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Samenvatting 

Ten behoeve van dynamische analyses aan roterende massa's is het vaak gewenst 

om een vast aantal meetpunten per omwenteling van de massa te hebben. Dit dient 

dan nog bij voorkeur een macht van twee te zijn voor verdere verwerking van de 

samples. Wanneer de rotatiesnel heid niet constant is, is bovenstaande moeilijk 

Gkect te ve~.ienen!ijkeri. I-let lijkt daarom rerstarrdig om met een constante, re!utief 

hoge bemonsteringsfrequentie te werken en achteraf met behulp van wiskundige 

bewerkingen de gewenste bemonstering te verkrijgen. Genoemde constante 

frequentie in namelijk in de praktijk veel makkelijker te realiseren. 

De bedoeling van deze opdracht is dan ook om te onderzoeken of een dergelijke 

wiskundige bewerking gevonden kan worden en in hoeverre deze dan voldoet aan 

praktische eisen zoals snelheid (ofwel zo min mogelijk rekentijd) en nauwkeurigheid 

(wordt het signaal ontdaan van ongewenste frequentie-componenten en blijven de 

vitale componenten intact). 

In dit verslag worden twee methoden aangedragen die afgezien van de methode- 

afhankelijke fouten, van de oorspronkelijke overmaat aan punten een nette 

eindbemonstering maken. 

Een van deze methoden berust op een bewerking gebaseerd op frequentiedomein- 

karakteristieken, namelijk het gebruik van halfbands FIR-filters en delingen, een 

zogenaamde decimation-techniek, terwijl de andere, tamelijk onorthodox, gebaseerd 

is op een globale bewerking in het tijddomein. Deze methode maakt gebruik van een 

kleinste kwadraten-variant van spline-interpolatiefuncties. 

Aangetoond zal worden dat hoewel in de signaalverwerkingswereld een ander 

domein dan dat van de frequentie nauwelijks denkbaar is, er toch zeker veel voor te 

zeggen valt om ook eens naar het tijddomein te kijken, hetzij in de voorgestelde 

vorm, hetzij anders. 
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InleidinglProbleemstelling 

De bedoeling van deze opdracht is uit te zoeken of ter vereenvoudiging van het 

meetproces aan roterende massa's een geschikte hersamplingstechniek kan worden 

gevonden. Ter verduidelijking van het begrip hersampling in deze en ter introductie 

van een aantal begrippen het volgende: 

Uitgegaan wordt van een equidistante set samples die verkregen zijn uit het met 

samplefrequentie fs, bemonsteren van het te analyseren signaal. Uitgaande van 

deze po punten dient een nieuwe set punten te worden bepaald. Deze nieuwe 

puntenreeks moet een aantal van pe punten bevatten met een grotere tijdstap dt, 

dan de originele dt,. Dit houdt in dat het signaal gesampled wordt gedacht met een 

kleinere bemonsteringsfrequentie fs,. In de regel zal de overmaat aan punten in het 

originele signaal t.o.v. het herbemonsterde signaal ongeveer een factor tien 

bedragen. Bij deze hersampling dient uiteraard de frequentie-inhoud van het signaal 

wel in de pas te blijven bij het aantal beschrijvende punten per zie hiervoor bijlage I. 

In het verdere verslag zullen de punten als volgt worden aangeduid: de coördinaat 

op de tijdas wordt xi genoemd (deze coördinaten zijn de knots), de bijbehorende 

functiewaarde yi, terwijl de tweede afgeleide met zi wordt aangegeven. Het aantal 

originele punten wordt zoals gezegd po en het aantal uiteindelijke punten pe 

genoemd. Per interval zal het aantal punten met k worden aangegeven, intervallen 

die ontstaan door om de ongeveer pJp, punten (integer waarde) de nieuwe knots te 

plaatsen. 

De mate van geschiktheid van een hersamplingsbewerking hangt af van een aantal 

zaken. Hiervan zijn frequentie-inhoud van het uiteindelijk signaal, snelheid en de 

nauwkeurigheid van de representatie van het originele signaal enkele zeer 

belangrijke. 

Om vast enig inzicht te geven in de gebruikte methoden een korte beschrijving 

vooraf. 
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De eerste onderzochte methode, in het volgende methode I te noemen, maakt 

vooral gebruik van filters. De po punten worden namelijk herhaaldelijk door een 

halfbands FIR-filter bewerkt en vervolgens in aantal gehalveerd. Als laatste filterstap 

wordt, om nog te noemen redenen, een relatief steil FIR-filter gebruikt. Afhankelijk 

van het feit of grote extensie van het originele signaal bezwaarlijk is, moet voor de 

filterbewerkingen nog een keuze worden gedaan. Een mogelijkheid is het zodanig 

ver!engen van het ~riginele sigma! dat uIta!anitend met het halveren op de gewenste 

pe punten wordt uitgekomen. Een andere mogelijkheid is om het gereduceerde 

aantal punten door een spline-functie te interpoleren en vervolgens op de pe punten 

te evalueren. Er wordt een mix-vorm van extensie en spline-interpolatie voorgesteld 

waarin gepoogd wordt de respectieve voordelen te combineren, zoals nog zal 

worden beargumenteerd. 

In methode 2 wordt direct al gebruik gemaakt van spline-interpolatie-functies. Voor 

een uitleg van het begrip spline, ook in relatie met het voorgaande, zij verwezen 

naar het hoofdstuk betreffende methode 2. 

