingsfactoren H
t

en Hi

voor f = 0 en f =~.
r c
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a b

f ruis H. H
trc 1-

.01 9 11

.02 13 7 9

.03 5 7

.04 11 5 7

.05 4 6

.06 11 3 6

.07 3 5

.08 10 3 5

.09 3 5
10 10 2 4

.11 2 4

.12 9 2 4

.13 2 4

.1 L.\ 9 2 3

.15 1 3

.16 9 1 3
.17 1 3
.18 9 1 3

.19 1 3
.20 8 1 3

.21 1 3
,22 8 1 3
.23 1 2

.24 8 1 2

.25 1 2

a b

f ruis H. Htrc J.

.26 8 1 2

.27 1 2

.28 8 1 2

.29 1 2

.30 8 1 2

.31 1 2

.32 8 1 2

.33 1 2

.34 8 1 2
.35 1 1

.36 9 1 1

.37 1 1

.38 9 1 1

39 1 1

.40 9 1 1

.41 1 1

.42 10 1 1

.43 1 1

.44 11 1 1

.45 1 1

.46 12 1 1

.47 1 1

.48 13 1 1

.49 1 1

.50 1 1

Tabel II Het aantal intern benodigde bits: a) m.b.t. de ruis

b) m.b.t. de versterking.
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BOOFDSTUK IV

IV.1. De totale filterconfiguratie

Figuur 18 geeft weer hoe het totale M.T.I.-systeem (met stippellijn

omgeven) is opgenomen in de configuratie van Electroscan en 1e en 2e dis

play. Bet 1e display geeft het ongefilterde beeld (direct van de Electros

can) en het 2e display geeft het gefilterde beeld weer. De x en y signalen

(afbuigspanningen) voor beide display's zijn afkomstig van de Electroscan.

Bet tweede beeld vertoont hierdoor (t.g.v. de vertraging van 1 ~sec door

het M.T.I.-systeem) een totale beeldverschuiving overeenkomend met ~ rnrn in

stralingsdiepte. Dit is verwaarloosbaar klein t.o.v. de resolutie van 5 a 6

rnrn van de Electroscan. Verder ziet men de signalen BT, LT, Ext.eLK en

1 filter-

sectie

2 line and

point se-

lection

3 control

4 memory

5 memory

6 input

7 output

8 power

Fig. 17 Een foto van het M.T.I.-systeem.
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Blank. Deze worden besproken bij de line and point selection sectie (zie

IV.4.). Het analoge ingangssignaal komt ter sprake bij de input sectie (IV.

6.) en het analoge uitgangssignaal wordt bij de output sectie behandeld

(IV.7.). In de afzonderlijke blokjes van fig. 18 is aangegeven in welke

volgende paragraaf zij worden behandeld.

Fig. 17 toont een foto van het M.T.I.-systeem. De op de voorgrond

liggende print op deze foto stelt de filtersectie voor. Het grootste I.C.

op deze print is de 12 bij 12 bits vermenigvuldiger/accumulator (zie IV.

2.). De blokken van fig. 18 zijn gerealiseerd op de overeenkomstig benoem

de printplaten op de filterfoto. Een gedetailleerde beschrijving van het

hele systeem is terug te vinden in de handleiding voor het hele M.T.I.

systeem.

IV.2. De filtersectie

In hoofdstuk 11.3. zijn de eisen te stellen aan het filter gefor

muleerd als:

a) een variabele afsnijfrequentie van enkele Hertz t.o.v. de beeldherha

lingsfrequentie van 32 Hz (Beeldherhalingsfrequentie ~ sample frequen

tie)

b) een resolutie van minder dan 1 rom

c) een on-line verwerking.

Uit punt a) volgt volgens het Nyquist criterium dat de maximaal te

filteren signaalfrequentie 16 Hz bedraagt. De beeldherhalingsfrequentie

kan nog gehalveerd worden door i.p.v. 64 lijnen 128 lijnen af te beelden

op het display van de Electroscan. Dientengevolge wordt een door de filter-

coefficienten a en b
o 0

tieve afsnijfrequentie

f
s

bepaalde afsnijfrequentie f verdubbeld. (De rela
c

f ~ f If blijft hetzelfdei f ~ afsnijfrequentie,
rc c s c

sample frequentie).

