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Samenvatting. 

Data acquisitie en databewerking voor 
het EARISS ionenverstrooiingsapparaat. 
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Met EARISS (Energy and Angle Resolved Ion Scattering Spectroscopy) is het mogelijk 
om van een vaste stof zowel de oppervlakte structuur als de oppervlakte samenstelling te 

bepalen. Dit gebeurt door een preparaat te beschieten met een ionenbundel en van de terug 
gestrooide ionen zowel de energie als de hoekverdeling te bepalen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een tweedimensionale detector. De resulterende meetdata zijn dus tweedi
mensionaal. 

Het grootste gedeelte van het afstudeerwerk heeft zich gericht op het grafisch weer
geven en bewerken van de meetdata van EARISS. In principe komt een EARlSS-meting neer 

op het tellen van ionen met behulp van een tweedimensionale multichannelanalyzer. Het 
vullen van ieder channel in de multichannelanalyzer is hierdoor een Poisson proces. Als 
gevolg hiervan zijn de EARISS spectra niet erg 'glad'. in het bijzonder bij lage statistiek 
(lage countrate in combinatie met korte meettijd). Dit laatste is echter wel wenselijk in 
verband met materiaal beschadigingen. Teneinde de maximale hoeveelheid informatie uit 

de spectra te verkrijgen. is een statistisch verantwoorde 'gladstrijk' procedure ontwikkeld. 
Deze procedure vereist transformatie van de data naar het Fourier domein. In verband 
hiermee is aandacht besteed aan de verschillende algorithmen voor de berekening van de 

discrete Fourier transformatie. 

Naast de signaalverwerking is ook aandacht besteed aan systeem routines met 
betrekking tot de data aquisitie (routines ten behoeve van de implementatie van de UNIX 

ioctl. read en write system calls voor de Eurobus). Hierdoor is het mogelijk om via de in 
de groep aanwezig zijnde Cadmus computer bepaalde besturingsfuncties van het EARlSS

apparaat te verrichten. Doordat de multichannelanalyzer middels een converter direct op 
de computerbus is aangesloten. is het nu mogelijk deze te lezen en te schrijven alsof het een 
normale file is. 

De implementatie van beide onderdelen is gebeurd in de programmeertaal C. onder 

het UNIX operating system. 
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1. Inleiding 

1.1. Oppervlakte fysica 

In de oppervlakte fysica worden de buitenste atoomlagen van een vaste stof bestu
deerd. De karakteristieken van deze lagen kunnen sterk verschillen van dieper gelegen 
lagen. Zowel de samenstelling als de elektronen configuratie kan sterk afwijken. Beschouw 
als voorbeeld een kristallijne stof. Het zal duidelijk zijn dat de symmetrie verbreking aan 
het oppervlak grote gevolgen voor de symmetrie eigenschappen van de elektron golffuncties 
zal hebben. Inzicht in de elektronen struktuur van oppervlakken en grenslagen is van 
groot belang. omdat vrijwel iedere technologisch interessante interactie via de elektronen 
verloopt. 
Het belang van kennis over een oppervlak komt naar voren bij onder andere kristalgroei. 
katalyse. colloïden. halfgeleiders en hechtingsproblemen. 

Er bestaat een rijke variatie aan technieken waarmee een oppervlak onderzocht kan wor
den. Vrijwel alle technieken maken gebruik van een deeltjes bundel (elektronen. ionen of 
fotonen) waarmee het oppervlak beschoten wordt. Terug komende deeltjes worden 
geanalyseerd. leder terugkomend deeltje is het gevolg van een conversie proces. Kennis over 
dit conversie proces is essentiëel. Afhankelijk van de aard van het conversie proces. is zo 
informatie te verkrijgen over de samenstelling of de symmetrie eigenschappen van een 
oppervlak. Voor een inleidende beschrijving verwijzen we naar Prutton [1982]. 

1.2. Het EARISS project. 

In de groep Fysica van Oppervlakken en Grenslagen aan de TH Eindhoven wordt 
onder andere onderzoek verricht op het gebied van de lage energie ionen verstrooiing (LEIS. 
Low Energy Ion Scattering). Bij lage energie ionen verstrooiing wordt een vaste stof 
oppervlak met een ionen bundel beschoten. Van de terug gestrooide ionen wordt zowel de 
energie als de hoek gemeten. Als conversie proces wordt hier de klassieke elastische botsing 
tussen een ion en een oppervlakte atoom genomen (kern-kern repulsie). Met de voor dit 
proces geldende heboudswetten van energie en impuls. kan men zo informatie verkrijgen 
over de samenstelling en de structuur van een oppervlak. 

Het EARISS apparaat 

Een belangrijk probleem van ionenverstrooiings technieken is de beschadiging van het 
materiaal door de ionenbundeL Teneinde deze beschadiging zoveel mogelijk te beperken, is 
het van groot belang de detectie efficiëntie van de teruggestrooide ionen zo hoog mogelijk te 
maken. Het EARISS (Energy and Angle Resolved Ion Scattering Spectroscopy) apparaat is 
in staat om tegelijkertijd ionen te detecteren die met een verschillende energie en onder een 
verschillende azimutbale hoek zijn verstrooid .. Het apparaat accepteert een kegel met een 
vaste tophoek van verstrooide ionen. De schematische weergave van de EARISS analysator 
in figuur 1.1 maakt dit duidelijk. De primaire bundel loopt door de as van het apparaat en 



-5-

TT 
::.Ie:::. c: 

~\~ ~ 
~~ ~~ ~n ~~ ~ / D2 ~ ~ " ~ 

/ " 
/Dl " 

/ " 

Figuur l.I. Doorsnede van EARISS. 

wordt op het preparaat gefocuseerd. De teruggestrooide ionen kunnen. waneer zij onder een 
hoek van ca. 145" worden verstrooid. de diafragma's d 1 en d 2 passeren. Een elektrosta

tische zoomlens focuseert de ionen op de ingang van de EARISS analysator. De analysator 
heeft tot taak ionen met een verschillende energie ruimtelijk te scheiden. lonen met een 
energie EP. de pass-energie van de analysator volgen de aangegeven centrale baan. lonen 

met een hogere respectievelijk lagere energie dan EP worden zodanig afgebogen. dat zij 
tenslotte op de detector terecht komen op een respectievelijk kleinere en grotere radiële 
afstand dan het ion dat de centrale baan volgde. De energie afbeelding op de detector is 
vrijwel lineair (Hellings [ 1986]). De azimutbale verstrooiingshoek blijft behouden 
wanneer er voor gezorgd wordt dat er geen ionen met spiraliserende banen in de analysator 
terecht kunnen komen. 

De detector 

De EARISS detectie systeem bestaat uit twee microchannel plates in cascade en een 
anode. Een ion dat de eerste microchannel plate treft. produceert aan de uitgang een wolk 
van ca. 103 elektronen. De tweede microchannel plate versterkt dit tot een wolk van ca. 
106 elektronen. De anode bestaat uit een aantal sikkel en ringvormige elektroden op een 
isolerende plaat. Zie figuur 1.2. Doordat de ladingswolk uitdijt wanneer hij zich van de 
tweede microchannel plate naar de anode beweegt. treft hij een aantal elektroden. De 
lading gemeten op de sikkelvormige elektrode is een maat voor de azimutbale hoek. terwijl 
de lading op de ringvormige elektrode een maat voor de radiële afstand is. De totale lading 
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Figuur 1.2. De sikkel-ring anode. 

van de elektronen wolk is af te leiden uit de lading die aan de tweede microchannel plate 
onttrokken is en weer moet worden toegevoerd. Deze drie ladingssignalen worden ver
sterkt en met een analoog-digitaal converter omgezet in drie binaire getallen. Het digitale 
detectie circuit rekent met deze drie getallen twee getallen uit. Het ene getal is een maat 
voor de azimuth hoek. het andere is een maat voor de energie. Deze twee getallen worden 
gebruikt als indices in een tweedimensionaal array. Het array element dat met de twee 
indices correspondeert wordt met 1 opgehoogd. Dit array is gerealiseerd in het geheugen 
van een tweedimensionale multichannel analyzer. De EARISS meting is nu niets anders 
dan het tellen van ionen in een multichannel analyzer. 

1.3. Het Poisson proces 

De detectie van ionen in het EARISS apparaat is een statistisch proces. In feite komt 
een EARISS meting neer op het tellen van deeltjes met een multi channel analyzer. We 
zullen kort ingaan op de kansverdeling die met het tellen van deeltjes gepaard gaat. 

Beschouw 1 kanaal van de multi channel analyzer. We veronderstellen dat gedurende 
een eindig tijdsinterval At hoogstens 1 deeltje in het kanaal terecht komt. Het proces 
wordt nu beschreven door een stochastische variabele X; . die de waarden 0 en 1 aan kan 
nemen. De kans op x; = 1 stellen we p. De gebeurtenissen x; = 1 en x; = 0 sluiten elkaar 
uit. We vragen ons af welke de kansverdeling is van de stochastische variabele x = L;X;. 
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wanneerwen tijdsintervallen !J.t beschouwen. De kansverdeling is de binomiale verdeling: 

n 
p (k : n ) = k p k ( 1 - P )n -k 

Deze verdeling geeft de kans dat x gedurende het tijdsinterval n !J.t precies de waarde k 

heeft. In ons experiment kennen we de kans p niet, noch het aantal tijdsintervallen n. We 
weten alleen dat er een bepaalde flux van v deeltjes per tijdseenheid in het kanaal terecht 
komt. De flux v is willekeurig nauwkeurig te benaderen door meting. Wanneer we stellen, 
dat wen metingen doen per tijdseenheid dan geldt: 

v = pn zodat: 

n 
p (k : n ) = k pk ( 1 - p ~ -k 

k ( 1 - .!.. )( 1 - 1..) 0 0 0 ( 1 - k - 1 ) 
= E._( 1 _ ~ )n n n n 

k! n ( 1 -~)k 
n 

Omdat het aantal factoren in de breuk eindig is, gaat in de limiet n-+ oo de breuk naar 1. 

Met 

lim (1- ~)n = e-11 
n-+oo n 

hebben we: 

P(k) = vk e-11 
k! 

Dit is de Poisson verdeling. Het aantal counts in een multi channel analyzer kanaal is Pois
son verdeeld. De Poisson verdeling heeft een verwachtingswaarde 

E(k) = V 

en een variantie: 

Var(k) = v 

Om een indruk te geven van een spectrum met Poisson ruis, geven we in figuur 1 drie voor
beelden die steeds een factor 10 in verwachtingswaarde schelen. Spectra met veel counts 
per kanaal zijn relatief glad. 
Interressant is de vraag of de aanname dat er hoogstens 1 deeltje per tijdsinterval !J.t bin
nen komt gerechtvaardigd is. De puls verwerkings elektronica kan deeltjes scheiden die 
meer dan 1x 10-5 seconde na elkaar binnen komen. De kans dat in dit tijdsinterval 2 
deeltjes binnen komen in 1 kanaal is bij een countrate van 200 counts per seconde per 
kanaal is ca. 4x 10-6 , zodat de aanname dat er nooit twee deeltjes tegelijk binnen komen bij 
deze countrate niet zo slecht is. 
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1.4. Probleemstelling. 