Bij deze methode wordt ter bepaling van de pe punten een kleinste-kwadraten- 

probleem opgesteld. Dit kk-stelsel levert uitgaande van de set van po meetpunten en 

de spline-vergelijkingen voor de pe te bepalen punten, voor ieder van deze punten 

de onbekende yi. Aangezien tevens zi gevonden wordt ligt daarmee de volledige 

interpolatie-functie vast, hetgeen overigens voor het gestelde probleem in eerste 

instantie niet van belang is. 

In het verdere verslag worden de beide methoden in detail beschreven en 

uitgewerkt. Vervolgens worden deze vergeleken en aan de hand van deze 

overwegingen en een aantal gegenereerde figuren worden enkele conclusies 

getrokken. 
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Methode I 

Een methode om het gestelde doel, ofwel de hersampling, te bereiken is het gebruik 

van filters en wel in het bijzonder hier het gebruik van halfbands FIR-filters.Deze 

Finite-duration Impulse Response filters worden weergegeven door de differentie- 

verge I ij ki ii g : 

y[n]= b( 1 )x[n]+b(2)x[n-l I+. . +b( n b+l )x[n-n b] 

ofwel in het Z-domein: 

Y (z) = H (z)*X( z) met H (z) = b ( I ) + b (2)z-' + . . + b ( n b+ 1 )z-"~ 

Hierin is 'n' het huidige punt en 'nb' de orde van het filter. 

FIR-filters hebben een aantal voordelen boven IIR-filters (hier heeft H(z) een 

noemer met hierin coëfficiënten voor y[n-1 ]..y[n-na]) zoals een mogelijk lineair 

faseverloop en een efficiënte implementatie, maar ook een belangrijk nadeel 

aangezien een veel hogere filter-orde benodigd is om aan een gewenste specificatie 

te voldoen. Zie voor meer informatie [q]. 

~ 

Hier wordt gebruik gemaakt van lineaire-fase direct FIR-filter ontwerp waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een Hamming-window om afbreekeffecten (vanwege 

beperkte orde van het filter) te verminderen. Met behulp van dit filter wordt het 

signaal ontdaan van (te) hoogfrequente delen en vervolgens gedeeld tot het 

minimale aantal punten voor de nieuwe Nyquist-frequentie. 

Voor een beschrijving van dit begrip en het daarmee samenhangende aliasing-effect 

zie bijlage 1. 

Dat met deze filtering en deling aliasing-effecten niet geheel opgevangen worden 

zal duidelijk zijn aangezien slechts filters met beperkte steilheid (zo laag mogelijke 

orde in verband met het rekenwerk ) worden gebruikt zodat signaal bestanddelen 

die zich nog boven de Nyquist-frequentie bevinden om deze frequentie worden 

'teruggeklapt', zie hiervoor figuur 1. 

Uit bovenstaande overwegingen volgt direct het criterium voor de orde van het filter. 
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Ten eerste dient opgemerkt te worden dat een filter met een even orde de voorkeur 

verdient omdat hierbij (n/2-1) coëfficiënten gelijk zijn aan nul wat dus aanzienlijk in 

het rekenwerk scheelt omdat deze vermenigvuldigingen niet uitgevoerd hoeven 

worden. Verder dient de orde zoals gezegd zo laag mogelijk te zijn met dien 

verstande dat het filter signalen tot aan de helft van de nieuwe Nyquist-frequentie 

ongeschonden (dus zonder afval of aliasing-effecten ) doorlaat. 

De vervormde band, de bovenste helft dus, wordt bij de volgende slag namelijk toch 

afgefilterd en heeft dan dus geen invloed meer op de kwaliteit van het signaal. 

Vervolgens begint de procedure met dit tiende orde filter ( orde tien blijkt aan de 

boven gestelde eisen te voldoen (zie figuur 2)) weer van vooraf aan tot aan de 

laatste slag , de slag dus waarmee in de buurt van de pe punten wordt gekomen. In 

de laatste slag wordt namelijk een steil en dus rekenintensief filter gebruikt. Dit filter 

is in verband met het ontbreken van een compenserende volgende slag nodig om 

bovengenoemd aliasing-effect te verminderen. Het extra rekenwerk dat dit steile 

filter met zich meebrengt is nu niet meer zo bezwaarlijk aangezien het aantal punten 

drastisch is verminderd. Om aan de gestelde eis van tachtig procent 

betrouwbaarheidsinterval in de uiteindelijke frequentieinhoud te komen blijkt een 

filter met dertig coëfficiënten te moeten worden gebruikt. Zie voor de verduidelijking 

hiervan de figuren 3 en 4. 

Om het uiteindelijke doel, namelijk pe equidistante punten met pe een macht van 

twee voor verdere (Fourier-)verwerking, te bereiken wordt er nog een laatste stap 

gedaan. Het gefilterde en gedeelde signaal wordt dan namelijk nog door een spline- 

functie geïnterpoleerd en vervolgens op de pe punten geëvalueerd. Hier is voor 

gekozen omdat zonder deze stap het oorspronkelijke signaal verlengd zou moeten 

worden tot een integer macht van twee maal pe om het signaal tot aan pe punten te 

kunnen blijven delen. Benevens de extra hoeveelheid rekenwerk die deze 

verlenging met zich mee zou brengen, kan nu niet meer gesproken van de analyse 

van het oorspronkelijke signaal, aangezien het bijvoorbeeld zeer goed denkbaar is 

dat door deze aanpassing ongewenste informatie aan het signaal wordt toegevoegd. 

Hier lijkt het rekenwerk dat door de spline-aanpassing word toegevoegd niet van 

overwegend belang. Voor verdere overwegingen wat betreft voorgaande zij 

7 



verwezen naar het hoofdstuk Resultaten en Overwegingen betreffende methode 1. 

