
 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van de Gabortransformatie
voor de analyse van het geluid van carillonklokken
Citation for published version (APA):
Velde, van de, E. (1994). Onderzoek naar de bruikbaarheid van de Gabortransformatie voor de analyse van het
geluid van carillonklokken: Matlab implementatie. (DCT rapporten; Vol. 1994.065). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1994

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/9b4598f4-bd32-43fe-895b-7f363a619234


I Titel 1 

Stagebegeleiders: Dr. ir. A. de Kraker 

Eindhoven, mei 1994 
Ir. L. Kodde 

Onderzoek naar de bruikbaarheid van 
de Gabortransformatie voor de analyse 

van het geluid van carillonklokken 
Matlab-implementatie 

Door Edo van de Velde ( id 269988) 
W-rapport  94.065 

Chirpsignaal x(t> 
I I I I I I I I I I 

-3000 ' I I I I I I I I I I 
o 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 o .45 

Tijd [sec] 

Gaborspectogram van x(t) 
4000 I I I I I I I I I 

I I I I I I l i I I 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 
Tijd [sec] 



.. I Samenvatting 11 

Samenvatting 

Op de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit der Werktuigbouwkunde, wordt in de 
vakgroep Fundamentele Werktuigbouw 0 onderzoek gedaan naar het inslingergedrag van 
carrillonklokken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Joint-Time-Frequency analyse (JTFA) om het 
verloop van de frequentie-idmd van 
methode van JWA is de Gabortransformatie, welke geïmplementeerd is in een JTFA-toolbox bij het 
programma LabView (National Instruments). 

waarvoor ter simulatie in Matiab de Gabortransformatie wordt ge'implementeerd. Met deze programma's 
worden enkele tests uitgevoerd om inzicht te krijgen in deze methode van JTFA. 

inslingergedrag van de klokken, maar dat het tijd-frequentie verloop van het signaal zeer goed zichtbaar 
is. In de toekomst zou gekeken kunnen worden naar methoden om de resolutie te verbeteren. Hierbij kan 
gedacht worden aan dezelfde methoden die bruikbaar zijn voor Fourier-analyse, zoals het toevoegen van 
nullen bij toepassen van het FFï-algorithe, welke bij deze implementatie gebruikt wordt. 

gemeten kloksignaai in de tijd te immen Zaten zien. Een 

Er wordt gekeken naar de parameterinsteliingen die mogelijk zijn binnen deze JTFA-toolbox, 

Het blijkt dat de tijd- en frequentieresolutie nog ontoerijkend is voor het bestuderen van het 
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1 1. Inleiding / 2. Beschrijving van de Gabortransformatie 1 )  

1. Inleiding 

Op de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit der Werktuigbouwkunde, wordt in de 
vakgroep Fundamentele Werktuigbouw 0 onderzoek gedaan naar het inslingergedrag van 
carillonklokken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Joint-Time-Frequency analyse (JTFA) om het 
verloop van de fieqwntie-idxmc! vm e e ~  gtmeterî kloksignaal in de tijà te h e n  laten zien. Een 
methode van JTFA is de Gabortransformatie, welke geïmplementeerd is in een JTFA-toolbox bij het 
programma LabView (National Instruments) [4]. 

Het doel van deze stage was meer inzicht te krijgen in deze methode van JTFA, tegen de 
achtergrond van het klok-onderzoek gezien. Dit als vervolg op het werk van Toni Cornelissen [i i]. 

De opbouw van het verslag is als volgt: Ailereerst wordt naar de theorie achter de 
Gabortransformatie gekeken, daarna wordt de JTFA-toolbox op zijn bruikbaarheid onderzocht, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de Matlab-implementatie van de Gabortransformatie. De beschrijving van 
deze implementatie volgt daarna, alsmede de resutaten van tests uitgevoerd met deze programmatuur. 
Daarna volgen de conclusies en worden tot slot nog enige aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

2. Beschrijving van de Gabortransformatie 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de theorie achter de Gabortransformatie 
beschreven door mijn voorganger El 11. Achter in dit verslag is een literatuurlijst opgenomen waarin 
werken staan waarin meer uitgebreide informatie over deze theorie te vinden is [i], [21, E31, [51, [61 en 
[SI. 

2.1: Theorie van de Gabortransformatie 

De Gabortransformatie E11 is een methode voor tijd-frequentieanalyse waarbij het signaal 
opgebouwd verondersteld wordt uit de sommatie van in tijd en frequentie verschoven basisfuncties: 

m n  
waarbij de volgende relatie geldt: 

RT = 2n 

Hierin is h(t-mT)einat een discrete verzameling van basisfuncties die verschoven zijn over discrete 
afstanden mT en gemoduleerd met discrete frequenties na. Voor deze basisfunctie kan het beste een 
Gaussische window-functie gebruikt worden om een goede resolutie te behalen. 
Voor de Gaborcoëfficiënten geldt de volgende relatie [81: 

a,,, = Ix(t)y'(t - mT)e-inmdt ( * staat voor complex conjugeren). 

L 

i 
I 
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Hierin is *t) een functie die biorîhogonaal is ten opzichte van h(t). Deze relatie wordt ais volgt 
geformuleerd: 

jh ( t ) y* ( t  - mT)e-'"mdt = S,S, (6 is de Kronecker-delta). 

Hierbij moet opgemerkt worden dat wauneer de basisfunctie reëel is, de biorthogonale functie hiervan ook 
r e i  is. 

2.2: Theorie van de Discrete Gabortransformatie 

De Discrete Gabortransformatie @GT) volgt nu uit cíiscretisatie van het hiervooróeschrevene; het 
continue-tijd signaal x(t) wordt met tijdsintervallengte At gesampled, zodat de continue tijd t overgaat in 
discrete tijd stkAt, waardoor de formules er als volgt uit komen te zien: 

x[kAt] = 7'7, am,nh[kAt - mT]einmA1 
r n n  

a m , ,  = x[kAt]y *[kAt - rnTle-ì"m' 
k 

Delen we nu tussen aíie rechte haken door At en definiëren we de constante W=eiQb , dan krijgen we de 
uiteindelijke discrete representatie: 

x[k]=C'am,,h 
m n  

a m , ,  = z x [ k ] y * p - $ k - &  k 

Voor implementatie in een computerprogramma is het noodzakelijk te kijken naar de DGT van de 
periodieke voortzetting van een gediscretiseerd signaal met eindige lengte. Voor een signaal met een 
lengte van P samples geldt voor de periodetijd van de voortzetting: t,=PAt. Defuiiëren we nu voor de 
transformatie het aantal tijdpunten als Men het aantal frequentiepunten als N ,  dan volgt met de volgende 
transformatie hieruit de nieuwe discrete representatie: 

2?T a=- 
NAt 

T = -  
M 

T 
At 

=3N=-=> 

m n  

a,,, = x x [ k ] y * [ k - m N 1 W n k  
k 
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Door het transformeren van een periodiek signaal worden de Gaborcoëfficiënten ook periodiek 
am,n=amm,nM. De uiteindelijke representatie wordt hiermee: 

M - l  N-1 

x[k]  = ~ ~ a , , , h [ k - n i V ] W *  
m=O n=û 
P-1 

met h[k]  = 

Bij de hiervoor beschreven Gabortransformatie worden evenveel onafhankelijke Gabrcoefficiënten 
gevonden als er samples zijn (MN=P ,criticly sampled). Door de restrictie QT=2n te laten vallen is het 
mogelijk om meer coëfficiënten te berekenen. Deze coëfficiënten zijn dan niet meer onafiankelijk van 
elkaar (oversampiing). In dat geval ( M A W )  volgt met de definitie van enkele nieuwe variabelen 

h[k + Zï] (h heeft lengte P). 
I 

P 
NI =' 

Ml =- 

M 
B 
N 

voor de transformatie: 

M -IN -1 

x [ k ] =  a,,nh[k- mlv,]W* 
m=O n=O 

P-1 

k=O 

2.3: Theorie van de Discrete Gabortransformatie m.b.v. h 

Bij numerieke implementatie van de DGT kan gebruik 
Fouriertransformatie algorithme. In discrete vorm uitgeschreven ziet de Fouriertransformatie er ais volgt 
uit: 

2nì - P-1 

X [ n ]  = ~ [ k ] k & ~  waarbij WF is gedefiniëerd ais: WF = e 
k=O 

Als we nu bekijken hoe de m-de rij van de c&fficiënten matrix A (=[ a,,,J,VmVn) eruitziet: 

P-1 

dan kan deze vergelijking met de substitutie y [ k ]  = x[k]T*[k - m?dVI] worden geschreven als: 

P-1 

k=O 
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3. Beschrijving van de JTFA-toolbox bij Lab-View m.b.t. de mogelijke parameteriustellingen 

Dit kan bij splitsing in twee sommaties geschreven worden als: 

am[n] = xy[k -ZNl ]W-*  
k=O I=O 

NE kar? de m-de ~j v a  de csëfr’iciënten matrix ais volgt dm.v. het F F T - a l g s ~ h e  berekend worden: 
M-1 

= F(&) waarbij y1 gedefiniëerd is als y [k] = y [k  + IN,] Gm -1 
I=O 

Als nu NI een macht van 2 is kan voor de Fouriertransformatie het FFï-algorithme gebruikt worden. 