In het voorgaande hebben we gezien dat het tellen van deeltjes een essentiëel statis
tisch proces is. Het optreden van ruis is inherent hieraan. Uit de figuren 3 blijkt duidelijk. 
dat het signaal ralatief wild is bij lage statistiek (weinig counts per kanaal). We hebben 
gesignaleerd dat materiaal beschadiging een serieus probleem is bij lage energie ionen ver
strooiing. Het is van groot belang om kort en met een zo laag mogelijke bundel intensiteit 

te meten. Brengen we dit in praktijk. dan zal in veel gevallen het spectrum veel ruis bevat
ten. Het zal duidelijk zijn dat een methode om uit het met ruis behepte spectrum het ware 
spectrum te schatten veel voordelen heeft. Eigenlijk zoeken we een statistisch 
verantwoorde "gladstrijk procedure". 

Wanneer we een analytische uitdrukking voor de verwachte vorm van het spectrum 
hebben. is dit in principe is een niet zo moeilijk probleem. Zou bijvoorbeeld bekend zijn 
dat de pieken in de figuren 3 Gaussisch zijn. dan is door oplossing van een niet lineair 
optimaliserings probleem een aanpassing in de zin van de maximum likelibood (zie 
hoofdstuk 4) te construeren. Deze methode zal altijd superieur zijn aan enige andere aan
passing. 

Het probleem in ons geval is. dat we geen a priori kennis over de piekvorm hebben, 
noch over de ondergrond. Zouden we. zonder dat daarvoor enige fysische indicatie bestaat. 
het spectrum toch door een geschikte analytische functie f (x.a) met aan te passen parame
ters ai. d.w.z. de componenten van a. willen benaderen, dan is deze keuze achteraf alleen te 
rechtvaardigen door het testen van een gegeneraliseerde x2-statistiek. Zo al een bevredi
gende fit verkregen wordt. de methode blijft ad hoc. Vindt men het ad hoc karakter van 
deze methode van ondergeschikt belang. dan is dit een goede methode. 

In ons geval is deze methode echter niet werkbaar. leder spectrum is in principe 
anders van vorm. Een algemene aanpassingsfunctie is niet te bepalen. We zoeken een 
methode om het spectrum te schatten die geen a priori kennis over de vorm van het spec
trum vereist. Uit de literatuur blijkt, dat Fourier methoden in bepaalde gevallen uitkomst 
bieden Onouye [1969]. Kosarev & Pantos [1983]). 

In dit verslag zullen we op deze Fourier methoden ingaan. In principe moet de 
verwerking van een spectrum snel gebeuren. Men wil direct na het experiment kunnen zien 
of een meting waardevol is. Daarnaast is de verwachting dat het aantal te verwerken spec
tra groot is. Dit legt een sterk accent op snelheid. Om deze redenen is daarom aandacht 
besteed aan de methoden om discrete Fouriertransformaties efficiënt uit te rekenen. Hierop 
gaan we in in hoofdstuk 3. Op het schatten van spectra zal worden ingegaan in hoofdstuk 
4. Hierin bespreken we twee methoden. Beide methoden geven bevredigende resultaten. In 

hoofdstuk 5 komen de resultaten van beide methoden aan de orde. In dit hoofdstuk zal 
ook aangegeven worden in welk opzicht beide methoden te kort schieten. 

Wanneer men. zoals boven aangegeven, veel spectra snel wil verwerken, is het van belang 
over een snel datatransport van experiment naar computer te beschikken. De groep Fysica 
van Oppervlakken en Grenslagen beschikt over een PCS Cadmus 9200 computer. De PCS 
Cadmus 9200 is een microcomputer met een M68000 processor. De computer draait onder 
het UNIX operating system. Alle data verwerking vindt op de Cadmus plaats. Als data 
acquisitie systeem beschikt de groep over een Eurobus systeem. In hoofdstuk 2 wordt 
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Figuur 1.3. Spectra met Poisson ruis. Van boven naar beneden neemt de verwachtingswcuzrde 
steeds met een factor JO toe 

ingegaan op het UNIX systeem en de software aspecten aan de koppeling van het Eurobus 
systeem aan de Cadmus computer. Omdat alle bovenbeschreven toepassingen zijn 
geschreven in de programmeertaal C. zal in hoofdstuk 2 eerst enige aandacht aan deze taal 
worden geschonken. 
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2. De programmeertaal C en het UNIX operating system. 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de programmeertaal C en het UNIX operating 
system. We behandelen de software aspecten aan de koppeling van een Eurobus systeem 
aan een Cadmus computer onder UNIX. 

2.1. De programmeer taal C 

Alle programma's die tijdens dit afstudeerwerk zijn geschreven. zijn geschreven in de 
programmeer taal C (Kernighan & Ritebie [1978]). C is een general purpose hogere pro
grammeertaal. We zullen hier trachten de taal te karakteriseren en we zullen aangeven 

waarom voor C gekozen is. 

c 

C wordt vaak in verband gebracht met het UNIX operating system. UNIX is voor het 
overgrote deel geschreven in C. de taal is speciaal voor dit doel ontwikkeld. De indruk dat 
C alleen een systeem taal zou zijn. is volledig verkeerd. De taal leent zich inderdaad goed 

voor het schrijven van operating systems. C is echter ook geschikt om grote numerieke 
pakketten in te schrijven. 

C staat dicht bij de machine. Daarmee bedoelen we dat C in principe met dezelfde 
objecten werkt als waar de computer intern mee werkt: karakters. getallen en adressen. 

Hierop is een rijke instructie set gedefiniëerd. Veel bewerkingen die in machinetaal mogelijk 

zijn. zijn hier ook mogelijk. We noemen de bit manipulaties en de auto increment opera
toren. 

De taal definiëert alleen operaties op de basistypen char, int, float en double. terwijl 
ook met pointers1> gerekend kan worden. C de:finiëert geen andere geheugen allocatie dan 
door statische definitie en stack allocatie bij een procedure aanroep. Met dit laatste 
bedoelen we dat variabelen die lokaal aan een functie zijn op de stack terecht komen en 
weer verdwijnen als de functie afloopt. Dynamische array allocatie als in ALGOL is niet 
mogelijk2>. C kent geen ingebouwde 110 faciliteiten. Al deze hogere functies worden geïm
plementeerd door procedures in standaard libraries of zijn door de gebruiker zelf toe te 
voegen. 

C kent flow control structuren die krachtiger zijn dan van menige ··grotere" taal. 

Doordat C dicht bij de machine staat. is de door de compiler gegenereerde code effi.cient. Uit 
oogpunt van snelheid is het vrijwel nooit nodig om bepaalde routines in assembly code te 
schrijven3 >. Assembly programma's (en bijvoorbeeld ook Fortran en Modula 11) kunnen 
zonder probleem aan C programma's worden gelinked. De UNIX kernel bestaat uit zo'n 
10 000 regels C code en zo'n 1000 regels assembly code. Van deze 1000 regels assembly zijn 

1) Adressen. 
2) Dit houdt niet in dat dynamische allocatie niet mogelijk zou zijn. Dynamische allocatie is echter geen 
onderdeel van de taal definitie. De library functie maJ1oc levert deze faciliteit. 
3) Wij schreven een assembly routine voor de bitreversie in een radix 2 Cooley-Tukey FFr. De winst aan 
snelheid was gering en weegt ons inziens niet op tegen het verlies aan helderheid van het programma. 
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slechts ca. 200 regels voor de efficiëntie opgenomen. De overige 800 regels implementeren 

specifieke hardware functies die niet in C mogelijk zijn. 

C is een gestructureerde programmeertaal. De controle structuren maken netjes pro
grammeren mogelijk. zonder daarbij beperkingen op te leggen zoals die bijvoorbeeld in Pas
cal optreden (Kernighan [1981]). C is sterk pointer georiënteerd. Rekenkundige bewer

kingen (mits zinvol) op pointers zijn geoorloofd. Pointers naar alle mogelijke objecten zijn 

toegestaan. waaronder bijvoorbeeld pointers naar functies (entry points) en pointers naar 
pointers naar iedere willekeurige data structuur. In C zijn pointers en arrays sterk 

verwant. Een array wordt opgevat als een stuk geheugen dat door een pointer wordt 
aangewezen. Pointers zijn op dezelfde manier te indiceren als arrays. Het enige verschil is 
dat met een array altijd een stuk geheugen geassociëerd is. bij een pointer hoeft dit niet het 

geval te zijn. Pointers spelen ook een belangrijke rol bij het doorgeven van functie 
argumenten. Argumenten worden aan een functie altijd by value doorgegeven. Wanneer 
een functie een meegegeven variabele moet veranderen. wordt het argument by reference 

doorgegeven via een pointer naar de variabele. Functies in C mogen recursief zijn. Functie 
definities mogen niet genest zijn. declaraties van lokale variabelen wel. Functies hoeven 
voor aanroep niet gedefiniëerd te zijn4 >. Hierdoor is het mogelijk alle functies voor een C 

programma afzonderlijk te compileren. een groot voordeel t.o.v. bijvoorbeeld Pascal. Er 
bestaan ruime mogelijkheden om de scope van een variabele (of functie) vast te leggen. Een 
variabele kan lokaal aan een functie zijn. extern maar lokaal aan een souree file of volledig 

globaal. Daarnaast zijn er statische variabelen lokaal aan een functie. Deze variabelen 
behouden hun waarde van functie aanroep tot functie aanroep. 
C kent krachtige samengestelde datatypen. Deze structures kunnen aan elkaar toegekend 

worden. Samen met de pointer faciliteiten zijn hiermee eenvoudig data structuren als 

linked lists en boom structuren te implementeren. Voor het nodige geheugen heeft men de 
C library functie malloc tot zijn beschikking. Malloc geeft als return value een pointer 

naar een stuk geheugen met de gewenste afmeting. 

C heeft een krachtige preprocessor met macro faciliteiten en file inclusion. De macro 
faciliteit vermijdt in een groot aantal gevallen onnodige overhead die een functie aanroep 
met zich mee zou brengen. Met macro's is voor een deel het bezwaar op te heffen dat C geen 

bewerkingen op samengestelde datatypen ondersteunt5>. zoals bijvoorbeeld in Ada. 

C is niet een sterk type georiënteerde taal. Conversies van datatypen zijn altijd af te 
dwingen. De grote beperkingen die bijvoorbeeld Pascal aan zijn gebruikers oplegt worden 
hiermee vermeden. De C compiler waarschuwt alleen bij zeer dubieuze constructies. 
Wanneer een volledig type correct programma gewenst is. kan men gebruik maken van het 

programma lint. Lint waarschuwt voor alle type conversies die niet expliciet aangegeven 
zijn. let op inconsistente argumenten. ongeinitialiseerde variabelen. een niet vaststaande 

evaluatie volgorde en waarschuwt voor mogelijke portability problemen. 

Vanzelfsprekend heeft C ook een aantal nadelen. C programma's zijn voor outsiders 
onbegrijpelijk. Zelfs voor insiders zijn programma's vaak moeilijk te lezen vanwege de rijke 
variatie aan datatypen en de uitgebreide instructieset. Voor zover dit een nadeel is: C is een 

4) DeC compiler is een two-pass compiler. 
5) Met name bepaalde fast Fourier transform routines zijn zijn door ons vrijwel geheel in macro's 
geschreven omdat C het datatype complex niet ondersteunt. 
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specialisten taal. ledereen kan een eenvoudig C programma schrijven. Wil men de 

mogelijkheden van de taal echter volledig benutten. dan vergt dit tijd en ervaring. 