Voor details en de volledige implementatie zie bijlage 2 en [3]. 
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Methode 2 

De tweede in het kader van deze opdracht onderzochte methode betreft het gebruik 

van spline-interpolatie-functies om de gewenste hersample-resultaten te verkrijgen. 

De term spline komt van origine uit de scheepsbouw en houdt in het met minimale 

buigingsersergie (denk hierbij aan een dunne iai die zich door eefi aantal spijkers 

laat geleiden ) interpoleren van bepaalde meetwaarden. Voor een uitgebreide 

beschrijving zij verwezen naar [4]. 

Hier wordt slechts ingegaan op de formulering en enkele eigenschappen van de hier 

gebruikte spline voorzover die in dit geval van belang zijn : 

-Op ieder interval [ xi , xi+l ] is de spline een derdegraads polynoom. 

-De tweede afgeleide bestaat en is continu over het gehele interval 

c x, IXrIl~ 

Binnen ieder interval [ xi , xi+l ] wordt de spline gevormd als: 

Y(s)=I /2.( 1 +S).N + 1 /2. (I -s).R+~ -T2/48.( 1 -s2). [(3+~).zi + (3-~).zi+I] (I ) 

waarin s een parameter is die binnen het interval loopt van -1 tot I, yi de bekende 

interpolatiewaarde, zi de onbekende tweede afgeleide ter plaatse van x-coördinaat xi 

is en T de lengte van het interval weergeeft, zie figuur 5. 

Om uit een serie interpolatiewaarden de spline op te lossen wordt een stelsel 

vergelijkingen opgesteld van de continuïteitsvoorwaarden voor de eerste tijds- 

afgeleiden in de interpolatiepunten. Deze vergelijkingen worden gevormd uit yi'(s=l) 

= yi+l'(s=-l) waaruit met formule 1 volgt: 

Dit zijn (n-I) vergelijkingen in (n+l) onbekenden zodat er nog twee randvoor- 

waarden nodig zijn. Bij natural splines worden deze gekozen als zo = z, = O. Andere 

keuzes zijn mogelijk, zie [4]. Deze vergelijkingen resulteren in een tridiagonaal 
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stelsel in de onbekende zi, namelijk: 

P. z = Q. y -----> z = P-'. Q. y ofwel z = R. y (3) 

Hierna kan de gevonden spline geëvalueerd worden met behulp van formule I. 

Bij het omschreven hersamplings-probleem echter is geen sprake van vast-liggende 

interpolatiepunten maar van een overmaat aan meetpunten waaruit de interpolatie- 

punten gedestilleerd moeten worden. De gevonden punten dienen natuurlijk het 

oorspronkelijk signaal te representeren, echter zonder de (te) hoogfrequente 

componenten, zie bijlage 1. In deze methode is dit opgelost door een kleinste- 

kwadraten-probleem op te stellen, niet alleen ( zoals boven omschreven ) met 

onbekende zi maar nu ook in de hier eveneens onbekende y,. Dat is bij deze 

methode gedaan door een stelsel te vormen van formule 1 ,echter nu met zi als R. 
ingevuld (zie formule 3) om in eerste instantie yi op te lossen ofwel : 

A = A,, + &. R -----> A. y = ('de kolom van po meetwaarden') (4) 

Hier bestaan de matrices Ay en AZ uit componenten die respectievelijk worden 

gevormd uit het eerste en het tweede deel van formule 1. Dit stelsel bestaat uit po 

vergelijkingen voor pe onbekenden, het kleinste kwadraten stelsel. 

Hierna kan zi opgelost worden met R. yi (zie formule 3). 

Door toevalligheden in de meetwaarden kan de gevonden oplossing sterk afwijken 

van de juiste. De oplossing wordt namelijk, weliswaar gewogen maar toch, naar zo'n 

eventuele uitschieter 'getrokken'. Dit heeft niet alleen lokaal effect, maar strikt 

genomen zelfs in de gehele oplossing. Bij frequenties hoger dan de Nyquist- 

frequentie treedt ook bij deze methode het ongewenste aliasing-effect op. Om beide 

effecten te elimineren, cq. uit te dempen wordt nog een oplossing met verschoven 

rechterlid bepaald. Dit houdt in feite in dat de knots xi op een andere plaats in de 

intervallen worden geplaatst waarna weer yi wordt bepaald. De uiteindelijke 

oplossing wordt dan gevonden uit een combinatie van de beide uitkomsten. 
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Er zij verwezen naar bijlage 3 voor details en de volledige implementatie. 
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Resultaten En Overwegingen Betreffende Mlethode I 

Het gebruik van filters en delingen is een tamelijk standaard gebruik in de signaal- 

verwerkingswereld.Zie voor een beschrijving hiervan bijvoorbeeld [2]. Het gebruik 

van de besproken FIR-filters brengt als voordelen dat de faseinformatie van het 

sigi-iaa! (vûûi vee! toepassingen toch seii viezerilijk criderdeel) intact biijft SE dat de 

implementatie vanwege de beperkte overdracht (zoals vermeld) relatief eenvoudig, 

snel en niet erg geheugen-intensief is. 

Om bij de delingen echter met constante filtercoëfficiënten te kunnen blijven werken 

dient de signaallengte aangepast te worden naar rato van het aantal benodigde 

delingen om een constant quotiënt te krijgen. Bijvoorbeeld: met p.,= 10. p, moeten er 

drie halveringen worden uitgevoerd wat betekent dat het signaal verlengd moet 

worden tot een veelvoud van acht (namelijk 2 aant.delingen ) waarmee dus maximaal vier 

elementen toegevoegd of afgehaald moeten worden, zie figuur 6. 