3. Beschrijving van de JTFA-toolbox 
bij LabView m.b.t. de parameterinstellingen 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte omschrijving gegeven van de mogelijke parameter - 
instellingen in de JTFA-toolbox bij LabView. Beknopt omdat ik tijdens mijn stage vrijwel geen gebruik 
heb gemaakt van dit programma. 
In de toolbox kunnen vier parameters ingesteld worden, te weten: de Dynamic Range, de Basis, de Cross- 
term Order en het Time Increment. Deze parameters beïnvloeden allen het uiteindelijke plaatje. Dit 2- 
dimensionale plaatje wordt Spectogram genoemd en is een hoogtekaart representatie van de waarden in 
een maîrix (zie ook [4]>. 

3.1: Dynamic Range 

Met deze parameter kan de ‘scherpte’ van Spectogram beïnvloed worden en wel door een band 
aan te geven waartussen de waarden van het spectogram moeten liggen. Hiervoor is de volgende 
vergelijking gegeven: 

, hierin stelt GS,, de grootste en GS, de kleinste waarde in Spectogram voor. Gsmax , 1odywange - 
GS,, 

Er wordt dus een grens gesteld aan de verhouding tussen de grootste en kleinste waarde in Spectogram. 
Vermoedelijk gaat men van de grootste berekende waarde uit en filtert daarna afie waarden die onder de 
grens uitkomen weg. Hierdoor voorkom je onoverzichtelijkheid van het plaatje door te grote detailering in 
de weergave van zwakke amplituden in het signaal, die er waarschijnlijk toch niet toe doen. 

3.2: Basis 

Met deze parameter kan gekozen worden wat voor breedte het window dat wordt gebruikt voor de 
Gabortransformatie heeft. Er kan gekozen worden uit narrow, medium en wide. Er is jammer genoeg 
maar zeer weinig informatie te vinden over de exacte waarden van deze parameter. Er wordt alleen 
gemeld dat de keuze van wide een betere resolutie geeft in het frequentie-domein dan bijv. medium of 
narrow, ten koste gaande van de resolutie in het tijd-domein. In de 1993-versie van de manual [41 zijn bij 
de keuze van het window wel exacte waarden gegeven voor window-lengte danwel oversampling-ratio. Ik 
wil wat dit betreft verwijzen naar paragraaf42 van dit verslag, waar een test beschreven staat die de 
gevolgen van de windowkeuze voor het Gaborspectogram laat zien. 
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3.3: Cross-term Order 

Met deze parameter kan gekozen worden hoeveel luuistermen er meegenomen worden in het 
spectogram. Dit behoeft enige toelichting: Spectogram wordt in dit programma berekend via de Wigner- 
Distributie van de Gabortransformatie van een signaal s. Het resultaat van deze berekening WD,(tJJ kan 
als volgt uitgeschreven worden [71: 

Hierin zijn Cm,,, de Gaborcoëfficiënten berekend via Gabortransformatie. Deze formule komt neer op een 
schaling van de amplitudes, afhankelijk van de tijd en de frequentie. Het gedeelte van de formule na het 
plusteken bevat de kruistermen. De volledige energie-inhoud van het oorspronkelijke signaal is nu 
opgesplitst in de termen van deze formule. Er is dus nog geen informatie verlorengegaan. Echter, voor een 
mooi tijd-frequentie plaatje hebben we in principe alleen de 'auto'-termen (voor het plusteken) nodig, dit 
heet de Cross-term Deleted Representation (CDR). Dit is dus het kwadraat van de Gaborcoëfficiënten 
afzonderlijk, vermenigvuldigd met een tijd- en frequentie-afhankelijke schaling. De energie-inhoud van 
het zo ontstane plaatje klopt dan niet meer met de werkelijkheid. Voor de juistheid van het plaatje kan met 
de Cross-term Order parameter gekozen worden hoeveel van deze luuistermen meegenomen mogen 
worden. Wanneer men dus voor CtO=O kiest, ontstaat de CDR. Voor CtO+m gaat Spectogram over in de 
Wiper-disîributie. Een optimale keus wordt oSCtO.4 genoemd. 

3.4: Time Increment 

Met deze parameter geeft men aan hoe nauwkeurig Spectogram in het tijd-domein moet zijn. Als 
het signaal op& [Hzl gesampled is, wordt de afstand tussen twee rijen in Spectogram Time Increment& 
[sec]. Ook hier geldt weer dat hogere tijd-domein resolutie ten koste gaat van frequentie-domein resolutie. 

4. Maitlab implementatie van de Gabortransformatie 

I ~ I  dit hoofdstuk wordt beschreven wat de door mij gebruikte programma's doen en hoe ze 
gebruikt moeten worden. Deze programma's zijn de gemodificeerde versies van de programma's gemaakt 
door Toni Cornelissen [i i]. Ook worden een aantal nieuwe programma's beschreven. Vervolgens worden 
een aantal door mij uitgevoerde tests besproken, waarna de uiteindelijke toepassing gedemonstreerd 
wordt. 

4.1: Beschrijving van de programma's 

@e hier beschreven programma's zijn in de bijlagen afgedrukt). 

4.1.1: Gaussisch venster en biorthogonale functie 

Alvorens een signaal m.b.v. de Gaborîransformatie te kunnen bewerken m e t  er eerst een 
Gaussische window-functie gemaakt worden. Dit kan met het programma guussian.m, wat gebruik maakt 
van de Gausse-functie, welke geïmplementeerd is in het programma gaussm. De window functie moet 
even lang als het te onderzoeken signaal gekozen worden en kan in effectieve breedte gevariëerd worden. 
Dit zijn dan ook de parameters die meegegeven moeten worden. 



14. Matlab implementatie van de Gabortransformatie 6 

De syntax is als volgt: 

h=gaussian(P,s) 

Dit levert een Gaussisch venster h op met een lengte van P samples en een effectieve breedte van s 
samples. 

De G & ~ r n ~ i ~ ~ ~ f ~ m a t i e  niz&t gebnuk van de biorthogonale functie van deze window functie, welke 
berekend kan worden m.b.v. het programma biorth.m. Dit programma bestaat uit de twee sub- 
programma’s biorth-c.m en biorth-o.m, welke de biorthogonale functie bepalen in resp. het criticly 
sampled geval en het geval van oversampling. Hiervoor zijn verschiilende algorithmes nodig (zie [i 11). 
De functie wordt toegepast op het window h met de keuze welke mate van oversampling gewenst is. Dit is 
indxect te bepalen uit de parameters die meegegeven moeten worden. De syntax is als volgt: 

gamma=biorth(h,M,N) 

Dit levert de biorthogonale functie gamma van h op, gebruik makend van M stappen in de frequentie- 
modulatie en N stappen in de tijdverschuiving. De mate van oversampling is nu (MxN)/P. In het criticly 
sampled geval geldt MxN=P. Er moet voor gezorgd worden dat P deelbaar is door M en N. 

4.1.2: Gabortransformatie programma’s 

Allereerst wordt het programma voor Gabortransformatie zonder gebruikmaking van het FET- 
algorithme beschreven, daarna het programma met. Het programma guborm maakt net ais bi0rth.m 
gebruik van twee subprogramma’s, &n voor het criticly sampled geval en één voor het geval van 
oversampling. Deze heten resp. gabor-c.m en gaboyo.m. Ook hier moet de mate van oversampling 
meegegeven worden, alsmede het tijdsinterval dt waarmee het oorspronkelijke signaal is gesampled. Dit is 
nodig voor de berekening van de tijd- en frequentie-as van het Gaborspectogram. Het discrete tijdsignaal 
moet zelf uiteraard ook opgegeven worden alsmede de berekende biorthogonale functie (x,gamma). De 
syntax is hier ais volgt: 

[a,t,fJ=gabor(x,gamma,M,N,dt) 

In a komen nu de Gaborcoëfficiënten te staan. Bit is een MxM-matrix. Hoe hoger de mate van 
oversampling deste groter wordt deze matrix. Voor lange datasets met meerdere malen oversampling 
levert dit een behoorlijke aanslag op het beschikbare geheugen in de computer op. De vectoren t en f 
bevatten resp. de tijd- en frequentie-as waarden. Het grootste nadeel van deze programma’s is echter de 
traagheid waarmee de transformatie uitgerekend wordt. Dit is te wijten aan vier geneste for-loops. Dit 
wordt ondervangen in het volgende programma, waarin gebruik gemaakt wordt van het FFI-algorithme. 
Dit algorithme reduceert het aantal for-loops tot twee, wat aanzienlijk sneller werkt. De syntax blijft 
hetzelfde, de naam van het programma daargelaten: 