De belangrijkste karakteristiek is wellicht dat in C 'alles' mogelijk is. Voor bepaalde 
restricties is er altijd een uitweg. 

Om enigzins aan te geven hoe de C syntax er uit ziet en men zeer kort kan formu
leren. geven we twee kleine voorbeeldjes. In beide gevallen wordt een string gecopieerd. De 

eerste versie is als volgt: 

strcpy(s. t) 
char s[]. t[]; 
{ 

int i; 

i= 0; 

I* copy t to s. first version *I 

while (t[i] != '\0') { 
s[i] = t[i]; 

i++; 

Een string is in C een array van characters. Het eind van een string wordt aangegeven door 
het null character '\0'. In de while conditie testen we op het bereiken van het einde van de 
string t. Het statement Ï++' hoogt de integer variabele ï' met 1 op. C kent geen begin en 
end . in plaats daarvan worden'{' en'}' gebruikt. De tweede versie ziet er als volgt uit: 

strcpy(s. t) 

char *s. *t; 
I* copy t to s. second version *I 

for ( ; *s++ = *t++; ) 

Hier zijn de variabelen s en t pointers naar characters. Dit wordt aangegeven door '*' voor 

de variabele te plaatsen. Het for statement heeft 3 argumenten. Het eerste argument 
ontbreekt hier. omdat geen initialisatie van de loop nodig is. Het tweede argument is een 
conditietest. C kent geen boolean variabelen. Een variabele is true als hij ongelijk aan nul 
is. false komt overeen met de waarde nul. Het null character '\0' heeft de numerieke 

waarde nul. zodat '*s++ = *t++' een correcte test op het einde van een string is. Het derde 
for argument ontbreekt hier ook. Dit argument geeft de post initialisatie. Normaal zou 

men daar een loop counter ophogen. Het statement ';' wordt hier gebruikt als null state
ment. omdat de for constructie een statement verwacht. 
De boven gegeven functies zijn in de standaard Pascal definitie niet mogelijk. omdat in 
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Pascal een string met 5 characters een ander data type is dan een string met 6 characters. 

Hierdoor is geen functie te schrijven die strings van willekeurige lengte copieert. 

Waarom C? 

Wanneer we systeem programma's schrijven, zoals de te bespreken Eurobus device 
driver. ligt de keuze voor de hand. Cis de systeem taal van UNIX. 

In het geval van de signaal verwerkingsprogramma·s is dit misschien minder 
duidelijk. Feitelijk was voor ons het enige alternatief Fortran 77. De motivatie om voor C 
te kiezen was aanvankelijk misschien niet zo sterk en gebaseerd op argumenten als: ··voor 
een FFT is een bitreversie nodig. dit lijkt typisch iets voor C met zijn bitoperatoren" en: ·· 
C is snel". Hoewel achteraf het eerste argument niet sterk blijkt. bewijst C zijn nut in sig
naal verwerkingsprogramma's duidelijk. De code is inderdaad snel. De vele adres manipu
laties in FFT's zijn met pointers efficiënt uit te voeren. Door de krachtige preprocessor 
wordt overhead door functie aanroepen vermeden. Eigenlijk vatten we alles samen door te 
stellen dat in C 'alles' snel en efficiënt mogelijk is. 

2.2. Het UNIX operating system. 

Een operating system is een programma dat de resources van een computer beheert en 
ze toewijst aan de gebruikers. Het maakt de gebruikers mogelijk hun programma's te 
draaien en het bestuurt de randapparatuur. zoals disk drives. printers en terminals. UNIX 
is een timesharing system. wat inhoudt dat er tegelijkertijd meerdere gebruikers op het 
systeem aanwezig kunnen zijn. Het is de taak van het operating system er voor te zorgen 
dat verschillende programma's tegelijkertijd kunnen draaien. zonder dat daarbij conflicten 
optreden. Het operating system zorgt er voor dat ieder proces om de beurt een hoeveelheid 
processortijd krijgt toebedeeld. Hierdoor lijkt het of verschillende processen simultaan 
worden uitgevoerd. Daarnaast is een belangrijke taak van het operating system het beheer 
van data op langere termijn. Het levert de gebruiker daartoe een filesysteem. Het geheel 
van routines dat de boven beschreven acties ondersteunt en het filesysteem manipuleert 
heet de kernel. In feite behelst de kernel alles wat in de strikte definitie onder een operat
ing system wordt verstaan. Meestal wordt met een operating system een veel groter sys
teem geassociëerd. In de ruimere betekenis is de kernel het enige deel van het operating 
system. dat de gebruiker niet door eigen programma's kan vervangent. het is de basis 
waarop het overige systeem gebouwd is. 

Meestal wordt met de term 'UNIX operating system' een groter systeem geassociëerd 
dan de boven beschreven kernel. Men doelt dan op programma's die op de kernel gebouwd 
zijn. zoals command interpreters. compilers. editors. debuggers enzovoort. Al deze 
programma's maken direct of indirect gebruik van de diensten van de kernel. Wanneer een 
compiler bijvoorbeeld een tijdelijke file nodig heeft. moet hij daarvoor een kernel routine 
aanroepen. die er voor zorgt dat de data ergens veilig worden opgeslagen en weer terug te 
vinden zijn. Gewoonlijk zal een gebruiker met de computer communiceren via een command 

t We bedoelen hier de normale gebruiker. Een systeem beheerder kan altijd bepaalde modificaties aan
brengen. We zullen hier nog op terug komen. 
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interpreter. Een cammand interpreter is een 'schil" van applicatie programma's die de ker

nel als het ware omhult. De cammand interpreter zorgt voor een gebruikersvriendelijke 
interface naar de diensten van de kernel. Desgewenst kan een gebruiker de standaard cam
mand interpreter vervangen door zijn eigen command interpreter, of gedeelten hiervan ver

vangen c.q. uitbreiden. In dit geval heeft de term 'UNIX operating system' zijn ruimste 
betekenis en worden zowel de kernel. de standaard applicatie programma's als ook de door 
de gebruiker geschreven utilities tot het UNIX systeem gerekend. 

We zullen ons nu beperken tot het operating system in de strikte betekenis. de kernel. 

waaraan de volgende eisen worden gesteld: 

1. Geheugen beheer. 
doel: onderlinge bescherming van processen bij de timesharing. 

2. Proces beheer. 

doel: realisatie van de timesharing. 

3. 110 systeem. 
doel: realisatie van de device onafhankelijke I/0. 

4. File systeem. 

doel: beheer van het achtergrond geheugen, interface naar de 110. 

Alvorens in te gaan op de werking van de kernel is het nuttig aan te geven hoe de 
hiërarchische structuur van de verschillende onderdelen is. In moderne, goed ontworpen. 

operating systems is een duidelijke schillen structuur aan te geven. ledere schil implemen
teert een duidelijk omschreven taak in het geheel. Een schil communiceert met andere 

schillen volgens een vaste hiërarchie: diep gelegen lagen kunnen geen gebruik maken van 
diensten die door hoger gelegen lagen worden geleverd. Doordat de definitie van de inter

faces tussen de schillen vast ligt. is het relatief eenvoudig om nieuwe hardware aan het 
systeem toe te voegen of op geheel nieuwe hardware over te gaan. Men hoeft er alleen voor 

te zorgen dat de op deze hardware toegesneden software voldoet aan de interface definitie 
van de boven gelegen schil. De hier beschreven schillen structuur legt echter geenszins 
beperkingen op aan het gebruik van de diensten die door de diverse schillen worden 
geleverd. Een gebruikers programma. dat zich normaal in de hoogste schil bevindt, kan 
direct een routine aanroepen die enkele niveaus dieper ligt. De schillen structuur legt geen 
enkele functionele beperking op. maar leidt wel tot een duidelijk en doorzichtig concept. 
De kern van het schillen systeem wordt gevormd door de hardware. Naar buiten toe ver

vullen de schillen steeds minder specialistische taken. Figuur 1 geeft de schillen structuur 
schematisch weer. In de feitelijke implementatie van de kernel zijn nog een aantal andere 

schillen aan te geven. Voor ons volstaat de boven gegeven indeling. Wij zullen nu in grote 
lijnen ingaan op de werking van de kernel. Hierbij zullen we de boven gegeven volgorde 
aanhouden. Tussen het geheugen beheer en het proces beheer zullen we niet streng 
differentiëren, de beschouwing vergt dan meer detail dan hier vereist is. Een goed begrip 
hiervan is echter noodzakelijk als men modificaties in het systeem zelf wil aanbrengen. 

Geheugen en proces beheer 

In het werkgeheugen onderscheiden we twee geheugen gebieden: een systeem ruimte en 
een user ruimte. Beide geheugen gebieden worden strikt van elkaar gescheiden. Van de sys
teem ruimte zeggen we dat deze resident is. Hiermee wordt bedoeld dat dit deel altijd in 
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Figuur 1. Vereenvoudigde lagenstructuur van het UNIX operating system. 
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het werkgeheugen geladen is. Omdat de code voor de kernel zich in de systeem ruimte 
bevindt. wordt wel gesproken van de resident UNIX kernel. De user ruimte daarintegen is 
swappable. Daarmee wordt bedoeld dat de inhoud van de user ruimte naar het achtergrond 

geheugen kan worden geschreven, zodat het user deel van het werkgeheugen vrij komt. Het 
swappen hangt samen met het naast elkaar aanwezig zijn van verschillende gebruikers. 
Hierdoor is het van tijd tot tijd noodzakelijk dat een andere gebruiker beschikking over de 

processor en het werkgeheugen krijgt. Het vorige programma en zijn data kunnnen dan niet 

langer in het werkgeheugen aanwezig zijn. Een programma wordt zodanig uit geswapped. 
dat na weer te zijn in geswapped, de uitvoering ervan kan worden hervat. De realisatie 
hiervan is de taak van het swap proces. Dit proces regelt in feite het proces beheer. 
De tweedeling van het geheugen hangt eveneens samen met de timesharing. Zoals reeds is 
opgemerkt. is het van groot belang dat het operating system beschermd is tegen beschadig

ing door de gebruiker en dat de gebruikers onderling tegen elkaar beschermd zijn. Wanneer 
een gebruikers programma in een stuk geheugen probeert te schrijven waar zich code van 
de kernel bevindt. moet dit door het systeem als fout worden opgemerkt. Door nu een 

strikte scheiding tussen de systeem ruimte en de user ruimte aan te brengen. wordt het 
mogelijk om dergelijke fouten te detecteren en de kernel voor beschadiging te behoeden. 

Dit is onder andere de taak van het geheugen beheer. Het geheugen beheer dient er ook zorg 
voor te dragen dat gebruikers programma's onderling tegen elkaar beschermd zijn. Het 
moet voor een proces mogelijk zijn. als dat nodig is. meer geheugen te gebruiken dan aan
vankelijk was toebedeeld. Het geheugen beheer dient bij te houden welke stukken geheugen 
vrij zijn. Het geheugen beheer moet ook bijhouden welke stukken werk geheugen worden 
terug gegeven door een proces en wanneer er geen geheugen meer beschikbaar is. 