Figuur 19 geeft het blokschema van een 2e orde H.D.L.-filter weer

dat als uitgangspunt dient voor een hardware realisatie. De blokjes met een

T erin geven de sample periode tijdsvertraging T ~ ;s aan. Afwijkend t.o.v.

een analoog systeem worden deze vertragingen T in een digitaal systeem

(zie 11.2.) nietdoor hardware vertragingslijnen gerealiseerd. In een digi

taal systeem worden deze vertragingen verkregen door opslag an uitlezing

(in een geheugen) van de met ao en bo vermenigvuldigde data. Een tweede or-
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y(nT)

deel

niet-recursieve

recursieve

deel

1
I
I

I
I
I
I

- -.I

data (n+1)T1\
T

------

T

data

Fig. 19 : Blokschema van een 2e orde H.D.L. filter.

de systeem heeft dan 2 geheugenplaatsen nodig. Als men een dieptesignaal

(zie 11.1.) aan het filteren is dan bevatten deze geheugenplaatsen de be

werkte informatie (met a en b vermenigvuldigd) van de twee voorgaandeo 0

punten van dit dieptesignaal. Het filteren van een hele beeldsector be-

staande uit 32 lijnen met elk 256 dieptesignalen betekent derhalve 2.32.

256 = 2
14 = 16.384 geheugenplaatsen. Een 12 bits woordopslag vereist dan

een geheugencapaciteit van 12.16384 = 192 K bit (1 K bit = 1024 bits).

Vanwege het experimentele karakter van dit filter heeft het geen zin zo'n

groot geheugen meteen aan te schaffen. Daarom werd besloten het geheugen

eerst op te bouwen voor het filteren van maximaal 256 dieptesignalen van

een sectorlijn. Hierbij werd een zodanige geheugenorganisatie opgezet dat

het systeem eenvoudig was uit te breiden voor het filteren van dieptesig

nalen van meer sectorlijnen. Voor een overgang naar meer sectorlijnen is

er een selectiemechanisme voor het te filteren sectoroppervlak geconstru

eerd. Hiertoe moet men met duimwielschakelaars de sector startlijn en het

aantal te filteren lijnen aangeven. Tevens is per sectorlijn het filter

startpunt en het aantal punten (in blokken van 16) dat men wil filteren

in te stellen. Op deze wijze kan men in de experimenteerfase op de meest

optimale wijze gebruik maken van de beschikbare geheugencapaciteit.

Teruggaandenaarhet blokschema van fig. 19 ziet men dat hierin 3
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optellers en 2 vermenigvuldigers voorkomen (de vermenigvuldiging met -2 in

het niet-recursieve deel wordt door inversie en bit-verschuiving verkregeni

de vermenigvuldig coefficient 1 betekent het onveranderd doorgeven van data).

Bovenstaande mathematische bewerkingen plus twee geheugen leescycli en twee

geheugenschrijfcycli zijn niet zonder meer binnen een ~sec. uit te voeren

met de beschikbare circuits. De eerste bewerkingstijd reductie is te ver

krijgen door het geheugen op een andere wijze te gebruiken dan fig. 19 sug

gereert. Namelijk het lezen van data(nT) (= de met nT vertraagde data) uit

het adres A en het lezen van data«n+1)T) uit adres B en vervolgens de data

van A naar B door te schuiven en A te overschrijven met de data(n-1)T. Een

betere methode van geheugengebruik kan men bereiken door de volgorde, waar

in de 2 bij elkaar behorende geheugenlocaties van een te filteren punt,

wordt uitgelezen te alterneren waardoor het doorschuiven van A naar B ach

terwege kan blijven. Hierdoor vervalt een schrijfcyclus.

Een tweede reductie in bewerkingstijd wordt verkregen door de reken

processen voor het recursieve (onderste deel fig. 19) en het niet-recursieve

(bovenste deel fig. 19) deel parallel (= gelijktijdig) af te werken.