[a,t,fJ=fftgaborb,gamma,M,N,dt) 

Aangezien er alleen gewerkt wordt met reële signalen kan steeds het imaginaire deel van de oplossing 
weggefilterd worden, het feit dat deze ontstaan kan verklaard worden uit afrondfouten in de computer. De 
waarde van het grootste imaginaire deel van de dzonderlijke coëfficiënten wordt steeds in beeld gebracht, 
dit ter controle. (Dit gebeurt ook bij bi0rth.m). Aan het eind wordt de absolute waarde van de 
Gaborcoëfficiënten genomen; hierdoor ontstaat een smrt van Cross-term Deleted Representation. De 
energie-inhoud van het signaal wordt dm wel niet meer correct weergegeven, maar we zijn voorlopig toch 
alleen ge’interesseerd in het tijd-frequentie gedrag van het signaal. 
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Voordat het signaal bewerkt wordt, wordt het eerst nog door de functiej7ip.m gehaald. Deze zorgt ervoor 
dat het window, dat om het midden van de dataset gecentreerd is, als eerste ook over de eerste samples 
van het signaal geschoven wordt, anders krijgen we een over de helft van de tijd verschoven spectogram. 
Hiertoe wordt de achterste helft van het signaal vooraan gezet. 

4.1.3: Plotprogramma’s 

De plotprogrmma’s gabplotcm en gabpiotm.m zijn identiek, met dit verschil dat ze resp. een 
contour-plot of een 3-D mesh-plot van de Gaborcoëfficiënten in a laten zien. De invoer voor deze 
programma’s is de volgende: 

Hier zijn a, t en f de matrix en vectoren uit de Gaborprogramma’s, zonder enige voorbewerking. 
Allereerst wordt in de programma’s de matrix a getransleerd, omdat we de tijd-as horizontaal willen laten 
zien, In de kolommen van matrix a zit de frequentie-informatie opgeslagen, zodat elke opeenvolgende rij 
een ander tijdstip representeerd. In het programmafftgaborm is dit goed te zien. 
Daarna wordt maar de helft van de frequentie-as getoond, omdat de matrix a symmetrisch is. Dit komt 
omdat we met reële functies werken, en alleen de amplitudes van de Gaborcoëfficiënten laten zien (zie 
ook par.3.3 en [7]). Er is hier dus iets soortgelijks aan de hand als bij de FIT-analyse, waar ook deze 
spiegeling optreeú. 
Tot slot wordt het plotje nog van titel en as-teksten voorzien. 

4.2: Uitgevoerde tests en resultaten 

In de volgende paragrafen zullen enige tests besproken worden die het inzicht in de 
Gabortransformatie, zoals geïmplementeerd in de hiervoor beschreven programma’s, moeten verbeteren. 
Bij deze tests wordt alleen het programmafftga&or.m gebruikt voor bepaling van de GaborcotSffciënten, 
in verband met de benodigde rekentijd. Dit programma levert exact dezelfde resutaten als het programma 
gabor. m , waarin de recht-toe-recht- aan Gabortransformatie geïmplementeerd is. 

4.2.1: Gaussisch venster met toenemende breedte 

Tijdens deze test wordt gebruik gemaakt van een met dt = 0.001 sec. gesampled signaal x, een 
zg. frequentie-hopper signaal, bestaande uit één doorlopende sinus van 50 Hz en vier opeenvolgende 
sinussen van resp. 100,200,400 en 300 Hz, allen gewindowed met een Hanning-window. Hiervoor is in 
Matlab het volgende invoerd, uitgaande van een signaallengte van x van 200 samples: 

hl=gausian(200,5); 
h2=gaussian(200,10); 
h3=gaussian(200,15); 
h4=gaussian(200,20); 
h5=gausian(200,25) ; 
h6=gaussian(200,50); 
h7=gaussian(200,75); 
hS=gaussian(200,100); 

j 
i- 

gamma*=biorth(h*,20,40); ,waar * staat voor het resp. getal behorende bij de acht windows 
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[a*,t,fJ=fftgabor(x,gamma*,20,40,dt); 

Ook hier staat * voor het resp. getal behorende bij de acht biorthogonale functies; t en f hoeven niet bij 
eike nieuwe test bewaard te worden, omdat deze voor aìle gevallen hetzelfde blijven. Het resultaat van 
deze test is te zien in bijlage 8.2.1. 
In het 1" geval is er duidelijk een slecht resultaat te zien: de meeste frequenties zijn, omdat je weet welke 
het zijn nog wel uit de plot te halen, maar verder is er geep infomitip, l i t  deze pbt  ts hdeïi. Zeker als 
men de mesh-plot van de 6aborcoëfficiënten bekijkt, is vrijwel geen onderscheid tussen de pieken waar te 
nemen. 
In het 2" geval is al duidelijk het tijd-frequentie gedrag van het signaal te onderscheiden, maar er treedt 
vooral in het frequentie-domein nog wat onnauwkeurigheid op. 
In het 3" geval is het gehele signaal vrij van verstoringen te zien. Dit is dus al een goed resultaat. 
In het 4" en 5" geval worden de pieken in het frequentie-domein nog wat smaller, wat op betere resolutie 
duidt. 
In het 6" geval wordt duidelijk dat het venster niet de breed gekozen moet worden, omdat dan overspraak 
in het tijd-domein optreedt. Wordt het venster dan nog breder gemaakt, zoals in het 7" en 8" geval, dan is 
de tijd-resolutie helemaal weg. In de mesh-plot van het 8" geval is er weer vrijwel geen onderscheid te 
maken tussen de pieken. 
Resumerend kan dus vastgesteld worden dat bij verbreding van het window de frequentie-resolutie 
verbeterd ten koste van de tijd-resolutie. Er is dus een o p h u m  te vinden tussen deze twee criteria. pk heb 
in het vervolg deze vuistregel gehanteerd bij een venster-lengte van N samples een effectieve breedte van 
NDO. Dit bleek meestal goed te voldoen. 

4.2.2: Verschillende mate van oversampling bij constante vensterbreedte 

Bij deze test gaat het erom uit te zoeken wat oversampling bij de biorthogonale functie, danwel 
bij de eigenlijke Gabortransformatie precies tot gevolg heeft. Hiertoe wordt het volgende in Matiab 
volgens de vuistregel ingevoerd 

h=gaussian(200,20); 

Als volgt gaan we zestien verschillende biorîhogonale functies uitrekenen, elk op een andere manier 
(over-) gesampled: 

gammall=biorth(h,20,20); X 
gammal2=biorth(h,20,40); 
gammal3=biorth(h,20,50); 
gammal4=biorth(h,20,100); 

gamma31=biorth(h,50,20); X 
gamma32=biorth(h,50,40); 
gamma33=biorth(h,50,50); 
gamma34=biorth(h,50,100); 

gamma21=biorth( h,40,20); 
gamma22=biorth(h,40,40); 

gamma24=biorth(h,40,100); 
gamma23=biorth(h,40,50); X 

gamma41=biorth(h,100,20); X 

gamma42=biorth(h,100,40); 
gamma43=biorth(h,100,50); 
gamma44=biorth(h,100,100); x 

Voor het te onderzoeken signaal is weer een frequentie-hopper signaal gegenereerd, nu met één 
ongewindowde frequentie van 800 Hz en vier opeenvolgende frequenties van resp. 100,200,600 en 300 
Hz, allen gewindowed d.m.v. een Hanning-window. 
Het volgende wijkt af van de normale procedure m.b.t. de transformatie, maar hier kom ik nog op terug. 
De Gaborcoëfficiënten worden nu namelijk met constaute oversampliig bepaald. Dit komt dus niet 
overeen met de oorspronkelijke transformatie waar oversampling van biorthogonale functie en 
transformatie gelijk zijn, maar zo kan je het afzonderlijke effect van de oversampling op deze 
bewerkingen bestuderen. 
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Het volgende wordt nu ingevoerd: 

De index ij duidt op het resp. getal behorende bij de hiervoor bepaalde biorthogonale functies. Het 
resultaat is te vinden in bijlage 8.2.2. Hier ontbreken de plotjes van de tests waarin ij = 4*, omdat deze 
exact overeenkwamen met die van de test waarin ij =3*. 
Uit het resultaat blijkt 0s: toename van het aantd stappen in het frequentie-domein een verbetering in de 
resulutie teweeg brengt, maar dat deze een bovengrens heeft. Er is al weinig verschil te zien tussen de 
gevallen waarin N = 40 en N =50, en N = 100 geeft geen zichtbare verbetering meer. De gevolgen van de 
toename van het aantal stappen M zijn minder duidelijk te zien, hoewel ook hier enige verbetering vau 
resolutie waar te nemen valt. De reden waarom de effecten niet zo dramatisch te zien zijn moet gezocht 
worden in het feit dat het signaal nogal ‘duidelijk’ is; hiermee bedoel ik dat vooral in het tijd-domein de 
verschillende frequenties elkaar mooi opvolgen. Het windowen is hier mede debet aan. 