We hebben reeds enkele malen de term 'proces' gebruikt zonder aan te geven wat we hier 
precies onder verstaan. In feite is een proces een draaiend programma. Dit houdt niet in dat 
de processor ook daadwerkelijk met de uitvoering van het programma bezig moet zijn. We 
hebben reeds gezegd dat het swap proces het proces beheer regelt. De taak van het proces 
beheer is het swappen van user processen en het opstarten van nieuwe processen. 
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Daarnaast is een belangrijke taak het leggen van prioriteiten. Bepaalde processen dienen met 

hoge prioriteit te gebeuren omdat zij bijvoorbeeld tijd kritisch zijn. Het proces beheer dient 
er zorg voor te dragen dat alle processen naar hun prioriteit behandeld worden. Voor het 
leggen van de prioriteit hanteert het proces beheer verschillende criteria. De verhouding 

effectieve processor tijd tot wacht tijd speelt een rol. de afmeting van het proces speelt mee 
en ook de door de gebruiker mee gegeven prioriteit is van belang. 
Een proces kan verschillende fasen hebben. We onderscheiden een systeem fase en een user 

faset. De user fase van het proces draait in de user ruimte. wanneer het proces een sys
teem functie aanroept. loopt het programma verder in de systeem ruimte. Het bevindt zich 
dan in zijn systeem fase. Tussen deze twee fasen treedt een context switch op. Wanneer nu 

een fout optreedt in de systeem fase. kan de kernel zich herstellen van deze fout door naar 
een routine te springen die de fout opvangt. Hierdoor gaat niet direct het gehele systeem 
down. De kernel geeft de gebruiker door dat er een fout is opgetreden in zijn programma. 

De kernel wordt geacht geen fouten te hebben. 

Het VO systeem. 

Het 1/0 systeem verzorgt het interface tussen actieve processen en de randapparatuur van 

de computer. Het 1/0 systeem wordt in twee klassen verdeeld: het block I 10 systeem en 
het character I /0 systeem. 

Block VO systeem 

Het model dat ons bij een block 1/0 device voor ogen staat, is een array van vrij 
adresseerbare blokken op het achtergrond geheugen. leder blok heeft een afmeting van 512 

bytes. De afmeting van het array hangt af van de opslagcapaciteit van het device. De block 
device driver beeldt dit logische model af op het fysieke apparaat. 

De block 1/0 devices worden niet direct aangesproken. Het systeem houdt voor ieder device 
een of meer buffers bij. Deze buffers vormen een cache memory voor de block device 

drivers. Het block 1/0 systeem leest blokken vooruit. Wanneer een proces bepaalde data 
wil lezen. wordt eerst gekeken of deze zich reeds in de cache buffers bevindt. Fysieke 110. 
het aanroepen van de device driver. is alleen nodig als de data niet in de cache buffers 
aanwezig is. Het zelfde principe wordt bij het schrijven toegepast. Processen schrijven eerst 
in de cache buffers van een bepaalde device driver. Pas als een buffer voor een bepaald 
gedeelte vol is. wordt de device driver aangeroepen om de fysieke 1/0 te doen plaatsvinden. 

Deze benaderingswijze reduceert de fysieke 1/0 aanzienlijk. 

Aan deze benadering zitten ook een aantal nadelen. Fouten afhandeling wordt vrijwel 
onmogelijk. omdat de fysieke en de logische 1/0 asynchroon zijn. Daarnaast zal vrijwel 
altijd data verloren gaan als het systeem down gaat. Een derde probleem is dat de volg
orde van logische en fysieke 1/0 niet overeen hoeven te komen. Dit probleem is vooral van 

t Ook wel systeem proces en user proces genoemd. Deze terminologie is echter wat verwarrend omdat 
beide verschillende fasen van hetzelfde proces zijn. Wij zullen daarom over fasen spreken. De term 'sys
teem proces' reserveren we voor processen die alleen in de systeem ruimte draaien. Het swap proces is 
bijvoorbeeld een systeem proces. Een gebruikersprogramma dat het systeem aanroept noemen we een user 
proces. 
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belang bij tape-drives. 

Character I/0 systeem 

leder device dat niet in de block device klasse valt is in principe een character device. 

Voorbeelden zijn printers en terminals. Een character device driver is in twee delen te 
splitsen. Het bovenste gedeelte is synchroon met het gebruikers programma. terwijl het 
onderste gedeelte synchroon met de hardware loopt. De data wordt tussen deze twee delen 

gebufferd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een character queue. De character 1/0 begint 
zodra er zich iets in de queue voor een bepaald device bevindt. De device driver geeft het 
karakter door aan de hardware. De hardware signaleert de device driver middels inter

rupts dat een handeling voltooid is. De device driver haalt het volgende karakter van de 

queue en stuurt dit weer door. 

Het filesysteem. 

In een UNIX systeem is het enige interface tussen een proces en de randapparatuur en 
tussen communicerende processen onderling. een enkele datastructuur: de file. Normaal 

gesproken associëren we met een file een eendimensionaal array van bytes. Fysisch kan een 
file bestaan uit een serie data blokken op een disk. echter ook uit het momentane transport 
over een terminal lijn. Deze algemene file definitie en het uniforme file interface maken het 
mogelijk dat een programma dat een file kan lezen of schrijven. vrijwel alles kan lezen of 
schrijven. ledere file heeft een naam waarmee aan deze file gerefereerd kan worden. Elke 
file is onderdeel van een grotere data structuur. het filesysteem. Het filesysteem wordt 
geheel via het block 1/0 systeem aangesproken. 

Een file systeem kan vier soorten files bevatten: gewone data files. directories. speciale 

files en pipes. De pipe speelt een rol bij de inter proces communicatie. We gaan hier verder 
niet op in. 

Een gewone file bestaat uit een serie data blokken op disk (1 blok = 512 bytes). Het 
systeem legt aan deze files geen enkele structuur op. Logisch gezien is een file een nagenoeg 

oneindig array van bytes. De structuur van een file wordt bepaald door het programma 
dat de file manipuleert. Een FORTRAN programma kan zonder bezwaar zijn eigen record 
structuur opleggen. Het UNIX 1/0 systeem zorgt ervoor dat de gebruiker niets merkt van 
de onder liggende blok structuur. Het volledig vrije file format is een van de sterke punten 

van het UNIX systeem. 

Een directory is een enigzins afwijkende soort datafile. Directories leggen de structuur 
aan het file systeem als geheel op. Een directory bevat file namen en daarmee geassociëerde 
pointers naar adressen op disk. Een een dergelijke disk pointer wordt een inode number 
genoemd. Een inode lokaliseert eenduidig een file op disk. De structuur van het file sys
teem als geheel is een boom structuur. De positie van een file in het file systeem wordt 

eenduidig vastgelegd door een pathname. Een pathname bestaat uit een serie directory 
namen gescheiden door slashes. eindigend in een file naam. 

Een speciale file bevat normaal gesproken geen data. maar geeft directe toegang tot de 
randapparatuur. Voor ieder randapparaat is er tenminste een speciale file. Een speciale file 

kan geschreven en gelezen wordent. zoals iedere normale disk file. Via het file interface 

t Vooropgesteld dat dit zinvol is. 
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naar het 110 systeem wordt device onafhankelijke 110 gerealiseerd. Wanneer een speciale 

file geschreven wordt. zal dit resulteren in de aanroep van een device driver door de kernel. 

Een file systeem bestaat uit een adresseerbaar array van blokken op een disk. De disk 
is hierbij opgesplitst in vier gebieden. Het eerste gebied. wordt niet gebruikt anders dan 
voor een mogelijke bootstrap procedure. Het tweede blok wordt gebruikt door het super

block. Het superblock beschrijft het file systeem als geheel. Het derde blok bestaat uit een 
vast aantal disk inodes. Een disk inode geeft voor een bepaalde file precies aan waar de 
data blokken zich bevinden. Na het inode blok komt verreweg het grootste deel van de 
disk. de vrij toewijsbare blokken. 

Kenmerken van het UNIX timesharing system 

We besluiten deze paragraaf met een aantal belangrijke kenmerken van UNIX. Het sys
teem onderscheidt zich nogal van andere operating systems. 

Kenmerkend voor UNIX is dat een groot aantal belangrijke processen zich in de user 
ruimte afspelen. Zaken als login procedures. spoolers en command interpreters zijn alle in 
de user ruimte geïmplementeerd. Vanuit de user ruimte worden de systeem functies 
aangeroepen. Thompson [1978] noemt in dit verband de UNIX kernel eerder een 1/0 multi

plexer dan een operating systemen in verband hiermee: '"This is as it should be". 

De volledig vrije file structuur is ook een van de kenmerken van UNIX. Hierdoor wordt 
niets verloren. er wordt enkel aan algemeenheid gewonnen. 

Bij de introductie van UNIX was een van de revolutionaire aspecten. dat het vrijwel geheel 
in de hogere programmeertaal C is geschreven. Tot dan toe werden operating systems 
vrijwel uitsluitend in machinetaal geschreven. Doordat UNIX in C geschreven is. draait het 

op een grote verscheidenheid aan hardware. 

UNIX is in principe ongeschikt voor real time toepassingen. Het koppelen van meetsyste
men aan een UNIX systeem is echter zeer wel mogelijk. Doordat de opzet van het systeem 
modulair is en er duidelijk gedefiniëerde entry points zijn. is het aankoppelen van der
gelijke apparatuur zelfs relatief eenvoudig.t In het volgende zullen we beschrijven hoe men 

een Eurobus systeem aan een UNIX systeem kan koppelen. 

Als laatste noemen we de praktijk ervaring dat UNIX bij veel werkgeheugen eigenlijk een 
virtuele geheugen architectuur vereist. De respons van een niet virtueel systeem daalt aan
zienlijk wanneer naast elkaar grote programma's worden gedraaid. 

2.2.1. De system call. 

Het UNIX timesharing system is ontworpen om verschillende user processen 
gelijktijdig te ondersteunen. Het is daarbij noodzakelijk dat een user process gebruik kan 

maken van de diensten van het operating system. Een voorbeeld is het wegschrijven van 
een file naar disk. Het interface tussen een user process en de kernel is nauwkeurig 
gedefiniëerd. Het mechanisme waarlangs een user process met de kernel communiceert is de 

t Als men de beschikking over de souree code heeft. 
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system call. 

De system call heeft veel weg van een subroutine aanroep. De aanroep in een pro

gramma is voor beide precies hetzelfde. Het grote verschil tussen de twee is. dat de subrou
tine in de user ruimte wordt uitgevoerd terwijl de system call in de systeem ruimte draait. 

Tijdens de system call vindt een context switch plaats: van user ruimte naar systeem 

ruimte. De system call wordt meestal geïmplementeerd via een mechanisme dat door de 

hardware wordt ondersteund. het trap mechanisme.t Als een programma een system call 
aanroept. worden door de processor de meegegeven parameters op de stack gezet. In plaats 
van hierna een jump to subroutine instructie uit te voeren,wordt een trap instructie uit

gevoerd. Na uitvoering van de trap instructie bevindt het proces zich in de systeem 
ruimte. Hier treedt dus de context switch op. Een trap heeft veel overeenkomst met een 

interrupt. Net als bij een interrupt wordt ook hier een vector nummer meegegeven. De vec
tor nummers indiceren een tabel in het lage geheugen. Op de geheugenplaats die met het 
vector nummer overeenkomt. bevindt zich de trapvector. De trapvector is een 32-bits getal 

dat overeenkomt met een nieuwe waarde voor de program counter. Alvorens de nieuwe 
program counter te laden. worden eerst het processor status woord en de huidige program 
counter gered op een stack. De status van de processor wordt nu gewijzigd. de processor 

draait nu in supervisor mode. De trapvector wordt vervolgens geladen in de program 
counter. De uitvoering van de nu aangewezen code wordt gestart. Deze code implementeert 
de system call traphandler. De traphandler bepaalt uit data op de user-stack welke systeem 

functie wordt gewenst en met welke parameters. De traphandler roept nu de kernel code 
voor de system call aan met de juiste parameters. Nadat deze routine voltooid is. wordt 
door de traphandler een return from exception instructie uitgevoerd. Hierbij worden de 

oude processor status en de oude program counter hersteld. Het proces ondergaat nu weer 

een context switch: de processor keert terug uit de supervisor mode en het programma 
draait verder in de user ruimte. 