Aangezien het slechts toevallig is als po= 2". pe met x een integer waarde ( dan kan 

namelijk met alleen halveringen worden volstaan) is ook nog de laatste interpolatie- 

slag nodig die op zich ook weer het nodige rekenwerk en fouten met zich mee- 

brengt. Waarom hier toch voor gekozen is, is reeds besproken maar verderop zal 

blijken dat deze keuze nog enige nuancering behoeft, 

Wat betreft de fout die in de laatste slag door het interpoleren gemaakt kan worden 

bet volgende (zie [4] blz. 68 ): 

Aangezien er van uit wordt gegaan dat het oorspronkelijk signaal is opgebouwd uit 

een aantal sinussen, ofwel y=SOM (ai. sin(wi.t +bi)) en dus een continue vierde 

afgeleide heeft volgt uit de algemene formule: 

(y - 'spline'),,. <= 5/384. T4. (y(4)),,. 

(y - 'spline'),,. <= 9384. T4. SOM( ai. ( w ~ ) ~ )  



Hierin is T de intervallengte op de tijdas. 

Voor een uitwerking hiervan zie de figuren 7 en 8 waar de Nyquist-frequentie 8 Hz. 

is. Hier is te zien dat bij evaluatie van de spline-interpolatie-functie in het geval dat 

het aantal interpolatiepunten (het minimale) aantal van (p, + 1) is, slechts op een 

betrouwbaarheidsinterval van circa vijftig procent mag worden gerekend. Hierdoor is 
ook de in het voorgaande genoemde nuancering nodig. In het geval dat het aantal 

interpolatiepunten minder is dan (pes 312) kan het signaal beter worden verlengd 

omdat vanaf daar het betrouwbaarheidsinterval hoog genoeg wordt. Dat aan deze 

interval-aanpassing ook de reeds genoemde nadelen kleven moge duidelijk zijn. 

Echter is wel bereikt dat de maximale verlenging met een factor twee is terugge- 

bracht. Zie bijlage 4 voor verantwoording van het voorgaande, ook in relatie tot de 

eerder gemaakte keuze. 

Resteert nog de bespreking van de kosten van het algoritme, zie hiervoor bijlage 5 

en [5]. Als ruwe indicatie geldt dat het algoritme ongeveer 1 O. po vermenigvuldigin- 

gen kost. 

Samenvattend kan gesteld worden dat deze methode aan het hersamplingsdoel 

voldoet zij het dat er nog al wat aan het originele signaal moet worden aangepast 

om tot een alleszins acceptabele oplossing te komen. Voor wat betreft de nauwkeu- 

righeid kan met de in het voorgaande besproken nuancering het gewenste 

betrouwbaarheidsinterval worden bereikt. Zie verder ook de figuren 9 tot 12. In 

figuur 10 geldt een Nyquist-frequentie van 50 resp. 25 Hz., terwijl in figuur 12 dit 

respectievelijk 50 en 6.25 Hz. is. 
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Resultaten En Overwegingen Betreffende Methode 2 

De bij deze methode gebruikte hersamplings-techniek, de gebruikte kleinste 

kwadraten variant van spline-interpolatie dus, is tot op heden, voorzover bekend 

tenminste, nog niet eerder toegepast wat betekent dat voor de bespreking van de 

resultaten alleen kan worden geput uit de tijdens deze opdracht opgedane 

ervaringe:: aangaande hetrmwhaarheid VT! nauwkeurigheid. Dut dus enige 

voorzichtigheid geboden is lijkt duidelijk al zal blijken dat de gevonden resultaten 

geen aanleiding tot wantrouwen geven. 

Om met een constante aantal punten per interval [xi , xi,,] te kunnen werken hetgeen 

de eenvoud van het op te lossen stelsel zeer ten goede komt dient de lengte van het 

oorspronkelijk signaal naar een veelvoud van het uiteindelijk aantal punten te 

worden aangepast. Dit kost maximaal pJ2 elementen wat betekent dat bij een 

gemiddelde tien-voudige overmaat dit maximaal (l/ZO. pol stuks zijn hetgeen voor 

zowel het signaal als het rekenwerk niet relevant is. 

Ter voorkoming van de bij de keuze van de randvoorwaarden zo = z, = O inherente 

randafwijkingen (zie [4]) worden aan weerszijden van de reeks drie interpolatiepun- 

ten toegevoegd. Dit heeft tot gevolg dat het originele signaal verlengd moet worden 

met zes maal k elementen, wat betekent dat in het gemiddeld geval van po= 10.pe er 

dus 6.pJpe ofwel 60 elementen moeten worden toegevoegd. Dit is bij kleine series 

wel maar bij grote series niet bezwaarlijk. De genoemde randvoorwaarden zijn 

echter wel het eenvoudigst te implementeren. 

In beginsel gelden voor de fout van de spline-interpolatie hetzelfde soort overwegin- 

gen als bij methode 1. Bij methode 2 echter is geen sprake van een gegeven set 

punten. De pe punten zijn namelijk bepaald uit het minimaliserings-criterium in zowel 

de afwijkingen van de functie-waarden ais de grootte van de tweede afgeleiden. 

Verwacht kan dan ook worden dat deze punten op zich al gunstiger liggen. Verder 

wordt zoals gezegd nog een oplossing met verschoven rechterlid bepaald. Dit dient 
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dan tevens ter eliminatie van toevalligheden in de generatie van de pe punten. 

Voor de beoordeling van de resultaten zijn deze vergeleken met de overdrachts- 

functie van een dertigste orde FIR-filter zoals die in figuur 4 te zien is, dus met een 

tachtig procent betrouwbaarheidsinterval voor de uiteindelijke frequentieinhoud en 

een strak verloop in zowel de doorlaat- als de stopband. Uit de figuren 13 en 14 

b!ijkt dat de in een aantal teatsitciaties gegenereerde punten keurig aan de 

hierboven gestelde specificaties voldoen. 