Tot slot worden nog de GaboWfficiënten bepaald, waarbij de oversampling van de biorthogonale fuctie 
constant gehouden wordt op M=20 en N=40, terwijl de oversampling van de transformatie gevarierd 
wordt. Hiervan worden alleen de resultaten getoond van transformatie met de Mi en Nj gekozen als bij de 
hiervoor bepaaide biorthogonale fucties gammaij die gemerkt zijn met een x. De invoer is dan als volgt: 

[amn,tm,fn]=fftgabor(x,gamma12,Mi,Nj,dt); 

Waarbij tm nu de lengte Mi krijgt, en fn de lengte Nj. Het resultaat hiervan is ook in bijlage 8.2.2 te 
vinden. 
Hieruit blijkt dat voor het berekenen van de Gaborcoëfficiënten dit vrijwel geen verschil maakt, alleen dat 
wanneer de waarden van Mi en Nj groter zijn bij het bepalen van deze coëfficiënten er meer punten 
uitgerekend worden, zodat je een wat duidelijker plaatje krijgt. De extra coëfficiënten worden als het ware 
geïnterpoleerd. Dit veranderd echter niets aan de resolutie van de transformatie. Dit is te zien bij figuur 20 
t/m 22 in de bijlage, waar het spectogram vrijwel constant blijft, terwijl toch Mi en Nj steeds groter 
worden. 

De reden waarom ik dit onderzocht heb is deze: ik wilde signalen van wat grotere lengte gaan 
onderzoeken en daarvoor heb je dus window- en biorthogonale functies voor nodig die even lang zijn als 
deze signalen. Deze lengte is nodig om een goede frequentie-resolutie te behalen (df=I/T bij FIT). Om 
een goede resolutie te halen bij de transformatie moet je de biorthogonale functie flink gaan oversamplen. 
M en N worden dan groot. Wanneer bij het berekenen van de Gaborcoëfficiënten deze zelfde waarden 
gekozen worden, wordt de coëfficiënten-matrix a van grootte MxN. Dit alles doet een behoorlijke aanslag 
op de geheugencapaciteit van de PC. Vandaar dat je de waarde van deze variabelen binnen de perken wil 
houden. Wanneer je nu de biorthogonale functies met hetzelfde beperkte aantal stappen M en N gaat 
oversamplen als de transformatie, loopt het geheugen van de PC vol en loopt deze vast. Dit komt omdat er 
tijdens het berekenen van deze biorthogonale fuctie een matrix WW aangemaakt wordt van de ordegrootte 
P/MN x P, met P = lengte van het signaal in samples en M en N het aantal stappen in resp. de tijd en de 
frequentie tijdens het oversamplen. En deze wordt dan weer coëfficiëntsgewijs vermenigvuldigd met een 
even grote matrix HH en het resultaat daarvan komt weer terecht in een matrix H (zie bijlage 8.1: 
biorth_o.m). Dus op een gegeven moment zitten er drie van deze matrices in het geheugen. Is nu MN<P2, 
dan worden deze matrices snel erg groot. Om dit te voorkomen kan je MN=PZ (M=N=P) kiezen, zodat 
deze matrices overgaan in vectoren met lengte P. Hierdoor loopt de PC niet meer vast tijdens de 
berekening van de biorthogonale fuctie. Om de grootte van a binnen de perken te houden wil je nu M en 
N een andere waarde geven bij de transformatie-berekening. Dit is vooral nuttig als je meerdere a’s gaat 
berekenen Z Q ~ S  in een latere paragraaf aan de orde komt. 

I 

I 
1 
i 
I 
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4.2.3: Sinesweep 

Deze en de volgende twee tests zijn er alleen voor om te zien of de resulutie vodoende is om wat 
‘complexere’ signalen aan te kunnen. 
De sinesweep wordt gegenereerd met het programma sinsweepm, wat gemaakt is door Toni Cornelissen 
en vermeld staat in zijn verslag [i 11. De invoer voor deze test is als volgt: 

[x,aEt]=Srn~~~ep(104); 
h=gaussian(1024,100); 
gamma=biorthQ,128,12S); 
[a,t,fl=fftgabor(x,gamrna,l28,12S,dt); 

% Dit levert een sinesweep-signaal op van 1024 punten 

Het resultaat is in bijlage 8.2.3 te zien. Het is duidelijk dat de resolutie van de Gabortransformatie 
voldoende is om dit signaal te analiseren. Zie hiervoor ook de FFT-plot van het signaal. Wat ook opvalt is 
dat in de linkerbovenhoek en in de rechteronderhoek een gedeelte van het signaal wordt ‘teruggevouwen’. 
Op de mesh-plot is dit duidelijk te zien. Dit komt doordat het signaal in de berekening van de 
Gabor&fficiënten steeds in de tijd een stukje opgeschoven wordt, waarbij de samples die aan het begin in 
de rij staan en hier dus uitvallen, er achteraan weer bijgevoegd worden. Op deze manier wordt het signaal 
onder het window ‘doorgetrokken’. (zie ook par. 4.1.2: flip..m) 
Een methode om dit effect te omzeilen wordt verderop in dit verslag nog gepresenteerd. 

4.2.4: Fin-signaal 

Deze test verloopt vrijwel hetzelfde als de vorige: we maken een willekeurig frequentie- 
gemoduleerd signaal aan, wat dan weer m.b.v. de zelfde procedure als boven staat beschreven 
geanaliseerd wordt. Het resultaat is in bijlage 8.2.4 te zien. Ook hier weer een contour- en een mesh-plot 
waarop het ‘vouweffect’ te zien is, en een FFT-plot ter verificatie van de frequentie-inhoud van het 
signaal. Het blijkt dat ook hiervoor de resolutie van de transformatie voldoende is. 

4.2.5: Hf-signaal 

Deze test vloeit voort uit de eis die gesteld wordt aan de bandbreedte van de transformatie. Deze 
moet namelijk groot genoeg zijn om klokgeluiden te kunnen analiseren. Deze eis stelt dat geluiden tot en 
met 2.5 [kHz1 geanaliseerd moeten kunnen worden. Aangezien de Gabortransformatie gebruik maakt van 
het FFï-algorithme moet deze eis geen probleem zijn, wat ook blijkt uit de resutaten van deze test. Hier is 
weer een frequentie-hopper signaal gebruikt, waar frequenties inzitten van loo0 tot 2000 [Hzl. De 
resultaten zijn in bijlage 8.2.5 te vinden. 

4.2.6: Chirp-signaal 

Na de bevredigende resultaten van de hiervoorbeschreven tests kon deze methode toegepast 
worden op een willekeurig signaal. Het gebruikte chirp-signaal heb ik gevonden in een meegeleverde 
data-set bij Matlab 4.0 voor Windows, het door mij gebruikte pakket. De door mij gevolgde procedure is 

- van het signaal heb ik de eerste 4000 samples genomen. - Hierna is dit in 10 stukken van 400 samples opgedeeld, om geheugenruimte tijdens de transformatie te 

- daarna is van elk stuk de Gabortransformatie bepaald, en 
- tot slot zijn alle stukken weer achter elkaar geplakt. 

als volgt: 

besparen, 
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Het resultaat van deze reeks bewerkingen is te zien in bijlage 4.2.6. De eerste plot is het tijdsignaal van de 
4000 samples. Hierna volgen de Gaborspectogrammen en bijbehorende frequentie-spectra van de 10 
afzonderlijke stukken data. Specifiek zijn van het 1" en 6" stuk de meshes ook weergegeven. Daarna volgt 
het resultaat van alle stukken achter elkaar. Zoals in de meshes en in de totaal-plot goed te zien is, gooit 
het 'terugvouw-effect' behoorlijk roet in het eten wat betreft de 'netheid' (=juistheid) van het 
totaalresultaat. Het plaatje is vervuild met onjuiste informatie. Dit kan voorkomen worden door de stukken 
data in de tijd te verschuiven, hier ook de Gabortransformatie van te bepalen, waasbij het st& vm 
zg. badhg Z ~ ~ S S  voorzien wordt en het laatste stuk van ending zeros, en daar dan alle goede stukken van 
aan elkaar te plakken om zodoende een gesmooîhde totaalrepresentatie te verkrijgen. Deze methode wordt 
in de volgende paragraaf uitgebreid besproken. 