We geven als voorbeeld van een system call afhandeling het volgende C-programma. 

int argl = 1. arg2 = 0; 

mainO 
{ 

int fd; 

fd = syscall(argl. arg2); 

Hierin roepen we een fictieve system call 'syscoll( )' aan. De return value van syscall ken
nen we toe aan de integer variabele fd. Voor deze system call zullen we een stukje assem

bly code moeten schrijven. omdat de C compiler nooit een trap instructie genereert. 

t We beschrijven nu in grote lijnen de situatie zoals die zich onder andere voor doet in de M68000 
processor. 



.text 

.globl _syscall 
_syscall: 

link a6,#-30 

move.w #5.-28(a6) 

trap #13 
unlk a6 

rts 

-20-

De C compiler genereert nu onder andere de volgende codet: 

ma in link a6.@-28 

move.w _arg2.-(a7) I push arg2 onto stack 
move.w _argl.-(a 7) I push argl onto stack 
jsr _syscall 
addq.l @4,a7 I cleanup stack 
move.w d0,-28(a6) I assign syscall return value to fd 

unlk a6 
rts 

_syscall link a6.@-30 

move.w @5,-28(a6) I push system call number onto stack maintained by a6 
trap @13 I trap into kernel 
unlk a6 

rts 

We zien dat de argumenten die aan syscall worden meegegeven op de stack worden gezet 
(het adres register a 7 is de stackpointer ). Vervolgens wordt naar het label _syscall 

gesprongen. Syscall creëert eerst een stack die wordt bijgehouden door register a6. Op deze 
stack wordt het getal 5 gezet. Dit getal is kenmerkend voor de system call syscall. ledere 
system call heeft zijn eigen nummer. Aan de hand van dit nummer identificeert de trap
handler de system call. nadat de trap @13 instructie is uitgevoerd. De traphandler weet nu 
ook hoeveel argumenten de system call syscall heeft. Deze argumenten (hier: argl en arg2) 
worden van de user-stack (bijgehouden door a7) gehaald. De feitelijke afhandeling van de 

system call is hier niet te zien, evenals de code voor de traphandler. Het return register 
voor de system call is hier dO. De inhoud van dO wordt aan de variabele fd toegekend. 

De afhandeling van een echte system call gaat op precies dezelfde wijze als hierboven 
aangegeven. Wanneer deC compiler in een programma een functie aanroep of een system 
call tegen komt, wordt een jump to subroutine instructie gegenereerd. De naam van functie 
of subroutine wordt gemerkt als undefined symbol. Door de loader/linker worden alle 
undefined symbols opgelost. Wanneer bepaalde namen niet in het gebruikers programma 
worden gedefiniëerd, wordt o.a. in de standaard libraries gekeken of daar een definitie van 

t Commentaar is naderhand toegevoegd. 
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de naam voorkomt. Alle system eaUnamen zullen in deC run time library /lib/libc.a wor

den gevonden. In /lib/libc.a staat voor iedere system call een stukje code dat sterk lijkt op 
de code die wij voor syscall hebben geschreven. Het enige waar iedere system call zich door 
onderscheidt is het nummer dat op de stack gezet wordt. Dit nummer wordt door de sys

tem call traphandler gebruikt om een array met entry points naar de kernel code te indi
ceren. 

2.2.2. Koppeling van een Eurobus systeem aan een PCS Cadmus computer onder 
UNIX 

We zullen hier een beschrijving geven van de software aspecten aan de koppeling van 
een Eurobus systeem aan een PCS Cadmus computer onder het UNIX operating system. 

Het Eurobus systeem is een aan de T.H. Eindhoven ontwikkelde meetbus. De Eurobus is 
middels een converter op de Q-bus van de computer aangesloten. Via de Eurobus kan men 
aangesloten meetapparatuur adresseren en vervolgens uitlezen of besturen. 

Doelstelling 

Het doel dat ons voor ogen staat is in de eerste plaats een snelle toegang tot de meetdata 
van het EARISS experiment. Daarnaast moet het mogelijk zijn eenvoudige, niet real time 
metingen te besturen. In het EARISS meetsysteem bevindt zich onder andere een geheugen 

van 64 kbyte (Mul ti Channel Analyzer ). De data die zich in dit geheugen bevinden, moeten 

met signaal bewerkings programma·s op de PCS Cadmus computer worden bewerkt. Ook 
de opslag op achtergrond geheugen vindt via de PCS Cadmus plaats. Een serie lijn is voor 
het data transport in dit geval niet aanvaardbaar. Een serielijn met een transmissie capaci
teit van 9600 baud zou voor het 64 k MCA geheugen ongeveer een minuut nodig hebben. 
Met de hier te bespreken opzet komen we tot 180 ms. Hiermee komt zelfs een monitor 
functie binnen bereik, waarmee nog tijdens het experiment bekeken kan worden hoe de 
MCA inhoud er op dat moment uit ziet. 

In het voorgaande hebben we het uniforme file interface naar de randapparatuur 
besproken. Een gebruiker heeft alleen toegang tot het file systeem via een aantal system 
calls. We zullen ons nu geheel aan de UNIX benadering van 1/0 conformeren en gebruik 

maken van de standaard sytem calls voor de communicatie met het Eurobus systeem. De 
Eurobus wordt net zo behandeld als een normale disk file. We zullen daartoe routines aan 
het systeem toe moeten voegen die specifiek op de Eurobus zijn toegesneden: de Eurobus 
device driver. In de schillen structuur bevinden deze routines zich net onder de device 
onafhankelijke 1/0 laag. De device drivers worden door de verschillende system calls 
aangeroepen om de device afhankelijke 1/0 te verrichten. 

Configuratie 

Alvorens in te gaan op de verschillende system calls en hun afhandeling voor de 

Eurobus, zullen we aangeven hoe het Eurobus systeem er logisch gezien uitziet. In figuur 
1.3 is schematisch aangegeven hoe het Eurobus systeem met de computer verbonden is. De 
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Interfaces 

Figuur 1.3 Logische structuur van het Eurobus systeem. 

Eurobus converter is direct verbonden met de Q-bus van de computer. De Eurobus con
verter bestaat logisch gezien uit 4 registers die corresponderen met 4 adressen op de Q-bus. 
Via deze registers wordt door de computer aan de converter duidelijk gemaakt welke acties 
verwacht worden. In het Eurobus adres register wordt aangegeven met welk meetinstru
ment op de Eurobus de computer wil communiceren. In het Eurobus data register komt de 
betreffende data terecht. 
De Eurobus converter is een print die zich in een slot in de computer bevindt. De Eurobus 
highway is een 40-aderige lintkabel die de Eurobus converter aan de Eurocrate koppelt. die 

zich bij het experiment bevindt. 

De system calls voor de file 110 

We zullen nu aangeven welke system eaUs een rol spelen bij de file 1/0. We lichten 
dit toe aan de hand van een C programma. dat een geheugen dat aan de Eurobus hangt vol
schrijft en weer uit leest.t Hierbij merken we op dat een gebruiker dit programma nooit zo 
zal schrijven. omdat hij routines tot zijn beschikking heeft die alle hier gegeven (onhan
dige) details afschermen. 

t In dit geval een zinloze bezigheid. 



#include <fcntl.h> 

#include <eb.h > 
I• holds definition for O_RDWR •I 

I• holds definition for struct eb_arg: 
struct eb_arg { 

#define 

#define 
BUFSIZE 

ADDRESS 

unsigned short data[BUFSIZE]: 

mainO 
{ 

int tildes. i: 

struct eb_arg eb_arg: 

1024 
288 

): 

unsigned short address: 

unsigned short data: 

and SET _ADDR •I 

I• open special file ldevleb for reading and writing •I 

tildes= open("ldevleb", O_RDWR): 

I• set Eurobus address register •I 

eb_arg.address = ADDRESS: 
ioctl(fildes, SET _ADDR. &eb_arg): 

for (i = 0: i < BUFSIZE: i++) 

data[i] = (unsigned short)i: 

I• write array data to Eurobus and read back again •I 

write(fildes, data. BUFSIZE•sizeof(unsigned short)): 
read(fildes, data, BUFSIZE•sizeof( unsigned short)): 

I• close file ldevleb •I 

close( tildes): 
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We gebruiken hier achter een volgens de open, ioctl. write, read en close system calls. De 
open system call vertaalt de pathname. in dit geval ldevleb. in een inode nummer. Daar
naast worden eventuele initialisaties verricht van het device en worden een aantal entry's 
in door het systeem bijgehouden tabellen gemaakt. De return value van open is de 
filedescriptor.:f: 

* Alle hier gebruikte system calls hebben return values. Om de zaak niet nodeloos te compliceren maken 
we er hier geen gebruik van. 
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De ioctl system eaU is de ingewikkeldste van de hier beschreven vijf. De ioctl system eaU 

wordt gebruikt om speciale handelingen op devices te verrichten. Hiertoe kunnen aan ioctl 

commando's meegegeven worden. Hier gebruiken we SET_ADDR. hetgeen resulteert in het 
zetten van het Eurobus adres register. Het gewenste adres wordt meegegeven via een 

pointer naar de datastructuur eb_arg. 

Nu het Eurobus adres is gezet. kunnen we met de read en write system calls blokken lezen 
en schrijven via het Eurobus data register. Het lezen (schrijven) van (naar) de Eurobus 

vindt plaats naar (vanuit) een buffer in het user data segment (hier array data). Er worden 
net zoveel bytes getransporteerd als het derde argument aangeeft. 

De close system call tenslotte. zorgt ervoor dat de file descriptor fildes weer vrij gegeven 
wordt. 

Ter vergelijking geven we nu de functioneel equivalente implementatie: 

#define 
#define 

BUFSIZE 
ADDRESS 

unsigned short data[BUFSIZE]; 

mainO 
{ 

int i: 

open_ebO: 

1024 
288 

for (i= O: i < BUFSIZE: i++) 
data[i] = (unsigned short)i: 

write_eb(ADDRESS. data. BUFSIZE•sizeof(unsigned short)): 
read_eb(ADDRESS. data. BUFSIZE*sizeof( unsigned short)): 

De device driver 

We hebben reeds aangegeven dat een proces bij aanroep van een system call via een trap in 
de systeem ruimte terecht komt. De system call traphandler zoekt uit om welke system 
call het gaat en springt naar het entry point van de betreffende system call. Als het een 

system call betreft die betrekking heeft op de file 1/0, zal vroeg of laat een device driver 
moeten worden aangeroepen om de device afhankelijke 1/0 te verrichten. Omdat de device 
driver in de systeem ruimte draait, is het van het grootste belang dat de device driver een 
aantal controles uitvoert en een goede foutafhandeling heeft. Een niet gedetecteerde fout 
kan hier fataal zijn. We zullen nu in meer detail aangeven langs welke weg de device 
drivers worden aangesproken. 