Als derde tijdreductie mogelijkheid werd onderzocht of de vermenig

vuldigingen van het recursieve deel uitgevoerd kon worden volgens het prin

cipe van [Peled,Liu] (De vermenigvuldigingen van het niet-recursieve deel

vormen geen probleem, zie voorgaande tekst,een aparte accumulator is hier

wei nodig). Zij gebruiken een aantal programable read only memory's (PROM's)

voor het construeren van een vermenigvuldiger. Voor een 12 bij 12 bits ver

menigvuldiger bleek dit erg veel programmeerwerk te worden en veel hardware

te kosten, terwijl de tijd nodig voor een vermenigvuldiging onaanvaardbaar

lang was. Daarom is er een kant en klare 12 bij 12 bits vermenigvuldiger/

accumulator gebruikt. Hiermee is het mogelijk binnen 400 nsec. de som van

de producten (a data (nT) + b data«n+1)T) te berekenen (zie het met stip-o 0

pellijn omgeven deel van fig. 19).

Bovenstaande beschouwingen m.b.t. de parallele verwerking van re

cursief en niet-recursief deel, het geheugengebruik en de vermenigvuldiger/

accumulator leiden tot een filterblokschema dat de hardware realisatie weer-

geeft (zie fig. 20).

Hierin is: x(nT)

y(nT)

F.e.

de input reeks (= bemonsterd signaal)

de output reeks

de filtercoefficienten (-2, 1 voor het niet-re-

cursieve deeli a , b voor het recursieve deel).o 0
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MEM = het geheugen met het alternerend adresgebruik.

Verm./Acc. = vermenigvuldiger/accumulator voor het re

cursieve deel.

ACC = accumulator voor het niet-recursieve deel.

Schuif = de vermenigvuldiger van het niet-recursieve

deel.

Filt. sel. = met externe schakelaars is het mogelijk

hier verschillende filtercoefficientenparen

a en b in te stellen en zodoende verschil-
o 0

lende afsnijfrequenties.

filtsel

I
y nT

- ~ acc. I

~ schui F

F.C.
-2;1

~

+ MEM.

read T
write

~ VERM./ -ACC.
F.C.
a ·b
0' 0-

T

acc

memo

x(nT

VERM
RESET

SELECT

Fig. 20 : Blokschema voor een hardware realisatie.

De stuursignalen van fig. 20 hebben de volgende functies:

Reset

Select

Verm.

Acc.

Hem. write

zet de accumulatoren op nul.

selecteert de filtercoefficienten -2 en a o of 1 en boo

geeft vermenigvuldig opdracht.

geeft accumulator opdracht.

geeft opdracht om de som van input en de inhoud van de accumu

lator van de verm./acc. in het geheugen te schrijve~.
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geeft opdracht tot het lezen van data(nT) of data(n+1)T uit

het geheugen.

Zoals men ziet uit fig. 19 en 20 is aileen de eerste opteller in

zijn oorspronkelijke vorm gehandhaafd. Een filtercyclus voor een punt van

een dieptesignaal wordt door de volgende programmastappen uitgevoerd (zie

fig. 20):

a) Reset de accumulatorenj zoek de adreslokatie van data(nT)j selecteer de

coefficienten -2 en a .
o

b) Voer de vermenigvuldigingen -2.data(nT) en ao·data(nT) uit en zet ze in

de accumulatoren van de acc. resp. de verm./acc.

c) Zoek de adreslokatie van de data«n+1)T)i selecteer de filtercoeffici

enten 1 en b .o

.... voorprogramma
~

I I
I Itrigger
I I
I

II
I

read I Imem
write

I
I

I I I
VERM I

I
I

ACC I J I

~
I

RESET I
I
I,
I

I I ,
-2 a

SELECT ' 01,bo I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fig. 21 Bet tijdschema der stuursignalen.
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d) Voer de vermenigvuldigingen 1·data((n+1)T) en b .data((n+1)T) uit en
o

accumuleer ze in de accumulatoren van acc. resp. verm./acc.

Nu dit "voorprogramma" is afgelopen wordt er gewacht op een filter input.