4.3: Methode voor het onderzoeken van meetdata 

In de voorgaande paragrafen is gebleken dat de Gabortransformatie aan de randen van het tijd- 
domein van het spectogram vervelende signaalvervuilingen optreden. Om dit te voorkomen kunnen we 
het volgende doen: 
- stel, we nemen het eerste stukje chirp-signaal van 400 samples, 
- hier plakken we voor en achter 200 nullen aan, 
- de nu verkregen set samples delen we precies door midden, zodat we weer twee stukken van 400 

- van deze twee delen bepalen we afzonderlijk de Gaborîransformatie, 
- van de dan verkregen twee coëfficiënten-matices halen we resp. van de eerste de eerste 200 rijen weg, 

- plakken deze twee achter elkaar in een nieuwe maîrix Atotaal. 
De laatste 200 rijen van de eerste matrix zijn dus nu de eerste 200 rijen van Atotaal geworden, en de 
eerste 200 rijen van de tweede matrix zijn de laatste 200 rijen van Atotaal geworden. Maken we hier nu 
een plot van dan zien we wat het resultaat hiervan is: zie hiervoor bijlage 8.2.6a. We zien nu dat de 
vervuiling aan de rand weg is. 
Willen we dit nu voor meer stukken data doen, dan hoeven we alleen het eerste en laatste stuk te voorzien 
van resp. leading en ending zeros. Bij de dataset van 4000 samples iaijgen we nu dus een set van 4400 
samples. Delen we deze nu in 11 stukken van 400 samples, dan zijn deze delen precies 200 samples 
verschoven in de tijd t.o.v. de oorspronkelijke set. Hier bepalen we dan weer de Gaborc&fficiënten van. In 
totaal zijn er dus nu 21 matrices. @it is dus een behoorlijke geheugenvretende methode, maar daar kan in 
vervolg op deze stage ongetwijfeld verbetering in aangebracht worden. Deze methode kan echter zeer 
eenvoudig geautomatiseerd worden wat hierna besproken wordt). Ik heb deze stukken getransformeerd 
met N=100 en M=200, zodat het signaal in de tijd op rij 51 van de 1" matrix begint en op rij 50 van de 
21" matrix eindigt. Het eindresultaat van het knip en plakwerk wordt weer in matrix Atotaal opgeborgen 
en is als volgt opgebouwd: 

samples hebben, 

en van de tweede de laatste 200, en 

[Atotaai]=[rij 51-75 van de 1" matrix ; 
rij2575 vande2' ,, ; 
rij 25-75 ,, ,, 3" ,, ; 

I 
I 

rij 25-75 ,, ,, 20" ,, ; 
rij 25-50 ,, ,, 21" ,, 1; 

De frequentie-as vector f=Ftotaal blijft gelijk aan de oorspronkelijke, omdat alleen in het tijd-domein 
gekuipt en geplakt wordt en zolang de waarde dt bij de Gabortransformatie geiijk blijft, deze voor alle 
transformaties hetzelfde is. 

, 
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De nieuwe tijd-as vector Ttotaal is als volgt eenvoudig te maken: 

[a,b]=size(Atotaai); 
Ttotaal=[l:a]*dt; 

Het totaalresultaat is in bijlage 8.2.6a te vinden. De plot is nu ontdaan van alle vervuiling en komt in het 
tijd-domein exact overeen met het tijd-signaal. 

De hiervoor beschreven procedure is eenvoudig te automatiseren. Hiervoor heb ik een drietal 
programma’s geschreven nl. chop.m, shift.m enpaste.m. Als we uitgaan van een te analiseren signaal x 
van een bepaalde lengte, dan is met ch0p.m dit signaal in stukken van een gewenste lengte te hakken: 

X=chop(x,N); 

levert een matrix X op met als rijen de stukken van x met lengte N. Als x nu niet deelbaar is door N dan 
worden net zolang nullen toegevoegd aan x tot dit wel het geval is. 

XSh=Shift(X) ; 

levert een matrix Xsh op met als rijen de verschoven stukken van X, waarbij dus het eerste en laatste 
voorzien is van resp. leading en ending zeros zoals hierboven al beschreven. 
Het berekenen van de Gabortransformatie is in principe ook zeer eenvoudig te automatiseren, maar dat 
heb ik niet gedaan, omdat er dan zoveel geheugen van de PC gebruikt wordt om alle matrices a uit de 
transformaties te bewaren, dat deze volloopt en Matlab de hard-disk gaat gebruiken als geheugen, wat tot 
enorme wachtijden leidt. 

[Atotaai,Ttotaal,Ftotaal]=paste(Ares,t,f ; 

levert het weer aan elkaar geplakte resultaat uit alle afzonderlijke matrices, met bijbehorende tijd- en 
fiequentie-as vector. Om geheugenproblemen te voorkomen is het noodzakelijk deze methode in een paar 
stappen te doen. Dus eerst bv. vijf matrices a bepalen, deze met paste.m aan elkaar plakken, de eerste vier 
matrices clearen uit het geheugen, dan matrices zes t/m negen bepalen, dan weer matrix vijf t/m negen 
met paste.m aan elkaar plakken, weer alle matrices behalve matrix negen clearen, enz. De sub-totaal 
matrices kunnen dan gewoon achter elkaar gezet worden voor het eindresultaat. 
De matrix Ares is op de volgende manier opgebouwd bepaal eerst de Gabortransformaties van de rijen 
van X en Xsh: (stel n is het aantai stukken waarin x is opgedeeld) 

[aOa,t,fl =fftgabor(Xsh(l,:),gamma,N,M,dt); 
[al,t,fJ =fftgabor(X(l,:),gamma,N,M,dt); 
[ala,t,fJ =fftgabor(Xsh(2,:),gamma,N,M,dt); 
[a2,t,fJ =fftgabor(X(2,:),gamma,N,M,dt); 
I 
enz. 
I 
[an,t,fJ =fftgabor(X(n,:),gamma,N,M,dt); 
[ana,t,fJ =fftgaborOSsh(n,:),gamm~N,M,dt); 

[Ares]=[aOa a l  ala a2 ... an ana]; 

Om het totale spectogram te zien hoeft nu alleen nog het volgende ingetikt te worden: 

I 

1 

gabplotc(Atotaal,Ttotaal,Ftotaal) 
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4.4: Toepassing op gemeten kloksignaal 

Om te kijken of deze methode ook resultaat oplevert voor een gemeten kloksignaal worden twee 
metingen gedaan aan resp. een kleine-terts klok en een grote-terts klok. De metingen worden gedaan 
m.b.v. het pakket Difa, en de hieruit komende dataset wordt d.m.v. het conversieprograma dia2mat 
geconverteerd naar een Matlab dataset. Deze signaien worden op de hiervoor beschreven manier 
geanaliseerd en de resultaten daarvan zijn in bijlage 8.2.7 te vinden. 
Het tijd-hquentie gedrag is duidelijk te zien, zoais het uitsterven van de hogere harmonischen van het 
geluid en de frequentie-inhoud van het (overigens, om aliasing te voorkomen, door Difa gefilterde) 
signaal, maar het inslingergedrag speelt zich in de eerste paar honderdsten van een seconde af, en daar is 
de tijds-resolutie nog niet toereikend voor. Door nu het klokgeluid op een hogere frequentie de samplen 
om deze resolutie op te schroeven, knjg je er hierdoor automatisch een toename in maximum frequentie 
voor terug bij transformatie, omdat deze door dt bepaald wordt. De frequentie-resolutie neemt hierdoor af, 
omdat de lengte van de te bewerken datasets begrensd is, en de df van de FFT hierdoor toeneemt: 

1 df =- 
T 

T=dt*NfSt 

Als Nfft nu gelijk blijft bij afnemende dt door de hogere samplefrequentie, neemt T af waardoor df 
toeneemt. 