De kernel bevat twee tabellen met entry points naar de device drivers. De ene tabel 
bevat entry points naar de block device drivers. de andere naar de character device drivers. 
We zullen ons nu verder tot de character devices beperken. omdat de Eurobus tot deze 
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klasse behoort. De tabel vanentry points voor de character device drivers wordt de charac

ter device switch genoemd. Een entry in de character device switch bevat 5 pointers naar 

functies: open. close. read. write en ioctl. leder van deze functies mag ontbreken. Voor de 
Eurobus ontbreken bijvoorbeeld de 'open· en 'close' functie pointers. 

Beschouw nu als voorbeeld de write system call. Wanneer write wordt aangeroepen. wordt 

getrapt naar de system call traphandler. De traphandler indiceert een array met entry 

points en springt zo naar de eigenlijke code voor write. Write kan via de filedescriptor in de 
systeem tabellen vinden welk entry point in de device switch geselecteerd moet worden. 

Dit is de pointer naar de functie die de device afhankelijke code voor write op dat bepaalde 
device implementeert. Voor zijn informatie is de device driver aangewezen op externe vari

abelen: u.u_base. u.u_count en u.u_offset.t De variabele u.u_base bevat in het geval van 

write het adres van een buffer array waarin de te schrijven data staat. U.u_count geeft aan 
hoeveel bytes getransporteerd moeten worden en u.u_offset geeft aan waar in de file we 
ons bevinden. De device driver draagt er zorg voor dat deze variabelen op de juiste manier 

gebruikt worden en op de juiste manier achterblijven. Daarnaast zijn nog de externe varia
belen u.u_error en u.u_r.r_val van belang voor de device driver. U.u_error wordt 
gebruikt om fout condities terug te geven aan de system call. U.u_r.r_val kan gebruikt 
worden voor een eventuele system call return value. 

De Eurobus device driver 

In eerste instantie zijn er een drietal routines geschreven: ebread, ebwrite en ebioctl. De 
routines ebopen en ebclose zijn afwezig omdat er geen device specifieke functie voor hun te 

vervullen is. Pointers naar deze functies zijn opgenomen in de character device switch. De 
routines ebread en ebwrite maken gebruik van de routine ebcopy. De routine ebcopy zorgt 
voor de woord transfer. 

Daarnaast zijn er een aantal gebruikers routines geschreven. Dit zijn geen routines op sys
teem niveau. maar gewone subroutines die een gebruiker aan zijn programma kan linken 

vanuit de library /usr/lib/libeb.a (compiler optie -leb). Door gebruik te maken van deze 
routines hoeft de gebruiker niet van alle details op de hoogte te zijn. Hij heeft dan de 
beschikking over de (PEP-achtige) functies: init_eb. bit_eb. put_eb. get_eb, bis_eb en 

bic_eb. Voor het lezen en schrijven van blokken kan men gebruik maken van de routines 
read_eb en write_eb. De routine open_eb zorgt voor het openen van de file /dev/eb. Deze 
moet altijd als eerste worden aangeroepen. Deze routines werden in de tweede versie van 

het eerder gegeven C programma gebruikt. 

Om het geheel te laten werken moeten we een UNIX versie genereren waarin in de 
configuratie tabel het device 'eb' is opgenomen. Deze configuratie tabel bevindt zich in de 
systeem file e.c. Hierin bevindt zich onder andere de character device switch. Hieraan zijn 

de functie namen ebread. ebwrite en ebioctl toegevoegd. Op de plaats waar ebopen en 
ebclose hadden kunnen staan is nu nulldev opgenomen. Waneer aan een dergelijk entry 
point gerefereerd wordt. betekent dit dat de sprong niet wordt uitgevoerd. In het file 

t Deze variabelen zijn onderdeel van struct user u (zie /usr/include'sys/user.h). leder proces heeft een 
struct user in zijn systeem datasegment. Hierin bevindt zich onder andere ook de per process open file 
table, u_ofile[], de system stack en alle mogelijke systeem data die met het process geswapped wordt. 
Het voert te ver hier precies op in te gaan. 
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systeem is in de directory ·I dev · de speciale file eb opgenomen door gebruik te maken van 

de mknod system call. Door nu de file c.c opnieuw te compileren. de routines ebread. 
ebwrite, ebioctl en ebcopy op een bepaalde plaats aan de file '/unix' toe te voegen en het 
geheel opnieuw te linken. wordt een nieuwe UNIX versie gegenereerd: ebunix. 
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3. Elementaire abstracte algebra. 

3.1. Inleiding. 

Vrijwel alle algorithmen in het vakgebied van de digital signal processing zijn toepas
singen van elementaire getallen theorie of polynoom algebra. Om deze algorithmen te 

begrijpen en ze praktisch te kunnen toepassen is het noodzakelijk om enige kennis van deze 
wiskundige diciplines te hebben. Omdat voor de meeste fysici getallen theorie en abstracte 
algebra minder bekende vakgebieden zijn. zullen we hier een korte samenvatting geven van 

definities en gebruikte stellingen. Het is geenszins de bedoeling een volledig overzicht te 
geven. noch zullen we streng mathematisch tewerk gaan. 
We zullen eerst een aantal wiskundige structuren definiëren, groepen, ringen en lichamen. 

Deze vormen de basis van het hele vakgebied. Vervolgens zullen we ingaan op het 
Euclidisch algorithme en de Chinese rest stelling. Deze laatste vindt toepassingen in de 
afbeelding van eendimensionale problemen naar multidimensionale problemen. Vaak 
resulteert toepassing van een dergelijke afbeelding in een aanzienlijke reductie van het 
rekenwerk. We zullen de discrete Fourier transformatie definiëren over een commutatieve 
ring. In bepaalde gevallen levert ook deze abstractie nieuwe inzichten op die op hun beurt 

leiden tot grote rekentechnische voordelen. 

3.2. Abstracte Algebra. 

3.2.1. Groepen. 

Definitie 3.1 

Een groep G is een verzameling waarop een operatie (aan te geven door *) is gedefiniëerd 
met de volgende eigenschappen: 

( 1) (Sluiting) Voor iedere a . b E G geldt: 

(2) (Associatieve eigenschap) Voor iedere a. b en c E G geldt: 

a * (b * c) = (a * b) * c 

(3) (Eenheidselement) Er is een element e, het eenheidselement dat voldoet aan: 

voor iedere a E G . 
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(4) (Inverse) Als a E G. dan is er een b E G. de inverse van a zodanig dat 

Een groep met een eindig aantal elementen wordt een eindige groep genoemd. Het aantal 
elementen in een eindige groep is de orde van de groep. Een groep waarin voor iedere 

a en b E G geldt: a * b = b * a heet een commutatieve of Abelse groep. In het volgende 
hebben we alleen te maken met Abelse groepen. 

Een cyclische groep is een eindige groep waarin elk element te schrijven is als de macht 
van een bepaald element. de generator van de groep. Iedere cyclische groep heeft de vorm: 

waarin q de orde van G . a de generator van G en a 0 het eenheidselement in G is. Twee 
groepen met dezelfde structuur maar met een verschillende notatie worden isomorfe groe
pen genoemd. 

3.2.2. Ringen 

Definitie 3.2 

Een ring R is een verzameling met daarop gedefiniëerd twee operaties: 

optelling ( +) en vermenigvuldiging (weer te geven door het naast elkaar plaatsen van twee 
elementen). Hierbij zijn de volgendeaxioma's vervuld: 

( 1) R is Abels onder de optelling. 

(2) (Sluiting) Voor elke a en b E R geldt dat ab E R 

(3) (Associatieve eigenschap) 

a (bc ) = (ab )c 

( 4) (Distributieve eigenschap) 

a (b + c ) = ab + ac 

(b + c )a = ba + ca 

De optelling is altijd commutatief in een ring. de vermenigvuldiging hoeft dit niet te zijn. 

Een ring waarin de vermenigvuldiging wel commutatief is. wordt een commutatieve ring 
genoemd. De identiteit onder de optelling noemen we nul. Er hoeft geen identiteit onder de 

vermenigvuldiging te bestaan. Een ring waarin dit wel het geval is. wordt een 
ring met identiteit genoemd. 

De discrete Fourier transformatie wordt gewoonlijk voor complexe getallen gedefiniëerd. 
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Hier zullen we de Fourier transformatie definiëren over een willekeurige commutatieve 

ring. Hiervoor hebben we een n-de machtswortel van 1 nodig. 

Een element w uit de commutatieve ring R noemen we een n -de machtswortel van 1 als 
geldt: 

1. w;:1 

2. wn = 1 
n -I 

3. L, wjp = 0. voor 1 ~ p < n. 
j=O 

Bijvoorbeeld. e 2rr jIn met j = r-1 is een n -de machtswortel van 1 in de ring der com

plexe getallen. We definiëren de discrete Fouriertransformatie over de commutatieve ring 

R als volgt: 

Definitie 3.3 

Zij v een vector ter lengten met elementen uit R. Veronderstel dat n een multiplicatieve 

inverse heeft in R en er een element w E R is. een n -de machtswortel van 1. Zij W een 

n Xn matrix met elementen W;k = wik. voor 0 ~ i .k < n. De vector V definiëren we als 
de discrete Fourier getransformeerde van v door: 

n -I 

Vk = L,wikV; 
i=O 

De matrix representatie hiervoor is: V = Wv. 

De matrix W is niet singulier en dus inverteerbaar. 

Stelling 3.4 

De inverse discrete Fourier transformatie wordt gegeven door: 

(3.1) 

(3.2) 

Men verifiëert eenvoudig dat (3.2) de inverse transformatie geeft door na te gaan dat: 

ww- 1 = In. met In den Xn eenheidsmatrix. 

Nauw met de discrete Fourier transformatie hangt de discrete convolutie samen. De 
lineaire convolutie van twee vectoren d = {d;. i = 0 ..... N -1} en 

g = {g;. i = 0 ..... L-1} definiëren we als de vector s = {s;. i = 0 ..... L +N-2} met: 

N-l 

S; = L g;-k dk 
k =0 

i = 0 ..... L+N-2 
g;-k = 0 alsi-k < 0 

We kunnen de convolutie in een polynoom representatie schrijven. Zij: 

N-l 
d (x)= L, d;x; 

i=O 

L-I 

g(x)= L,g;xi 
i=O 

(3.3) 

(3.4) 
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dan geldt: 

s (x) = g (x) d (x). (3.5) 

en: 

L+N-1 
s (x) = L, s; x i (3.6) 

i=O 

Nauw met de lineaire convolutie hangt de cyclische convolutie samen. Gegeven twee vec
torend eng. beide van gelijke lengten. dan definiëren we de cyclische convolutie als: 

n -1 

s '; = r. g ((i-k ))dk 
k=O 

i = 0 ..... n-1 (3.7) 

waarin ((i-k)) betekent. dat dit verschil modulo n gedefiniëerd is. De lineaire en de 

cyclische convolutie hangen als volgt samen: Vergelijking (3.7) kunnen we schrijven als 

i n-1 

s'i = L,gi-kdk + L gn+i-kdk (3.8) 
k=O k=i+l 

Voor k > i is g; -k gelijk aan nul en voor k ~ i is gn +i-k gelijk aan nul. We mogen nu 
de sommatie grenzen veranderen en schrijven: 

n-l n-l 
s'; = L,g;-J.:dk + L,gn+i-kdk (3.9) 

1.=0 k=O 

De coëfficiënten van de lineaire convolutie met index groter dan n -1 worden bij een 
cyclische convolutie teruggevouwen. We kunnen een lineaire convolutie als cyclische con
volutie berekenen als de bloklengte van de cyclische convolutie groter is dan L + N -1. In 

dat geval is de tweede term in (3.9) nul. De polynoom representatie van de cyclische con
volutie is: 

s '(x ) = g (x )d (x ) (mod x n - 1) (3.10) 

met g(x) = L,t=-0
1d;xi en d(x) = L,t=-0

1dixi. De definitie modulo xn- 1 zorgt voor 

het terugvouwen van de hogere orde coëfficiënten. De reductie komt neer op het vervangen 
van x n +i door x i voor alle positieve i . 