De kosten van dit algoritme bestaan voornamelijk uit het oplossen van het kleinste 

kwadraten-probleem met pe onbekenden. Mede doof de speciale structuur van het 

stelsel zijn verschillende oplostechnieken mogelijk. Deze oplosmethoden hebben 

een complexiteit evenredig met pe (of po) zodat van concurrerende kosten ten 

opzichte van het FIR-algoritme (zie bijlage 4) kan worden gesproken. 

Samenvattend kan het volgende worden gesteld. Hoewel de methode zoals gezegd 

onbekend is kunnen er met beperkte aanpassingen aan het uitgangssignaal 

resultaten worden geboekt die niet onderdoen voor een filter met dertig coëffici- 

enten. De aanpassingen aan het originele signaal kunnen eventueel bij gebruik van 

andere dan natural splines nog wat verbeterd worden. 

In de figuren 15 tot 18 kan worden gezien dat de gevonden punten voor verdere 

verwerking (gestippeld weergegeven) inderdaad voldoen aan de gestelde eisen van 

representatie van het originele signaal en filtering van de te hoogfrequente 

componenten. In deze figuren geldt een Nyquist-frequentie van 8 Hz. 

Bij deze figuren dient opgemerkt te worden dat de continue functie is bepaald door 

de spline te evalueren in de po punten. Vervolgens wordt hier dan de Fourier- 

getransformeerde van bepaald (getrokken weergegeven). Zoals te zien is in de 

figuren komen dan niet alleen de eigenlijke frequenties naar boven maar tevens de 

hogere harmonischen. 
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Conclusie 

De vraag in de probleemstelling van deze stageopdracht luidt of het mogelijk is om 

een praktisch bruikbare hersamplings-techniek te vinden, die van een aantal, per 

omwenteling van een massa, gevonden punten een gewenst aantal maakt zonder 

aan de te behouden componenten van het signaal geweld aan te doen. 

In de loop van dit verslag is, hopelijk, duidelijk gemaakt dat voor en dergelijke 

bewerking inderdaad methoden bestaan al moet gezegd worden dat geen van de 

beide onderzochte en besproken methodes geheel en al voldoet aan het ideaal van 

gecombineerde eenvoud, nauwkeurigheid en snelheid. 

Welke van de gevonden methoden het best zal voldoen in de praktijk zal sterk 

afhangen van de specifieke eisen die de gebruiker stelt, waarmee hij dus bepaalde 

eigenschappen van de herbemonsterings-techniek laat prevaleren boven andere. 

Wat betreft methode I , de FIR-methode, kan gesteld worden dat deze binnen een 

beperkte rekentijd een oplossing levert waarvan het betrouwbaarheids-interval goed 

is aan te geven en eventueel nog wat in te stellen is. Nadeel van deze methode is 

echter dat er nog al wat overhead aan het algoritme hangt; zo moeten er wat 

mogelijke gevallen gecontroleerd worden en is het meer regel dan uitzondering dat 

er ingrijpend aan de lengte van het signaal moet worden gesleuteld. 

Over methode 2, de spline-methode, is te melden dat deze een oplossing bepaalt 

welke, zoals in het voorgaande te zien was, zeker nauwkeurig genoeg lijkt zonder 

dat er veel aan het oorspronkelijk signaal hoeft te worden aangepast. In het 

bovenstaande staat lijkt omdat de resultaten zijn verkregen uit een aantal tests die 

natuurlijk niet alle praktijk-gevallen dekken, terwijl er weinig tot geen ondersteuning 

in de literatuur te vinden is . 
Wat betreft de kosten is al gesteld dat deze vergelijkbaar zijn met de kosten die 

gemaakt moeten worden ter oplossing van het FIR-algoritme. 

Zoals gezegd zal iedere gebruiker de methode kiezen die het best bij zijn specifieke 
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resamplings-probleem past en als zodanig is het geenszins de bedoeling om een 

van de methodes als wet voor te schrijven maar liever ziet de auteur dat dit verslag 

wordt gebruikt als handvat in de strijd tegen het her-bemonsterings-probleem en dat 

een van de methoden naar eigen behoefte wordt ge-tuned om tot een optimaal 

resultaat te komen. 
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Bijlage I. 

Om uit een gesampled signaal het continue signaal eenduidig terug te kunnen 

vinden moeten er eisen gesteld worden aan de frequentie-inhoud van het continue 

signaal.Dit kan zeer eenvoudig voorgesteld worden door te kijken naar de sampling 

van een sinus. Zijn er namelijk om deze sinus te beschrijven bijvoorbeeld drie 

punten beschikbaar op de x-as binnm eer; seconde da:: z w  dit een sinus kuriner! 

zijn met een frequentie van 1, 2, 3 etc. Hz. Ofwel om uit een serie samples het 

originele signaal uniek te kunnen reconstrueren mogen er in het originele signaal 

zich geen componenten bevinden met een frequentie boven de helft van de 

samplingsfrequentie, het bemonsteringstheorema van Nyquist: W, >= 2. Wmw. Hierin 

is W, de sample-frequentie en W,,. de hoogst voorkomende frequentie in het 

continue signaal. 

Mocht hier niet aan zijn voldaan, dan heeft dit ook vervelende gevolgen voor het 

spectrum van het bemonsterde signaal, de frequenties van het originele signaal 

komen namelijk terug bij ieder veelvoud van de sample-frequentie, de zogenaamde 

hogere harmonischen. Dit heeft tot gevolg dat de frequenties boven de 1/2.W, gaan 

interfereren met de overeenkomstige frequenties in de hogere harmonischen en dus 

is met filtering nu niet meer het spectrum van het originele signaal terug te vinden. 