4.5: Nabeschouwing 

Bij het onderzoeken van de verschillende signalen heb ik steeds signalen met een lengte van 400 
samples onderzocht. Dit is nog niet de grens van wat mogelijk is qua geheugen voor de PC waarmee ik 
gewerkt heb (486-33,12 Mb RAM.). Wanneer bij het bepalen van de biorthogonale functie (zie par. 4.1.1) 
de volgende keuze wordt gedaan voor oversampling: M=N=P, dan kunnen ook signalen met een veelvoud 
van 400 onderzocht worden, wat een betere frequentieresolutie geeft, bij behoud van tijd-domein resolutie, 
of bij toename van de samplefrequentie van de meting aan de klokgeluiden een betere tijd-domein 
resolutie halen, bij gelijk blijven van de frequentie-resolutie. 
Het is gebleken dat de keuze van mate van oversampling bij de Gabortransformatie alleen de 
gedetailleerdheid van het spectogram &invloedt. Hierbij moeten M en N wel kleiner of gelijk gekozen 
worden dan bij het bepalen van de biorthogonale functie, anders is het resultaat niet gedetailleerder. Het 
aantal coëefficiënten die uitgerekend worden wordt hierdoor wel vergroot, maar dat heeft niets meer te 
maken met resolutie. De bovengrens hierbij is natuurlijk M=N=P, zodat wanneer deze keuze gedaan 
wordt bij het bepalen van de biorthogonale functie de keuze hiervan bij de transformatie geheel vrij is. 
Ik heb alleen gekeken naar de transformatie van het tijd-domein naar het tijd-frequentie-domein. Voor 
deze overgang maakt het niet uit dat de Gaborcoëefficiënten met een andere oversampiingsgraad bepaald 
worden dan de biorthogonale functie. Voor de inverse Gabortransformatie heeft dit wel gevolgen: deze 
kan namelijk alleen uitgevoerd worden als de oversamplingsgraad van beide bewerkingen gelijk gekozen 
is. De inverse transformatie is echter niet relevant voor dit onderzoek, dus is hier verder niet naar 
gekeken. Als er in de toekomst interesse voor bestaat, is het aan te raden het programma igaborm, wat 
gemaakt is door Toni Cornelissen [i 11, te herzien, omdat ik gemerkt heb dat dit programma niet 
vlekkeloos werkt Er zijn wellicht mogelijkheden om het EFT-algorithme te gebruiken voor de 
terugîransformatie. 

I 
l 

l 
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5. Conclusie 

De Gabortransformatie, zoals door mij geïmplementeerd in Matlab geeft hoopgevende resultaten 
voor tijd-frequentie analyse. De tijd-domein resolutie is echter nog niet voldoende om het inslingergedrag 
van carillonklokken te onderzoeken, dit omdat er maar met een dataset van beperkte lengte gewerkt kan 
worden. De tijd-domein resoFùtie km verbeterd worden door het gemekn klokgeluid met een hoge 
samplefrequentie de bemonsteren, maar dit levert omgekeerd evenredige resolutie in het frequentie- 
domein op. Hier moet dus een o p h u m  tussen gevonden worden. 

6. Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor verder onderzoek om de resolutie van het spectogram te verbeteren zijn: 

Bij het bepalen van de frequentie-inhoud van het signaal wordt gebruik gemaakt van het FIT- 
algofithme. Hier zijn ai meuioden voor ontwikkeld om de resolutie te verbeteren, nl. het toevoegen van 
nullen aan het signaai om df Heher de krijgen en Z Q Q M - m .  Het toepassen van de methoden in de 
Gaboríransformatie zou een onderwerp kunnen zijn. Hierdoor kan de tijd-domein resolutie van het 
spectogram opgeschroefd worden, zonder verlies van frequentie-resolutie. 
Ook kan gezocht worden naar wat minder geheugenvretende chop-, ~ h @ -  en paste-methoden. 
Geheugenuitbreiding van de PC werkt altijd in het voordeel van de resolutie. 
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8.1: De gebruikte programma's <vervolg biorth-ei 

function gamma=biorth(h,M,N) 

% 
% gamma=biorth(h,M,N) 
% 
% Deze functie bepaalt de bi-orthogonale reeks voor 
% de functie-vector h voor een onderverdeling in M 
% tijdstappen en N frequentiestappen. Deze functie 
% geldt aiieen voor reele functies h. 
% 
% h functie-vector 
% M: aantal tijdstappen 
% N aantal îi-equentiesîappen 
% 
% gamma: de berekende bi-orthogonaie reeks 
% 

P=max(size(h)); 

if P=M*N 

disp('#í####kven geduld A.U.B#f###f#'); 
disp('######Bepaling biorthogonale reeks bij 

kritische sampiing ######'); 

gamma=biorth-c(h,M,N); 

end 
i f P a * N  

disp('######even geduld A.U.B######'); 
disp('######Bepaling biorthogonale reeks met 

oversampiing ######'); 

gamma=bbrth-o(h,M,N>; 

end 

function gamma=biorth-c(h,M,N) 

% 
% Deze functie bepaalt de bi-orthogonale reeks voor 
% de functie-vector h voor een onderverdeihg in M 
% tijdstappen en N kquentiestappen, bij kritisch 
% samplen. Deze functie geldt aiieen voor reele 
% funties h. 
% 
% h: functie-vector 
76 M. aantäi tijdstappen 
% N aantal îkquentiestappen 
76 
% gamma: de berekende bi-orthogonale reeks 
% 

P=max(size(h)); 
nu=[1 ; zeroS(p-l,l)l; 
W=exp(2*pi*i/N); 

forn=l:N-1 

WW(n)=wT-n); 
end 
for n=2:N-1 

WW(n,:)=WW( I,:).%; 
end 

WW=[ones(l,N) 

H=IJ; 
ones(N-IJ) WWI; 

Hí=WW*diag(h( 1 :N)); 
H=@ m-j; 
h=[h(N+ 1 :P) h( 1 :N)J; 

end 

H=[H, 
H(I*N+ I:(l+I)*N,N+I:P) ... 
HO*N+l:(l+I)*N,l :N)]; 

end 

g-a=(HLiu)'; 
maximgam=max(imag(gamma)) 
gamma=real(gamma); 

function gamma=biorth-o(h,M,N) 

% 
% Deze functie bepaalt de bi-orthogonale reeks voor 
% de functie-vector h voor een onderverdeling in M 
% tijdstappen en N frequentiestappen, bij over- 
% sampelen. Deze functie geldt alleen voorrede 
% funties h. 
% 
% h functie-vector 
% M aantal tijdstappen 
% N aantal îìequentiesfappen 
% 
% gamma: de berekende bi-orthogonale reeks 
% 

P=max(size&)); 
M1 =P/N; 
Nl=P/M, 
nu=IP/(M*N); zeros((M1 *N1) 1,l)J; 
W l=exp(2*pi*i/N i); 

forn=l:Nl-1 

WWl(n)=W lA(-n); 

end 
for n=2N1-1 

WWl(n,:)=WWl(l,:).%, 

end 

WWl=[ones(l,Nl) 

WW=r1; 

for m=l:M 

ones(Nl-l,l) WWI]; 

ww=m Ml]; 
end 
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evervolg biorth-os 

WWl=WW, 

for m=2M1 

m=w, Wil ;  

end 

WWi=[]; 

"=[I; 
sizeh=size(h); 

if P s i z e h (  1) 

h=W; 

end 

for 1=1 :N1 

end 

h=íI; 

for1=0:M1-2 

"=I"; 
HH(l*Nl+l:(i+l)*Nl ,N+1 :P) ... 
HH(i*Nl+l :(i+l)*Nl,l :N)]; 

end 

H=".*W, 

"=[I ; 
W= [I ; 

gamma=(€€*inv(H*H)*nu)'; 
maximgam=max(iiag(gamma)) 
gamma-real(gamma); 

function y=gasuas(x,s); 

% 

% 
% Geeft voor de vector x de waarde volgens de Gausse 
% functie met variantie s 
% 

y=galdx,s> 

while hl& 

end 

SI*, 
Shs; 

sl=s: 

else 

s h s ;  

end 

end 

function [ ~ ~ 4 = g a b o r ( x , g ~ m ~ M ~ , d t ) ;  

% 
% [&t,t,fl=gabor(x.gamma,M,N,dt) 
% 
% Bepaalt de Gabor transformatie 
% 
% x :Teanalyserensignaal 
% gamma : Bi-ortogonale functie van de basisfunctie 
% M :Aantaltijdstappen 
% N : Aantal frequentiestappen 
% dt : Tijd tussen 2 samples 
% 
% a :Decoefíícientenmatrix 
% t :Tijdvector 
% f : Frequentievector 
% 

x=flip(x); 

P=max(size(x)); 
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cvervolg gabor> 

if P=M*N 

disp('######even geduld A.U.B.######'); 
disp('###### Gabortransforormatie bij 

kritische sampling ######'); 

Ia,t,t,fJ=gabor_c(x,gamma,M~,dt); 
eild 

ifP&*N 

di~p('######even geduld A.U.B.######'); 
disp('W## Gabortransformatie met 

oversampling ####kW); 

Ca,t,t,fJ=gabor_o(x,gamma,M,N,dt); 
end 

a=abs(a); 

........................................... ........................................... 
function [a,t,fl=gabor-c(x,gamma,M,Nydt); 

% 
% ia,t,t,fJ=gabor-c(x,gamma,M,N,dt) 
% 
% Bepaalt de Gabor transformatie bij kritisch sampelen 
% 
% x :Teanalyserensignaal 
% gamma : Bi-ortogonale functie van de basisfunctie 
?I6 M :Aantaltijdstappen 
% N : Aantai frequentiestappen 
% dt : Tijd tussen 2 samples 
% 
% a : De coefficienten matrix 
% t :Tijdvector 
% f : Frequentievector 
% 