De relatie tussen de cyclische convolutie en de discrete Fourier transformatie wordt 
gegeven door het convolutie theorema. 

Stelling J.S Convolutie theorema 

De vector e is de cyclische convolutie van de vectoren d en g: 



n -1 

e; = L, f ((i-1 ))gl 
1=0 

i=O ..... n-1 

dan en alleen dan als voor de Fourier getransformeerden geldt: 

3.2.3. Lichamen. 
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(3.11) 

(3.12) 

Ruw gezegd kunnen we in een Abelse groep optellen en aftrekken ~n in een ring kun

nen we optellen. aftrekken en vermenigvuldigen. Een algemener algebraïsch systeem is een 
lichaam. waarin we kunnen optellen, aftrekken. vermenigvuldigen en delen. 

Definitie 3.6 

Een lichaam F is een verzameling bestaande uit tenminste twee elementen. met daarop 
gedefiniëerd twee operaties. optelling en vermenigvuldiging. Hierbij is aan de volgende 
axioma's voldaan: 

( 1) De verzameling is een Abelse groep onder de optelling. 

(2) Het lichaam is gesloten onder de vermenigvuldiging. De verzameling gevormd door 
uitsluiting van het nulelement is een Abelse groep onder de vermenigvuldiging. 

(3) De distributieve wet geldt voor alle a. b en c E F 

(a + b )c = ac + bc 

Een lichaam met een eindig aantal elementen q wordt een Galais lichaam genoemd: 
GF(q ). 
Een eindig lichaam kunnen we karakteriseren door zijn optellings- en vermenigvuldi

gingstabeL Aftrekken en delen zijn hierdoor impliciet gedefiniëerd. Als voorbeeld geven we 
deze tabellen voor GF (5). 
Het lichaam GF(5) wordt gegeven door: GF(5) = {0. 1. 2. 3, 4} 

+ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 
1 1 2 3 4 0 1 0 1 2 3 4 

2 2 3 4 0 1 2 0 2 4 1 3 
3 3 4 0 1 2 3 0 3 1 4 2 
4 4 0 1 2 3 4 0 4 3 2 1 

We kunnen de Fouriertransformatie definiëren over een willekeurig lichaam F. 



n -1 

vk = L wik V; 
i=ll 

k = 0, 1.. .. , n-1. 
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(3.13) 

Hierin is w de n-de machtswortel uit 1 in F en zijn v en V vectoren ter lengte n in F. 

Bijvoorbeeld in GF(S) heeft het element 2 orde 4 t. Daarom bestaat er een 4-punts 
Fouriertransformatie in GF(5): 

3 
vk = [ 2ik v; 

i=O 

k = 0, .... 3. 

Analoog is de tweedimensionale 4 bij 4 Fouriertransformatie te definiëren: 

(3.14) 

(3.15) 

De componenten van v en V zijn elementen van GF(S). terwijl de rekenkundige bewer
kingen verlopen als aangegeven in de optelÏings- en vermenigvuldigingstabel voor GF (5). 
We spreken over een deelverzameling van F van een deellicha.am. als deze deelverzameling 
zelf een lichaam is onder de optellings- en vermenigvuldigingseigenschappen van F. Het 

lichaam F heet nu het uitbreidingslichaam van het deellichaam. leder lichaam bevat als 
deelverzameling de verzameling van zijn gehele getallen 

{... . -( 1 + 1 + 1). -( 1+ 1 ) . -1. 0. 1. 1 + 1. 1 + 1 + 1. ... } 

Een lichaam kan een eindig aantal gehele getallen hebben. in dit geval noemen we dit aantal 
de karakteristiek van het lichaam. De karakteristiek van een Galois lichaam is niet altijd 
gelijk aan de orde van het lichaam. Bijvoorbeeld in GF(4) zijn alleen 0 en 1 gehele getal
len, zodat de karakteristiek van GF(4) twee is. Zowel het lichaam van de complexe getal

len als het lichaam van de reële getallen hebben de karakteristiek oo. Een eindig lichaam 
vormt op twee manieren een groep. De elementen vormen een groep onder de optelling. De 

elementen met uitsluiting van het nulelement vormen een groep onder de vermenigvuldig
ing (sterker: een cyclische groep). 

Definitie 3.7 

Een primitief element van een Galois lichaam GF (q ) is een element van de orde q -1 onder 

de vermenigvuldiging. Het genereert de multiplicatieve groep van het lichaam. 

t De orde van een element is de orde van de cyclische subgroep die het genereert. 
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3.2.4. De ring der gehele getallen. 

In het nu volgende beschouwen we de verzameling van de gehele getallen. Onder de 
normale optelling en vermenigvuldiging vormen de gehele getallen een ring. die we 
aangeven met Z. In Z is optellen en aftrekken altijd mogelijk. delen is echter niet altijd 

mogelijk. Het is juist deze beperking van de delingsoperatie die de ring van gehele getallen 
interessant maakt. 

Wanneer een geheel getal s deelbaar is door een geheel getal r geven we dit aan door: r I s , 
r deelt s. Een positief geheel getal p dat alleen deelbaar is door ± 1 en ± p noemen we 
een priemgetal , alle andere getallen noemen we samengesteld . De grootste gemene deler 

van r en s geven we aan door: (r, s ), ((r. s) ~ 1). We noemen twee getallen relatief 

priem als hun grootste gemene deler 1 is. We zullen nu vervolgens ingaan op het delingsal

gorithme, het Euclidisch algorithme en de Chinese rest stelling . 

Stelling 3.8 Delingsalgorithm.e. 

Voor ieder geheel getal c en positief geheel getal d bestaan er unieke gehele getallen Q en r 

zodanig dat: 

c=dQ+r 

met 0 ~ r ~ d . (Q quotiënt. r rest) 

Het quotiënt geven we soms weer als: 

Q = 
c 
d 

Wanneers en c dezelfde rest hebben bij deling door d schrijven we dit als 

s = c (mod d) 

(3.16) 

(3.17) 

Dit noemen we een congruentie: s is congruent met c modulo d. Twee getallen zijn dus 

congruent als 

d I (s - c) (3.18) 

Een rest zullen we aangeven door: 

(3.19) 

s is de rest van c bij deling door d. Een andere weergave hiervan is: 

s = c (mod d ). (3.20) 
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Uit de definitie van residuen (3.18) volgt direct dat: 

(3.21) 

en 

(3.22) 

zodat we kunnen optellen en vermenigvuldigen met residuen. 

Euclidisch algorithme. 

We kunnen de grootste gemene deler van twee getallen s en t bepalen door iteratieve 

toepassing van het delingsalgorithme. Stel dat t < s . dan bestaat het Euclidisch algorith
me uit de volgende stappen: 

s = Q 0 >t + t<l) 

t = Q(2)t(l) + t(2 ) 

t (1) = Q (3)t (2) + t (3) 

t(n-2) = Q(n)t(n-l) + t(n) 

t(n-1) = Q(n+l)t(n) 

(3.23) 

Voor de laatste vergelijking is de rest nuL De laatste rest ongelijk nul is de grootste gemene 
deler van s en t. Dat dit zo is. zien we als volgt in. In de laatste vergelijking geldt 
t(n) I t<n-l)_ De voorgaande vergelijking impliceert t(n) I t<n-2) omdat t(n) I t<n-1)_ 

Uiteindelijk geldt t (n) I s en t (n) I t. zodat t (n) zowel deler is van s als t. Stel nu dat c 

ook een deler is van s en t. Uit de eerste vergelijking volgt dat c dan t (n) deelt. Uit de 
overige vergelijkingen volgt dat c ook t (2 ), ... , t (n) deelt. zodat c ~ t (n). waarmee t (n) 

de grootste gemene deler van s en t is. Een belangrijke consequentie van het Euclidisch 

algorithme is de volgende stelling. 

Stelling 3.9 

Voor elk paar gehele getallen s en t bestaan er gehele getallen a en b zodanig dat: 

(s . t ) = as + bt 



Dit is in te zien door het Euclidisch algorithme als volgt te herschrijven: 

t(l) = s - Q(l)t 

t< 2 l = t - Q(2 )t(l) 
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(3.24) 

Uit de eerste vergelijking volgt dat t (1) een lineaire combinatie van s en t is. De tweede 

vergelijking toont dat t <2
> een lineaire combinatie van t en t (1) is en dus van s en t. Deze 

redenering voortzettend volgt dat t<n) een lineaire combinatie van s en t is. Om de getal
len a en b in (s. t) = as + bt te vinden. is het handig om een matrix representatie van 

het Euclidisch algorithme in te voeren. 

Stelling 3.10 

Beschouw twee positieve getallen s en t met s > t en zij s (o) = s en t (o) = t . Dan ver

vullen de recursieve vergelijkingen: 

= 
0 1 
1 -Q (r) (3.25) 

voor r = 1. .... n de uitdrukking: 

S (n ) = (s , t ) , 

met n het kleinste gehele getal waarvoor geldt t (n ) = 0. 

Voor r = n hebben we: 

s<n) 
A(n) 

s 

0 = t 
(3.26) 

met 

1 0 1 
A(n) = II 1 -Q(I) 

l=n 
(3.27) 

zodat s (n > = Afq >s + Aiï >t. Om a en b in (s • t) = as + bt te vinden, moeten we het 

matrix produkt (3.27) uitrekenen. Beschouw als voorbeeld de grootste gemene deler van 
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814 en 187. 

s<n) 0 1 0 1 0 1 0 1 814 
0 = 1 -5 1 -1 1 -2 1 -4 187 

3 -13 814 11 
= -17 74 187 = 0 

De grootste gemene deler van 814 en 187 is 11 en 11 = 3X814- 13X 187. 

De Chinese reststelling. 

Deze stelling dankt zijn naam aan het feit dat hij reeds in de vierde eeuw na Christus in 

China bekend was. In vele snelle signaalverwerkingsalgorithmen vindt deze stelling toepas

singen. 
Het is mogelijk om een niet negatief geheel getal te bepalen. wanneer we alleen zijn resi
duen met betrekking tot een aantal moduli kennen. onder de voorwaarde dat het gezochte 
getal kleiner is dan het produkt van de moduli. Formeler uitgedrukt: we beschouwen het 
probleem waarbij we een stelsel lineaire congruenties met verschillende moduli willen 
oplossen: 

(mod m;) i = 1. .... k (3.28) 

De oplossing voor dit stelsel wordt gegeven door de Chinese reststelling. 

Stelling 3.11 (Chinese reststelling.) 