Zodra deze input data zijn gearriveerd bij de eerste opteller gaat het pro-

gramma verder met:

e) Schrijf de som van input en de inhoud van de accumulator van de verm./

acc. in het geheugen en voer de laatste optelling voor het niet-recur

sieve deel uit.

f) Ga terug naar a) als er meer punten verwerkt dienen te worden in het

andere geval moet er worden gestopt.

Aan de hand van bovenstaand programma komt men tot het volgende

tijdschema voor de stuursignalen (zie fig. 21). Het hierin voorkomende

triggersignaal is afkomstig van de inputsectie en geeft aan dat er input

data beschikbaar zijn. Tevens start dit triggersignaal de complete pro

grammacyclus. Dit zou betekenen dat voor het eerste te filteren punt van

een sectorlijn geen voorprogramma wordt uitgevoerd. Hoe dit wordt onder

vangen wordt besproken bij de controlesectie.

IV.3. De controlesectie

Het controlesysteem levert de stuursignalen voor de filtersectie.

Zoals reeds gezien in IV.1. zijn er voor het invoeren van een filtercyclus

de volgende stuursignalen nodig:

Reset

Select

Verm.

Acc.

Mem. write

Mem. read

met dit signaal kan de inhoud van de accumulatoren gelijk aan

nul worden gemaakt.

hiermee kan men de filtercoefficienten (-2 en a of 1 en b )o 0

selecteren.

geeft opdracht tot vermenigvuldiging aan de vennenigvuldiger/

accumulator en aan de Schuif.

geeft opdracht tot accumuleren.

met dit signaal wordt een geheugenschrijfcyclus aangegeven.

geeft opdracht om data(T) of data(2T) uit het geheugen te

halen.

In fig. 22 staat het blokschema van de controlesectie weergegeven. Hierin

ziet men het loadsignaal en het triggersignaal als inputs. Bet load sig

naal geeft aan dat het eerste te filteren punt (voor elke sectorlijn) be

reikt is. Bet triggersignaal (afkomstig van de inputsectie, zie IV.5.)
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trigger

load

progr.
clock

~

progr.
counter

CLR
cmmnd

progr.
geheugen
(prom. )-

RESET
SELECT

VERM
ACC
MEM R/w

Fig. 22. : Het blokschema van de controlesectie.

geeft aan dat er input data ter beschikking staan.

De outputsignalen van fig. 22 zijn de bovenstaande stuursignalen.

Deze stuursignalen (fig. 21 geeft een tijdschema) staan opgeslagen in het

programmageheugen (PROM). De programmacounter levert de adressen voor het

programmageheugen. Een filtercyclus bestaat uit 12 programmastappen en

wordt normaal in stap 0 gestart (zie fig. 21). Het load-signaal zet de

programmacounter in stand 3 zodatvoor het eerste te filteren punt eerst

het voorprogramma (stap 3 tim 12) door de trigger wordt gestart. Een 2e

triggerpuls zorgt voor de afwerking van het eerste filterpunt (stap 0 tim

2) en levert meteen het voorprogramma voor het 2e te filteren punt. Het

signaal clear cmmnd stopt het programma na de 12e stap.

De programmacounter telt de clockpulsen van de programmaclock.

Voor het programma van 12 stappen moet de programmaclock minstens op 12

MHz draaien om een filtercyclus binnen 1 ~sec te kunnen uitvoeren.
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IV.4. De line and point selection sectie

M.b.v. de line and point selection sectie is het mogelijk een beeld

sector oppervlak dat men wil filteren, te selecteren (zie IV.2.). Verder

worden door deze sectie de geheugenadressen opgezet, het conversie comman

do (opdracht tot AID conversie aan de input sectie, zie IV.6.) gegeven en

het load-signaal voor de controle sectie (zie IV.3.) gegenereerd. Tevens

wordt van hieruit het blanksignaal naar het display voor het gefilterde

signaal gestuurd. Dit blanksignaal zorgt dat er geen signaalweergave

plaatsvindt buiten het geselecteerde sectoroppervlak dat men wil filteren.

Figuur 23 geeft het blokschema van de line and point selection sectie.

area select

BT

LT

EXT CLK

line
cntr

CLK MEM. ADR. ENA PNT CNTR

point
cntr

geheugen adressen
load

blank

conversie cmmnd

Fig. 23 : Het blokschema van de selectiesectie.