Zie ook figuur 19 en [2], waaruit deze figuur is ontleend. 
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%DIT PROGRAMMA IS BEDOELD OM UITGAANDE VAN EEN BEPAALD 
%SIGNAAL EEN GE-HERSAMPELDE VERSIE TE BEREKENEN. 
%DIT GEBEURT HIER MET FIR-FILTERS EN EEN SPLINE-FUNCTIE. 
%Gebruikte subroutines zijn; 
%rl, r2, four. 
%Uit MATLAB zijn gebruikt; 
Bfft, firl, freqz, filter, spline,ppval 
echo off 

en natuurlijk de algemene. 

%fs=sarri.plefreq, I ==orde FIR-filter. 
%nn=orde FIR-filter laatste slag. 

%Uitgaande van een tijdsinterval tussen ' O '  en 'tel' 
%sec. en een uiteindelijk aantal punten pe. 

fs=lOO;,n=lO;,nn=30; 

te=input('eindtijd(rond 1 sec.)? I); 

pe=input(Iaant.punten (macht van 2)? I ) ;  

%wordt het tijdsinterval afgerond 
%en het oorspronkelijk signaal gevormd. 
%Tevens wordt de freq.-as gemaakt aan de 
%hand van de Fourier lengte. 

[tel, a21 =rl (pe, te) ; 
tO=O: l/fs:tel; 
ltO=length(tO); 
vl=ltO/a2; 
v2=0;v3=0; 

%Bepaald wordt of er een spline of een lengte- 
%verandering gebruikt zal worden. 
%(ivm. betrouwbaarheidsinterval) 

if v1>3/ 2 *pe 
tel=tel; 

elseif (vî<5/4*pe I vl==pe) 
teî=(aZ*pe-î) *î/fs 
v2=1; 

tel= (3/2*pe*a2-1) *l/fs; 
else 

end 
%Aangezien de FIR-filters allen een aanlooptijd 
%hebben komt het signaal vertraagd door.Deze 
%vertragingstijd wordt berekend en het de tijdsas 
%wordt verlengd om het signaal terug te kunnen 
%vinden. 
%Wederom wordt Fourierlengte bepaald. 

tb=rZ (n, nn, a2) ; 
tO=O: l/fs: tel; 
ltO=length(tO) ; 
lfO=four (It01 ; 
ffo=(fs/(2*1fO))*(O: (1fO-1)); 
c=2*pi* to; 
xO=sin (c) +sin (lO*c) +sin (25*c) +sin (40*c) ; 
XO=fft (x0); 
te=tel*Z+l/fs; 

% 
t=O:l/fs:te; 
c=2 *pi* t ; 
x=sin (c) +sin (lO*c) +sin (25*c) +sin (40*c) ; 
lt=length (t) ; 
lf=four (it) ; 
ff=(fs/ (2*lf) ) * (O: (If-1) ) ; 
X=fft (x) ; 

%Het halfbands FIR-filter wordt ontworpen en de 



%overdracht wordt getoond . 
b=firl (n, .5) ; 
[h,w]=freqz (b, 1,256) ; 
plot((w/pi),abs(h)),title('Overdracht FIR-filter.'),pause 

%Zolang als de tijdsreeks nog voldoende elementen 
%bevat wordt deze gefilterd en gedeeld. 
%Tevens worden deze signalen en hun Fourier-getr. 
%geplot. 
%De hoogte van de Fourier-pieken is overigens geen 
%maat van de intensiteit maar van het aantal gebruikte 
%punten in de fft-functie. 
%De signalen worden geplot voorzover ze interessant zijn, 
%dus niet de 'aangeplakte' delen. 

i=l; 
while ( (l/i) *ItO) >=(2*pe) ; 

y=filter (b, 1, x) ; 
ir=t el* f s / i  ; 
plot(t(l:ir), [x(l:ir);y(l:ir)l), .. 
title( 'Signaal voor (rood) en na (groen) filter. I )  ,pause 
Y=fft (y) ; 
plot(ff(1: (Z*i):lf), [abs(X(l: (if/(2*i))));abs(Y(l: (lf/(2*i))))l), .. 
title('Freq. inhoud voor (rood) en na (groen) filter.'),pause 
f f=f f /2; 
y=y(l:2: (it/i) 1; 
t=t(l:2: (lt/i)); 
x=y; , X=Y; 
i=i*2; 

%Voor de laatste slag wordt een steil filter gebruikt, 
%om aan de gestelde eis van 80  procent nauwkeurigheid te 
%komen. 
%Aïs het zo is dat "pe" niet een geheel aantal malen in 
%"ltO" past, wordt dit filter geen halfbands filter 
%maar halfbands maal een factor in verband met Nyquist. 

if ( (Ui) *ltO) >=(4*pe) 
b=b ; 

elseif v3==0 
fact=l; 
if (ltO/ (2*i) ) -=pe 

end 
b=firl (nn, (.5*fact) ) ; 
[h,wl=freqz(b, 1,256) ; 
plot(w/pi,abs(h)),title('Overdracht laatste FIR-filter.'),pause 
v3=1; 

fact= ( (pe*2*i) /It01 ; 

end 
end 
if v2==0; 

%Voor de goede verdeling van de uiteindelijke punten 
%wordt een tijdsas gemaakt. 
%Ook wordt een spline-aanpassing gemaakt om deze punten 
%goed te kunnen plaatsen. 

nt=linspace (O, te1,pe) ; 
pp=spline (t+tb, y )  ; 

v=ppval (pp, nt ) ; 
vv=ppval (pp, to) ; 
plot (tû, [w;xO] ,nt,v, 'o' 1,.  . 
title('Het oorspr.- en het uiteind.-signaal en de "pe" punten.'),pause 

%De spline wordt geevalueerd op de pe punten 
%en voor de duidelijkheid ook op het complete interval. 