P=max(size(x)); 
W=exp(i*2*pi/N); 
a=zeros(M,N); 

for m=O:M-l 

for n=û:N- 1 

for k=O:P-1 

c=k-m*N, 
-; 

while cccû 

cc=cc+P 
end 

gammamn=gamma(cc+l)*W'y.n*k); 
a(m+1 a+ O=a(m+ 1 ,n+i )+x(k+ l)*gamm-; 

end 
end 

end 

t=[l :N:P] *dt; 
f=[O1 :(N-l)]*l/(dt*N); 

function [a,t,fl=gabor-a(x,gamma,M,N,dt); 

% 
% la,5fJ=gabor_o(x,gamma,M,N,dt); 
% 
% Bepaalt de Gabor transformatie bij ovemampïig 
% 
% x 
% gamma : Het window 
% M :Het aantal tijdstappen 
% N 
% dt :Tijdtussen2sampels 
% 
% a 
% t :Tijdvector 
% f :Fi;equentievector 
% 

: Het te analysexn signaal 

: Het aantai frequentiestappen 

: De coefficienten matnx 

P=max(size(x)); 
MI=P/N; 
Nl=P/M, 
W=exp(i*2*pi/N); 
a=zeros(M,N); 

for m=û:M-1 

for n=û:N-1 

for k a p -  1 

c=k-m*Nl; 
-; 

while cccû 

end: 

end 

end 

end 

t=[l :N1 :P]*dt; 
df=l/(P*dt); 
f=[O:MI :P- l]*df; 

sizex=max(size(x)); 
xl=x( 1 :.5*sizex); 
x2=x(.5*sizex+i :sizex); 

y=[x2 XI]; 
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function [a,î,fl=fftpabor(x,gmma&l~,dt); 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
70 

WfJ=Wgabor(x,g-a,M,NdO 

Bepaalt de Gabor transfonnatie. 

Hierbij wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt 
van het FFï algoritme. 

x : Te analyseren signaal 
gamma : Bi-orthogonale functie van de basisfunctie 
M : Aantal tijdstappen 
N : Aantal frequentiestappen 
dt : Tijd tussen 2 sampels 

a : De coefficienten matsix 
t : Tijdvector 
f : Frequentievector 

x=tlip(x); 

P=max(size(x)); 
Ml=P/N; 
Nl=P/M; 
W=eq(i*2*pi/N); 
a=[]; 

for m=û:M-l 

y=x .* gamma; 
yl=zeros(l,N); 

for1d:Ml-1 

yl=y l+y(l*N+l:(ì+l)*N); 

end 

FUIl=ffU$l); 
a=[% am]; 

gamma=&ïmrna((M-l)*Nl+l :P) gamma(i:(M-l)*Nl)]; 

end 

t=[ 1 :N1 :P]*dt; 
df=l/(P*dt); 

a=abs(a); 
f=[O:Ml:P-l]*@, 

function gabplotc(a,t,f) 

% 

% 
% Deze functie maakt een amplitudeplot van de 
% Gaborcoefficienten 
% in a, met de tijdschaai t en de frequentieschaal f. 
% 
% Het resultaat wordt ais hoogtelijnenkaart gepresenteerd 
% 

% gabplotC(a,t,f) 

a=abs(a); 
a=a'; 
sizef=maX(size(f)); 
f=f7J:S*siZef); 
a=a( 1 :.S*sizef,:); 

<vervolg gabploto 

Cig 
contouft,f,a);xlabel(Tijd Isecl');ylabel('F~equentie El'); 
titie('Gaborspectogram van x(t)'); 

function gabplotm(a,t,ï) 

% 
% gabplotm(a,t,O 
% 
% De= functie maakt een amplituàeplot van de 
% Gaborcoefficienten in a, met de tijdschaal ten de 
% frquentieschaal f. 
% Het resultaat wordt in mesh-vorm gepresenteerd 
% 

a=abs(a); 
s a ' ;  
sizef=rnax(size(f)); 
f=f(l:.S*sizeî); 
a=a(l:S*sizef,:); 
clg 
mesh(t,f,a);xlabel(Tijd [sec]');ylabel('Freqwntie IJIzT); 
zlabel('Amplitude'); 
titIe('Mesh van de Gaborcoefficienten in [al'); 

function X=chop(x,N) 

% 
% X=chop(x,N); 
% 
% Dit programma hakt een discreet tijdsignaal in 
% stuldren van N samples, waarbij N een veelvoud van 2 moet 
% zij. Het resultaat wordt opgeslagen in de matrix X. 
% De rijen van de matrix zijn de stukken van x. 
% Wanneer size(x)/N geen geheel gek4 oplevert, wonlen er 
% bij x nullen toegevoegd totdat dit wel het geval is. 
% 

[a,bl-ize(x); 

if a>b 

x=x*; 
end 

sizex=max(size(x)); 
M=sizex/N, 
target=ceil(M); 

whde M-=target 

x=[x O]; 
sizex=rnax(size(x)); 
M-sizex/N; 

end 

X=zeros(M,N); 

for n=l:M 

nO=n- 1 ; 
X(n,:)=x(nO*N+l :n*N); 

end 
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function Xsh=shift(X) cvervolg paste> 

% Ttotaal=[l:sizeTI*dt; 
% Xshshift(x) Ftotaal=f; 
% Atotaal=zem(sizeT,sizef); 
% Dit programma veischuift de stukken data in de rijen van 
% X over de helft van hun ìengte en zet deze in de nieuwe 
% matrix &t=.25*sizt; 
% Xsh. Hierbij wordt het signaal voorzien van leading en 
% ending zeros. Xsh krijgt hierdoor een rij meer dan X. 
% A t o m (  l:s4t,:)=h(s2t+l:s34t,l :sizef); 

N,Nl=ize(x); for n=l:Na-2 

s2=.5*sizet; 

s34t=.75*sizet; 

Xsh=zeros(M+l,N); 
Xsh(1 ,:)-.[mos( 1,.5*N) X( 1,1:.5*N)l; 

for m=2M 

Xsh(m,:)=B(m- 1 ,.5 *N+1 :N) X(m, 1 :.5*N)]; 

end 

Xsh(M+l,:)=DC(M,S*N+l:N) zeros(l,.5*N)]; 

function [ A t o t a a l , ~ o ~ l , ~ ~ l l = p a s t e ( A r ~ , ~ ~  

% 
% [Ato~Ttotaai~to~lFtotaail=pasteo 
% 
% Deze functie maakt van de submatrices in Ass, verkxegen 
% door Gabortransfomiatie van de verschiiiende rijen van X en 
% Xsh, een op elkaar aansluitend geheel Atotaaï, mdat het 
% aiiasingachtig effect tussen de opeenvolgende stukken wordt 
% uitgefilterd. De opbouw van de matrix Ares moet er aïs volgt 
% uitzien: 
% 
% Ares=[aOa al a l a  a2 a2a a3 a3a ..... aN aNa]; 
% 
% Hierbij is: 
% 
% aOa het resultaat van de Gabortransformatie van de eerste rij 
% van xsh 
% a l  ,, ., x 
% I  
% I  
%aN ,, laatste rij van X 

% 
% ten f zijn de tijd- en lkquentievector behorende bij axx. 
% Deze worden bij het berekenen van de Gabortransformatie 
% gegenereerd en zijn voor aiie axx gelijk. 
% 
% T t o W  wordt de Uiteindeiij%e tijd-as 
%Ftotaal ,, ,, kquentie-as 
% 

%aNa ,, ,9 xsh 

cMN=size(Ares); 
sizet=max(size(t)); 
sizef=max(sizeo>; 
Na=N/sizef; 

sizeT+Na-l)*S*sizet; 
dt=t(2)-t( 1); 

Atotaal(s4tNn- 1)*s2t+l :s4t+n*s2t,:)= 
Ares(s4t+l :s34ta*sizef+l :(n+l)*sizef); 

end 

Atotaal(sizeT-s4t+l :sizeT,:)= 
Ares(&t+l:s2t,(Na- l)*sizef+l:Na*sizef); 
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8.2: Deplaatjes 

8.2.1: Window-variatie test 

figuur 1: Spectogram van frequentie-hopper signaal x(t), waarbij de effectieve breedte van het 
gebruikte gaussische window gelijk aan 5 is: 

tn=ganssisPn(200$Ci); 

Gaborspectogram van x(t) 

450 - 

400 - 

350 - 

Tijd [sec] 
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figuur 2 Mesh van het voorgaande spectogram (h=gau&an(200,5)): 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 