De ingaande signalen van deze sectie zijn afkomstig van de Elec

troscan. Het zijn de volgende signalen:

BT beeldtrigger. Dit signaal geeft aan dat de hele scansector door

lopen is. De pulsherhalingsfrequentie hiervan is gelijk aan de

beeldherhalingsfrequentie is gelijk aan de sample frequentie van

de dieptesignalen. (zie 11.1.)
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lijntrigger. De lijntriggerpuls geeft aan dat er een nieuwe zend

puls wordt uitgezonden in een richting aangegeven door de bijbe

horende sectorlijn van de scansector. De zendpulsherhalingsfre

quentie is ongeveer 1 KHz.

externe clock. Dit 1 MHz signaal is afgeleid van de 40 MHz hoofd

oscillator van de Electroscan. De BT en LT lopen synchroon met de

externe clock omdat ze ook van de hoofdoscillator zijn afgeleid.

Uit de externe clock wordt het conversiecommando voor de te filteren punten

van de dieptesignalen afgeleid. Op deze wijze ligt de positie van de diep

tesignalen vast t.o.v. de LT-puls. Dit is van belang omdat een jitter van

deze positie de indruk van bewegende structuren op het display van de Elec

troscan zou kunnen teweegbrengen.

Het signaal ENA pnt cntr geeft aan dat de te filteren sectorlijn

bereikt is en dat men nu het aantal dieptesignaalpunten kan gaan tellen.

De point counter zorgt op zijn beurt weer met het CLK mem adres dat ook de

puntadressen op de adressen uitgang van de line counter terecht komen.

IV.5. Het geheugen

BA

LA

PA

MEM

bus
MEMORY trans

adres
ceiver I/O

deco-
ders

READ

WRITE

Fig. 24 Het blokschema van het geheugen.
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Figuur 24 geeft het blokschema van het geheugen. De line and point

selection sectie (zie IV.4.) bouwt de geheugenadressen op. Zij zijn te on

derscheiden naar puntadressen (8 bits ~ 256 punten) en naar lijnadressen

(5 bits ~ 32 lijnen). Het beeldadres B.A. (1 bit) zorgt voor het alterne

rend adresgebruik (zie IV.l.). Een geheugenwoord bestaat uit 12 bits (zie

111.2.). De Mem. write en de Mem. read signalen, afkomstig van de controle

sectie (zie IV.3.) zorgen voor het uitlezen en inschrijven van data. In het

M.T.I.-systeem is er ruimte voor een qeheuqen nodiq voor het filteren van

32 lijnen van 256 punten. Dit qeheuqen is verdeeld over 2 steekkaarten. El

ke steekkaart heeft zijn eigen adresdecoders en bustransceivers. Deze bus

transceivers zorgen voor het bi-directionele data transport tussen de fil

tersectie en het geheugen. Per steekkaart heeft men een geheugencapaciteit

van 12.213 bJ."ts. H' k 1 4096 d' '1 f'lt (16J.ermee an men totaa J.eptesJ.gna en J. eren

lijnen met maximaal 256 punten) .

IV.6. De inputsectie

Fig. 25 geeft de input van het filter weer. Hierin ziet men een

versterker, een sample and hold module en een AID convertor. De versterker

dient om met een willekeurig (positief) ingangssignaal de sample and hold

module toch volledig te kunnen uitsturen. De sample and hold module bemon

stert het analoge signaal en houdt dit constant gedurende de conversietijd

van de AID converter. De AID converter zet het analoge signaal om in een

conv. cmmnd.

~
1

x(t)
s/H AID/ r

x(nT)

E.O.C.

Fig. 25 Blokschema van de inputsectie.
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binaire code (8 bits). Dit binaire uitgangssignaal is de input van de eer

ste opteller van de filtersectie. Het end of conversie (E.O.C.) signaal

geeft aan dat de AID converter klaar is met converteren en geeft opdracht

aan de s/H module om een nieuwe signaalwaarde te bemonsteren en vast te

houden. Dit E.O.C. signaal wordt tevens als trigger voor het starten van

het programma gebracht. Het conversie-crnrnnd is afkomstig van de line and

point selection sectie en geeft aan dat de filtercyclus voor een punt is

afgelopen zodat de AID converter een volgend punt kan gaan converteren.