%Nu wordt nog bekeken hoe de Fourier-getransformeerden 
%van de respectieve signalen er uitzien. 

W=fft (w) ; 
plot (ffO (1:2 :lfO) , [abs (XO (1:lf0/2) 1 ;abs (W (1: lf0/2) ) ] 1, . . 
title('De freq. inhoud van het oorspr. en het uiteind.signaal.'),pause 
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else 
%In het geval er geen spline gebruikt wordt, zijn de te vinden 
%punten componenten van het gedeelde signaal. 

t=t+tb; 
il=-tb* f s/ i ;  
plot (to, x0, t (il+l: il+pe) , x (il+l: il+pe) , 'o' ) , pause 
X=fft (x); 
plot(ff0(1:2:lfO),abs(XO(l:lfO/Z)),ff(l: (2*i) :lf), .. 

(lfO*i/lf) *abs (X (1: If/ (Z*i) ) ) ) ,pause 
end 
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function [te,aP]=rl(pe,te) 
echo on 
fs=100; 
t=O: l/fs: te; 
lt=length (t) ; 
al=fix(iog(it/pe)/iog(2) ) ; 
a2= (2"al) ; 
a3=rem(ltr a2) ; 
if (a3>a2/2) 

else 

end 

te=te+(a2-a3) *l/fs; 

te=te-a3*l/fs; 

function tb=r:!(n,nn,aS) 
echo on 
fs=100; , tb=O; 
i=l; 
while i< (a2/2) 

tb=tb- (n*i/ (2*fs) 1 ; 
i=i*2; 

end 
tb=tb- (nn*i/ (S*fs) 1 ; 

function lf=four (It) 

lf2=fix (lfl) ; 
if 1 f l==l f 2 

1 f 2=1 f 2 ; 
else 

lf2=lf2+1; 
end 
1 f =ZA1 f 2 ; 

lfl=log(lt)/log(2); 

function b = dfirl(N,Wn) 
%DFIR1 FIR filter design using the window method. 
% B = FIRl(N,Wn) designs an N'th order lowpass FIR digital filter 
% and returns the filter coefficients in length N+1 vector B. 
% The cut-off frequency Wn must be between O < Wn < 1.0, with 1.0 
% corresponding to half the sample rate. 
% DFIR1 uses a Hamming-window. 
% 
% References: 
% "Programs for Digitai Signal Processing" , IEEE Press 
% John Wiley & Sons, 1979, pg. 5.2-1. 

nw = O; 
N = N + l ;  
odd = rem(N, 2); 
wind = hamming (N) ; 
fl = Wn(1)/2; 
cl=f 1; 
if (fl >= . 5  I fl <= O) 

end 
nhlf = fix((N + 1)/2); 
il=l + odd; 
if odd 

end 
xn=(odd:nhlf-1) + .5* (1-odd); 
c=pi *xn; 
c3=2*cl*c; 

error('Frequency must lie between O and 1') 

b(1) = 2*cl; 

41 



b (i1:nhlf) = (sin (c3) . /c) ; 
b = real ( I: b (nhlf : -1 : il ) b ( 1 : nhlf ) 3 . *wind ) ; 

gain = abc (polyval (b, i) ) ; 
b = b/gain; 

%Filter mag geen versterking herbergen. 

function [h,w] =dfreqz (b,n) 
%DFREQZ Z-transform digital filter frequency response. When N is an 
integer, 
% [H,W] =DFREQZ (B,N) returns the N-point frequency vector W and the 
% 
% -1 -nb 
% H(z)=B(z)=b(l) + b(2)z + .... + b(nb+l)z 
% 
% given numerator coefficients in vector B . The frequency 
% response is evaluated at N points equally spaced around the 
% upper half of the unit circle. 
% To plot magnitude and phase of a filter: 
% [h, w3 =dfreqz (b, n) ; 
% mag = abs(h); phase = angle(h); 
% semilogy (w, mag), plot (w, phase) 
% 
b = b(:).I; 
nb = max(size (b) ) ; 
w = (pi* (0:n-ï) /n) '; 
%h = (fft([b zeros(l,a*n-nb)]) ./ fft([l zeros(l,2*n-l)])).'; 
h = (fft([b zeros(l,2*n-nb)l) ./ones(1,2*n)).'; 
h = h(1:n); 

N-point complex frequency response vector H of the filter B: 
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Bijlage 3. 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Knots O .. M requested, -3 .. M+3 used 
Unknowns : 
Discrete function values y[-31 .. y[M+31 
Discrete second derivatives z[-31 .. z[M+31 
Boundary conditions: 

Continuity of first derivative in internal knots: 
alpha* (z[i-l]+4*z[i]+z[i+l]) = y[i-l]-2*y[i]+y[i+l], 
i = -2 .. M+2 
where alpha = (k*dt)"/6 

z in terms of y: 
P*z = Q*y 
or z = R*y 
z and y are Matlab vectors (z (1) . . z (M+7), y(1) . . y(M+7) ) 
containing zL-31 .. z[M+31 and y[-3] .. y[M+31 respectively 

z[-3] = z[M+3] = O 

alpha= (k*dt) "2/6; 

Q 
Q 
R 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

N 

P 
P = alpha*(P+P'); 
P ( 1 , l )  = le3; P(M+7,M+7) = le3; 