0.2 

Frequentie [Hz] o -0 Tijd [sec] 
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figuur 3: Spectogram van frequentie-hopper signaal x(t), waarbij de effectieve breedte van het 
gebruikte gaussische window gelijk aan 10 is: 

h=gaussian(200,10); 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 4: Spectogram van frequentie-hopper signaai x(t), waarbij de effectieve breedte van het 
gebruikîe gaussische window gelijk aan 15 is: 

Gaborspectogram van x(t) 
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n 300 
+t 
sol = 250- 
N 

figuur 5: Spectogram van frequentie-hopper signaai x(t), waarbij de effectieve breedte van het 
gebruikte gaussische window gelijk aan 20 is: 

h=gaussian(200,20); 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 6: Mesh van het voorgaande spectogram (h=gaussian(200,20)): 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 

0.2 

Frequentie [Hz] Tijd [sec] 
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450 

figuur 7: Spectogram van frequentie-hopper signaal x(t), waarbij de effectieve breedte van het 
gebruikte gaussische window gelijk aan 25 is: 

h=gaussian(200,25); 
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figuur 8: Spectogram van frequentie-hopper signaal x(t), waarbij de effectieve breedte van het 
gebruikte gaussische window gelijk aan 50 is: 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 9: Spectogram van frequentie-hopper signaal x(t), waarbij de effectieve brieedîe van het 
gebruikte gaussische window gelijk aan 75 is: 

h=gaussian(200,75); 

Gaborspectogram van x(t) 

0.02 0.04 0.06 0.08 o. 1 0.12 0.14 0.16 0.18 
Tijd [sec] 
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figuur 1 0  Spectogram van frequentie-hopper signaal x(t), waarba de effectieve breedte van het 
gebruikte gaussische window gefi$ aan 100 is: 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 11: Mesh van het voorgaande spectogram (h=gausian(200,100)): 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 

0.4 

0.3 

o. 1 

500 

Frequentie [Hz] Tijd [sec] 

0.2 



18. Biilaeen x W I 1  

70C 

8.2.2: Oversampling-variatie test 

. 

figuur 1: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,20); 
[a,t,fl=fftgabor(x,gamrna,20,40,dt); 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 2 h=gausian(200,20) ; 
gmma=biorth(h,20,20); 
[a,t,fJ=fftgabor(x,gamma,20,40,dt); 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 
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figuur 3: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,40); 
[a,t,fJ=fftgabor(x,gamma,20,4o,dt); 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 4: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,40); 
[a,t,fl=fftgabor(x,gamma,20,40,dt); 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 

Frequentie [Hz] 

o. 1 

Tijd [sec] 
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figuur 5:  h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,50); 
[a,t,fJ=ffîgabor(x,ggamma,20,40,dt); 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 6: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,100); 
[a,t,fJ=fftgabor(x,gamma,20,40,dt); 
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figuur 7: 

Gaborspectogram van x(t) 
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fijpur 8: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,40,20); 
[a,t,fJ=ffîgabor(x,gamma,20,40,dt); 
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figuur 9 h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,40,40); 
[a,t,fJ=fftgabor(x,gamma,20,40,dt); 

- 

- 

Gaborspectogram van x(t) 

I I I I I I I I I I 

200 - 

I I I I I I I 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 
Tijd [sec] 



18. Bijlagen m 

0.1 

0.08. 

@ 0.06~ u 
S 

Q 
.c., .- - 
0.04- 

0.02 - 
0% 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 

Frequentie [Hz] 

o. 1 

Tijd [sec] 



figuur 11: h=gaussian(200,20) ; 
gamma=biorth(h,40,50); 
[a,t,fJ=ffîgabor(x,gamma,20,4û,dt); 
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figuur 12 h=gaussian(200,20); 
gamma= biortha ,40,100); 
[a,t,fJ=fftgaùor(x,gamrna,20,4O,dt); 
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gamma=biorth(h,50,20); 
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18. Bijlagen XXXI 

figuur 14 h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,50,40); 
[a,t,fl=fftgabor(x,gamma,20,4O,dt); 
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figuur 15: h=gaussìan(200,20); 
gamma=biorth(h,S0,50); 
[ a,t,fJ=fftgabor(x,gam ma,20,40,d t) ; 

Gaborspectogram van x(t) 
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18. Bijlagen xxxm 

figuur 16: h=gaussian(200,20); 
gamrna=biorth&50,100); 
[a,t,fl=fftgabor(x,ggamrna,20,40,dt); 
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18. Bijlagen X X M V I  

figuur 17: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,40); 
[a,t,fJ=fftgabor(x,gamma,2O~O,dt); 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 18: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,40); 
[a,t,fJ=fftgabor(x,gamma,20,20,dt); 
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figuur 19: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,40); 
[a,t,fl=fftgabor(x~~m~4O~O,dt); 
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figuur 21: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorîh(h,20,40); 
[a,t,fl=fTtgabor(x,gama,100,2û,dt); 
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figuur 22: h=gaussian(200,20); 
gamma=biorth(h,20,40); 
[a,t,fJ=fRgabor(x,gamma,lOO,lOO,dt) ; 

Gaborspectogram van x(t) 
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8.2.3: Sinesweep 

figuur 1: 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 3: 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 
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figuur 2: 

Frequentiespectrum van x(t) 
45 I I I I i a I I I 



?Lv I 
18. Bijlagen 

figuur 3: 

Mesh van de gaborcoefficienten in [a] 
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8.2.5: Hf-signaal 

figuur 1: 
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figuur 2: 
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figuur 3: 
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82.6: Chirp-signaal 

figuur 1: De eerste 4000 samples van het Chirp-signaal: 

3000 

2000 

1000 

Het Chirp-signaal x(t) 
I I I I I I I I I 

-3OOOI) I I I I I I I 
I t I 

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 
Tijd [sec] 



4000 

3500 

3000 

- 2500 
+, 
N 

a, .- w 

g 2000 

t 
I 

1500 

1 OOC 

50C 

c 

L I 8. Bijlagen 

figuur 2: i" stuk van x(t): sample 1 t/m 400: 

Gaborspectogram van x(t) 
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figuur 3: 1" stuk van x(t): sample 1 t/m 400: 
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figuur 4 1" stuk van x(t): sample 1 Urn 400: 
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figuur 5: 2" stuk van x(t): sample 401 tím 800: 
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figuur 6 2" stuk van x(t): sample 401 t/m 800: 

Frequentiespectrum van x(t) lo4 I 

16- I I I I I I I 

2l 
O0 1500 2000 2 500 O 

Frequentie [Hz] 



LV 18. Bijlagen 

figuur 7: 3" stuk van x(t): sample 801 t/m 1200, 
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figuur 8: 3" stuk van x(t): sample 801 t/m 1200: 
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figuur 9: 4" stuk van x(t): sample 1201 t/m 1600. 
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figuur 10: 4" stuk van x(t): sample 1201 t/m 1600: 
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figuur 11: 5" stuk van x(t): sample 1601 tlm 2000: 
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figllur 12 5" stuk van x(t): sample 1601 t/m 2000: 
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figuur 13: 6" stuk van ~( t ) :  sample 2001 t/m 2400. 
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figuur 14: 6" stuk van x(t): sample 2001 t/m 2400: 
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figuur 15: 6" stuk van x(t): sample 2001 tím 2400: 
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figuur 17: 7" stuk van x(t): sample 2401 t/m 2800: 

3.5 

3 

2.5 

1.5 

1 

0.5 



18. Bijlagen L X V I I  

figuur 18: 8" stuk van x(t): sample 2801 t/m 3200: 



L x w  I 18. Bijlagen 

figuur 19: 8" stuk van x(t): sample 2801 Urn 3200: 

20001 
I 

1500 

500 

C 

A 

O 500 1000 1500 2000 2 
Frequentie [Hz] 



LXVIII I I 8. Bijlagen 

figuur 2 0  9" stuk van x(t): sample 3201 t/m 3600: 
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figuur 21: 9” stuk van x(t): sample 3201 t/m 3600. 
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figuur 22: 10" stuk van x(t): sample 3601 t/m 4000. 
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figuur 23: io" stuk van x(t): sample 3601 t/m 4000. 
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figuur x Totaalplot van het Chirp-simad: 
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8.2.6a: Gesmoothed spectogram 

figuur 1: Het 1" stuk van x(t), gesmoothde versie: 
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figuur 2 Totaalplot van het Chirp-signaal, ontdaan van de randvervuilingen van de afzonderl&e 
stukken van x(t): 
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8.2.7: Kloksignalen 

figuur 1: Kleine-terts klok 
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figuur 2 Kleine-terts klok: 

Frequentiespectrum van x(t) 
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figuur 3: Kleine-terts klok 
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figuur 4 Grote-terts klok 
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figuur 5: Grote-terts klok 
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figuur 6: Grote-terts klok 
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