IV.7. De outputsectie

In figuur 26 is het schema van de outputsectie aangegeven. Het

ingangssignaal voor de display selector is afkomstig van de

accumulator van de filtersectie. De DIA converter zet dit binaire signaal

om in een analoog signaal. Dit analoge signaal is de gefilterde versie van

het analoge ingangssignaal (zie inputsectie IV.6.) De totale versterking

van het filter is afhankelijk van de ingestelde afsnijfrequentie (c.q. de

filtercoefficienten a en b ).Daarom is er een regelbare (compensatie)
o 0

versterking nodig. In de output sectie is deze versterking continu te re-

gelen d.m.v. een teruggekoppelde versterker en in stappen te regelen d.m.v.

een bitselector.

(nT) dis - bit ~ y(t)
play selec- D/A _ ..pl.

selec- tor /tor

y

outp. mode verst(discr.) verst (cont. )

Fig. 26 Blokschema van de outputsectie.
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Het display waarop het gefilterde signaal wordt afgebeeld accep

teert als z-modulatiesignaal slechts positieve spanningen. Figuur 27 geeft

het principe weer van het filterproces voor 2 identieke sectorlijnen (sl

en s2) van twee opeen volgende beelden. (Het filterproces is hier vereen

voudigd tot het aftrekken van deze twee sectorlijnen s2-s1). Tevens ziet

men in figuur 27 hoe tengevolge van echo-bewegingen naar de probe toe of

van de probe af het verschilsignaal (s2-s1) een positief of een negatief

signaal levert overeenkomend met een voorflank of achterflank van het echo

signaal. om deze voorflanken of achterflanken op het display zichtbaar te

maken is er in de output-sectie een signaalscheider aangebracht. Met deze

signaalscheider zijn er 4 signaalrepresentaties mogelijk. Deze zijn (zie

fig. 27):

beweging: van probe af naar probe toe

s2 __......{ .....I ---+--

Sl-----....---...L
_---'__......1-

s2

1
1 = positieve helft

2 geinverteerde negatieve helft

3 gelijkgericht

4 = output met off-set3

1___----'01..-__

-0.----- 2

--0_01...-

off-set =.u:'=====~_n__. ._-_._- 4

Fig 27 Het filterprincipe met de 4 signaalscheidingsmogelijkheden.
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a) aileen een positieve filteroutput (overeenkomend met een voorflank)

b) aileen de gelnverteerde negatieve filteroutput (overeenkomend met ach

terflank)

c) zowel positieve als geinverteerde negatieve output (overeenkomend met

een afbeelding van voorflank en achterflank) dit is een gelijkgericht

outputsignaal

d) de normale filteroutput met een off-set niveau.



- 53 -

CONCLUSIES

Het door mij gerealiseerde M.T.I.-systeem werkt uitstekend m.b.t.

het onderdrukken van stationaire echo's. In hoeverre het kiezen van de

juiste afsnijfrequentie per meetplaats een betere beeldinterpretatie moge

lijk maakt, zal in een klinische evaluatie moeten worden onderzocht. Ener

zijds was de beschikbare tijd hiervoor te kort en anderzijds is deze evalu

atie meer een taak voor klinici die reeds ervaring hebben met de (ongefil

terde) beeldinterpretatie.

Het dynamische bereik van het systeem blijkt erg klein te zijn

(maximale versterking van 16 maal over de eerste opteller). Dit blijkt hin

derlijk te zijn omdat er veel stationaire signalen met een hoge amplitude

voorkomen. Het dynamisch bereik kan worden vergroot door intern meer bits

te gebruiken. Een onlangs op de markt verschenen 16 bij 16 bits vermenig

vuldiger/accumulator met een kortere cyclus tijd dan de door mij gebruikte

12 bij 12 bits verm./acc. zou hier een oplossing kunnen brengen.