= 2*diag (ones (M+7,1) ) +diag (ones (M+6,1) ,1) ; 

= -diag (ones (M+7,1) ) +diag (ones (M+6,1) ,1) ; 
= Q+Q'; 
= P\Q; 

k measurements available in every interval. 
Total time scale: 

Measurements r: 

i.e. exactly n periods in real time interval 

Needs scalar values for k, n, dt and phi 

t = O .. k*M*dt real, -3*k*dt .. k*(M+3)*dt extended 
r = sin(Z*pi*n*t/k*M*dt+phi) 

= k* (M+6) ; 
te = dt* [-3*k: k* (M+3) +kl '; % extended time base 
re = sin(2*pi*n*te/(k*M*dt)+phi); % extended reference 
re = re + sin(4*pi*n*te/(k*M*dt)+3*phi); 
rand ( I normal ) ; 
%re = re +.2*rand(te); 
t = te(3*k+l: (M+3)*k+l); % requested time base 
ref = re(3*k+l: (M+3)*k+l); % requested reference 
ts = dt*[O:k:k*M]'; % requested spline knots 
% Use shifted knot positions from vector pos: pos should 
% contain up to k values between 1 and k (inclusive, not 
% checked-). The first knots is placed at original sample pos, % original 
samples are supposed to be cyclic; the solution is % averaged. 
np = length(pos); 
rm = zeros (N+1, np) ; 
for i = l:np, rm(:,i) = re(pos(i):pos(i)+N); end 

kl = [l:k]'; 

ay = [ (1-s) (l+s) 1/2; 
az = -alpha/8*[ (1-s.*s) .*(3-s) (1-s.*s) .*(3+s) I; 

% right hand side matrix 

s = 2*kl/k-1; 
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Ay = zeros (N+l,M+7) ; 
AZ = Ay; 
Ay(l,1:2) = [ 1 O 3 ;  Az(1,1:2) = [ O O 3 ;  
for i = 1:M+6 

Ay( (i-l)*k+kl+l,i:i+l) = ay; 
Az( (i-l)*k+kl+l,i:i+l) = az; 

end 

A = Ay + Az*R; 
ym = A\rm; 
zm = R*ym; 

% Averaging of shifted solutions 
y = zeros (M+1,1) ; z = y; 
for i = 1:np 

p = pos(i)-1; 
if p>O 

yy = ym(:,i); zz = zm(:,i); 

for j = l:M+l 
j j=j+2; 
y(j) = y(j) + ay(p,:)*yy(jj:jj+l) + az(p, :)*zz(jj:jj+l); 
zij) = z(j) + ay(p,:)*zz(jj:jj+l); 

p = k-p; 

end 

y = y + ym(4:M+4,i); 
z = z + zm(4:M+4,i); 

else 

end 
end 
y = y/np; 
z = z/np; 
[ Y Z I  

Y = k*fft(y(l:M)); 
AY = abs (Y (2:M/2+1) ) ; 

% Reconstruct estimate rr of r 
rec = zeros (k*M+l, 1) ; 
rec(1) = y(1); 
for i = 1:M 

end 
rec( (i-l)*k+kl+l) = ay*y(i:i+l) + az*z(i:i+l); 

REC = fft(rec(l:k*M)); 
AREC = abs (REC (2: k*M/2+1) ) ; 

plot(t, [ref rec],ts,y, 'o'),grid 
plot ([l:length(AREC)] ',AREC, [l:length(AY)] ',AY),grid 
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Bijlage 4 

Uitgegaan van een signaal met po componenten, waar deze po al zijn aangepast 
voor het aantal delingen wat gevonden kan worden door het berekenen van a= 

Als zonder de spline interpolatie gewerkt zal worden : 
fix[( log ( PJPeYlOS (2 11 - 

pJ2" < 3/2.pe: po= Pe-2" 
delta,, = 1/2.pe.2" 

pJ2" > 3/2.pe: po= pe.2"+' 
delta,, = V2.pe.2a 
+ extra deling. 

Als met de spline interpolatie gewerkt wordt, wordt deze altijd gebruikt indien p0/2" > 
3/2. pe. 
Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan wordt het signaal: 
pJ2" < 5/4.pe: po= Pe.2" 

delta,, = 1/4. pe. 2" 

delta,, = 1/4. pe. 2" 
+ alsnog spline. 

pJ2" > 5/4.p,: po= 3/2.pe.2" 

Resteert nog de opmerking dat voor bepaling van het (extra) rekenwerk dat door 
gebruik van splines, extra delingen en verlengingen benodigd is, de betreffende 
bijlage geraadpleegd kan worden. 
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% Het aantal delingen wordt weergegeven met 'a'. 
% Het aantal flops wordt weergegeven met 'ber'. 
% De orde van het halfbands FIR-filter is 'nl. 
% Het filter voor de laatste slag heeft orde 'nn'. 
% 2"x* pe= po. 
% a= 'round towards zero' (x) 
po=128;pe=16; 
a=fix (log (po/pe) /log ( 2 )  ) ; 
ber= Li; n=i U; nn=30; C-10; p = p ;  
% Voor de eerste t/m de voorlaatste slag wordt het tiende 
% orde filter gebruikt en de hoeveelheid punten gedeeld. 
for i= 1: (a-1) 

ber= ber+ ((n/Z-l)*p); 

i= i+l; 
p= p/2; 

end 

% In de laatste slag wordt het hoge-orde filter gebruikt 
% om aan het 80% interval te komen. 
her= ber+ ( (nn/2-1) *p) ; 

% Voor oplossing en evaluatie van het stelsel wordt nog 
% C*p operaties gerekend. 

her= ber+ C* p/2 
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