Een andere methode voor het vergroten van het dynamisch bereik is

het omlaag schalen van het inputsignaal. Hierdoor blijven er meer bits

over om de overflow over de eerste opteller aan te kunnen. Enkele experi

menten hebben laten zien dat het veranderen van de relatieve afsnijfrequen

tie met een stap van 0.01 een nauwelijks merkbare invloed op het beeld

heeft. Zodoende zijn deze stappen vergroot tot 0.03 (~ afsnijfrequentie

sprong van 0,9 hertz bij een f 32 Hz) waardoor een groter bereik moge-
s

lijk is. Ook is bij deze experimenten gebleken dat de afsnijfrequenties

voor het extraheren van bijv. een hartklep ongeveer 4 a 5 Hz zijn (f ~
rc

0,2). Hartwand bewegingen vragen een iets lagere afsnijfrequentie (2 a 3

Hz; f ~ 0,1).
rc

Door middel van geheugenuitbreiding is een grotere beeldsector te

filteren hetgeen bij een klinsiche evaluatie van belang is. Ook zou een

display, waarop de afsnijfrequentie afleesbaar is, hier grote dientsten be

wijzen.

Een eventuele uitbreiding naar een hoger orde systeem (en zodoende

grotere flanksteilheid in de amplitude karakteristiek) zou zijn voordelen

kunnen hebben. Deze voordelen wegen echter niet op tegen de nadelen van

groter geheugen en langere cyclustijd.
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Voor een toepassing in hoogfrequentere systemen (5 a 6 MHz) met

een grotere resolutie (bijv. 1 mm) is het systeem ongeschikt. Het M.T.I.

systeem zou hier weI bruikbaar zijn als men de cyclustijd zou kunnen ver

korten.
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APPENDIX

In de farmule voor het reele (22) en het imaginaire deel (23) voor

de polen zl,2 = U
m

+ jV
m

wordt de (afsnij)frequentie-afhankelijkheid be

paald door:

tan
w T

c
2

f
c

tan If f
s

tan If f
rc

met f
rc

f
c

f s

1
= 0 ••••• 2

Stel f'
rc

1
2

f
rc

Te bewijzen: U (f )= -U (f' )
m rc m rc

V (f ) = V (f' )
m rc m rc

Bewij s:

If
1 + tan -2 tan If £

rc

tan If £1
rc

1
tan If (-2 - f )

rC

If
tan (-2 - lff )rc

If
tan 2" - tan If f

rc

tan If f
1

rc-
tan

If

lim
2 1

tan 2!.. -+
1

f
tan If f

00 + tan If rc
2 If rc

tan
2

Dit levert voor U :
m

U (£ )
m rc

2
1 - tan If £

rc
2m+1 2

1 - 2tan If £ cos -4-lf tan If £
rc rc



- 56 -

1
1-

tan
2

£1T

U (£ 1 )
rc =m rc

1 - 2
1 2m+1 1

tan 1T £
cos

4
1T +

2
rc tan 1T £

rc

2
tan 1T £ - 1

rc
2 2m+1 1tan 1T £ cos --4-- 1T +

rc

2- (1 - tan 1T £ )
rc

1 - 2tan 1T £ cos
rc

2m+1 2
4

1T + tan 1T £
rc

- U
m

(£ )
rc

Voor V
m

V (£1 )
m rc

2tan 1T £' sin
rc

1 - 2tan 1T £.
rc

2m+1
--4-- 1T

2m+1
cos 4

2
1T + tan 1T £'

rc

2 •

2m+1
sin --4-- 1T

tan 1T £
rc

1
1 - 2

tan 1T £
rc

2m+1 1
cos 4 1T + 2

tan 1T £
rc

-,2tan 1T £
rc

2
tan 1T £

rc

2m+1
sin 1T

4

2m+1 1- 2tan 1T £ cos ---- 1T +
rc 4

V
m

£
rc

van

En hiermee is bewezen dat het spiegelen van de a£snij£requentie

t.o.v. de relatieve £requentie £r t overeenkomt met het spiegelen

de polen z1 2 = U + jV t.o.v. de maginaire as in het z-vlak., m- m
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