Zij m; een verzameling van k positieve gehele getallen groter dan 1. paarsgewijs relatief 
priem. Het stelsel lineaire congruenties x = r; (mod m;) heeft een eenduidige oplossing 

k 

modulo M . M = ll m; . Deze oplossing wordt gegeven door: 
i= 1 

k 

x = L,M;N;r; 
i= 1 

(mod M). 

waarin M; = M /m; en N; voldoet aan: N; M; + n; m; = 1. 

(3.29) 

Men kan aantonen dat de oplossing (3.29) uniek is modulo M. Wij tonen alleen aan dat x 

gegeven door (3.29) het stelsellineaire congruenties oplost. Voor deze x geldt: 

k 

x = L,r;N;M; = rjNjMj 
i= 1 

omdat mj I M; als i ~ j. Voorts omdat 

(mod mj) 
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geldt 

N;M; = 1 (mod m;) 

en 

x = r; (mod m; ). 

hetgeen het oorspronkelijke stelsel is. We beschouwen als voorbeeld: 

r 1 = 2 (mod 3) 

r2 = 1 (mod 4) (3.30) 

r3 = 2 (mod 5) 

zodat: 

M = 60. M 1 = 20. M 2 = 15. M 3 = 12. Voorts: 

1 = (-l)M1 + 7m1 

1 = ( -1 )M 2 + 4m 2 

1= (-2)M3+5m3 

waarbij we de coëfficiënten door toepassing van het Euclidisch algorithme hebben bepaald. 
Als oplossing vinden we: 

N1M1=-20. N2M2=-15. N3M3=-24, 

zodat x gegeven wordt door: 

Met de residuen als in (3.30) hebben we x = -103 (mod 60) ofwel x = 17. 
Met de Chinese reststelling kunnen we een residu getallen systeem definiëren. waarbij we 
kunnen optellen en vermenigvuldigen zonder dat daarbij een carry optreedt. Een geheel 
getal a representeren we hierbij door een verzameling a;. de residuen roodulo een ver
zameling relatieve priemgetallen m;. De rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd op 
de residuen en het eindantwoord wordt gereconstrueerd met behulp van de Chinese 
reststelling. Praktisch worden residu getallen systemen weinig toegepast. de transformatie 
naar en van het residu systeem vergt vaak meer tijd dan gewonnen wordt door te rekenen 
in het residu systeem. Daarnaast ontbeert het residu systeem een delingsoperatie. Voor ons 
is de belangrijkste toepassing van de Chinese reststelling de afbeelding van een M punts 
!-dimensionaal array naar een k -dimensionaal array. Wanneer we de index n definiëren 
roodulo M t . kunnen we n herdefiniëren volgens de Chinese reststelling als: 

k 

n = ,LCM/m;)n;N; (mod M). (3.31) 
i= 1 

waarbij de index n; in de i -de dimensie de waarden 0, .... m; -1 doorloopt. Deze afbeelding 

t waar niets tegen is, omdat n loopt van n = 1, ... , M-1. 
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is alleen mogelijk als M het produkt is van relatieve priemfactoren. 

Bij de berekening van discrete Fourier transformaties (en convoluties) speelt deze afbeeld
ing een zeer belangrijke rol. 

Permutaties. 

Een concept dat niet geheel losstaat van het bovenstaande is dat van de permutatie. 

Beschouw een verzameling van M gehele getallen n. met n = {0, ... , M -1}. Wanneer we 

ieder element n; vermenigvuldigen met een geheel getal a, dan krijgen we een verzameling 
van M getallen b; gedefiniëerd door: 

b; =a n; (mod M). (3.32) 

Alle n; zijn verschillend. We zouden nu willen dat wanneer n; de verzameling n door
loopt b; dezelfde verzameling doorloopt. echter in een andere volgorde. Een congruentie 

a x= c (mod b) (3.33) 

is equivalent met 

ax + by = c (mod b ). (3.34) 

Als consequentie van het Euclidisch algorithme heeft deze laatste vergelijking alleen oplos
singen x en y als d I c met d = (a, b ). Wanneer c = c 1d, is de oplossing x = c 1m en 
y = c 1n met m en n gedefiniëerd door ma + nb = d. Dus als (a, b) I c, zijn de oplos
singen voor (3.34) te vinden met het Euclidisch algorithme. De oplossing van (3.34) is niet 
uniek. Stel x 0 , y 0 is een oplossing en x , y is een andere oplossing. Er geldt dan: 

a (x - x o) = b (y o - Y ). (3.35) 

Deling door d levert: 

(a/d)(x- x 0 ) = (b/d)(y 0 - y). (3.36) 

Omdat (a /d ,b /d) = 1, impliceert deze laatste vergelijking dat (b /d) I (x - x 0), zodat: 

y = Yo - (a /d )s, 

x = x 0 + (b I d )s , 

met s een willekeurig geheel getal. 

(3.37) 

Terug naar de oorspronkelijke congruentie (3.33) kunnen we stellen dat de oplossing x 
gegeven wordt door: 

x=x 0 +(b/d)s (mod b) (3.38) 

met x 0 een particuliere oplossing en s een geheel getal kleiner dan b . Deze oplossing 
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beschrijft in principe d verschillende mogelijkheden voor x. omdat (b /d) s precies d ver

schillende waarden aanneemt modulo b. Wanneer nu (a , b) = 1. hebben we precies 1 
oplossing x. Als dus in het oorspronkelijke permutatie probleem geldt: (a. M) = 1. heeft 
iedere congruentie (3.32) een unieke oplossing. Stel nu dat (a . M) = 1 en beschouw twee 
verschillende getallen n; en nu, elementen van de verzameling n. De congruentie (3.32) 
definiëert nu twee getallen h; en hu . Er geldt: 

(h; - hu) = a (n; - nu) (mod M ). (3.39) 

Als h; = hu impliceert dit a (n; - nu) = 0 (mod M ), hetgeen onmogelijk is omdat 
(a . M) = 1 en n; - nu < M. Hiermee is aangetoond dat als (a , M) = 1. de permutatie 
(3.32) alle mogelijke waarden van n afbeeldt. 
Beschouw als voorbeeld de permutatie: 

h =Sn (mod 6), 

(5. 6) = 1. 

Als n de waarden 0, 1. 2. 3, 4. 5 doorloopt. neemt h de corresponderende waarden 0, 5, 4. 
3, 2. 1 aan. 
Permutaties worden vaak gebruikt om een array te herordenen. Bij de berekening van mul
tidimensionale discrete Fourier transformaties met behulp van polynoom transformaties 
zullen we gebruik maken van permutaties. 

3.2.5. Quotiënt ringen 

Definitie 3.12 

Zij q een positief geheel getal. De quotiënt ring Z/(q) of Z9 wordt gegeven door de ver
zameling {0 .... , q -1} waarbij de optelling en de vermenigvuldiging zijn gedefi.niëerd door: 

a + h = R9 [a + h ] 

ab = R9 [ ah] 

(3.33) 

In een quotiënt ring is er een bepaald aantal getallen relatief priem met q. In bepaalde 
gevallen is het van belang te weten hoeveel relatieve priemgetallen er zijn. We definiëren 
hiervoor de functie van Euler (totient function). 

Definitie 3.13 functie van Euler 

De functie van Euler cp(q ). met q > 1. is het aantal elementen van Z9 ongelijk nul. dat 
relatief priem met q is. 
c/>(1) = 1. 

In het geval dat q een priemgetal p is. zijn alle elementen ongelijk nul van Z9 relatief 
priem met p. Dus: cp(p) = p -1. Men kan aantonen dat als (a . b) = 1. geldt 
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if>(ab) = if>(a )if>(b ). In dit geval is de functie van Euler multiplicatief. Door van boven

staande twee eigenschappen van de functie van Euler gebruik te maken. is de functie van 
Euler voor alle n te bepalen. 
De elementen van de quotiënt ring Z9 vormen een groep onder de optelling. De elementen 

ongelijk nul van Z'l kunnen ook een groep onder de vermenigvuldiging vormen, maar dit 
hoeft niet. We kunnen echter altijd een subverzameling van Z9 vinden waarvoor dit wel 
het geval is. Zij a een element van Z9 . De cyclische groep die wordt gegenereerd door a is 
{a, a 2 .... ,am-I. 1}. De orde van a is het aantal elementen in deze cyclische subgroep. Zij 
G 9 de verzameling getallen in Z9 relatief priem met q . Onder de normale vermenigvuldig
ing roodulo q is G9 een groep met if>(q) elementen. Het volgende theorema van Euler heeft 

betrekking op de orde van a in G9 . 

Stelling 3.14 (Euler) 

Als (a . q ) = 1 dan geldt: 

a<l>(q) = 1 (mod q ), (3.34) 

zodat de orde van a if>(q) deelt. Een triviale consequentie van de stelling van Euler is het 
theorema van Fermat: 

Stelling 3.15 (Fermat) 

Zijp een priemgetal. dan geldt voor iedere a E Z9 

(mod p). (3.35) 

Quotiënt ringen ZP, met p een priemgetal. hebben een aantal bijzondere eigenschappen 
waarvan we er enkele in de volgende stellingen geven. 

Stelling 3.16 

Als p een priemgetal is, vormen de elementen ongelijk nul van de rinq ZP onder de 
roodulo p vermenigvuldiging een cyclische groep. gegenereerd door een primitief element Tr. 

Een hiermee samenhangende stelling is de volgende: 

Stelling 3.17 

De quotiënt ring Z9 is dan en slechts dan een lichaam als q een priemgetal is. In dat geval 
mogen we de ring ook GF(q) noemen. 

3.3. Polynoom algebra. 

Polynomen spelen een belangrijke rol in signaal bewerkingsalgorithmen. Convoluties 
zijn altijd uit te drukken in termen van bewerkingen op polynomen. In bepaalde gevallen 
kunnen we ook discreteFouriertransformaties uitdrukken in polynoom algebra. Daarnaast 
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bestaat er een grote overeenkomst en samenhang tussen de eigenschappen van getallen en 

polynomen. Zo kan men priempolynomen definiëren over een bepaald lichaam. Geheel 

analoog kan men een Euclidisch algorithme voor polynomen construeren. evenals een 
Chinese rest stelling. In het volgende zullen we enkele definities en stellingen over polyno

men geven. We gaan daarbij in op de cirkeldelings polynomen. een belangrijke klasse van 
polynomen. 

3.3.1. Polynoomringen. 

Voor ieder lichaam F bestaat er een ring F[x]. de polynoomring over het lichaam F. Een 

polynoom over een lichaam definiëren we als: 

(3.36) 

x is hierin een onbepaalde (niet noodzakelijk een element van F) en de coëfficiënten 

f O• f l· ...• f n zijn elementen van F. Het nulpolynoom definiëren we als: 

f (x)= 0. (3.37) 

De graad van het nulpolynoom is bij conventie -oo. Een moniek polynoom is een 

polynoom waarvan de coëfficiënt met de hoogste index gelijk aan 1 is. De optellings en 
vermenigvuldigingsoperaties zijn zoals gewoonlijk gedefiniëerd als: 

00 

f (x)+ g (x)= 'LC!; + g;)xi (3.38) 
i=O 

en 

00 00 

f (x )g (x) = 'L L [;g;-jXi (3.39) 
i=O j=O 

Een polynoom p (x ) ongelijk het nul polynoom. dat alleen deelbaar is door zichzelf of door 
a. a een element van het lichaam. noemen we een irreducibel polynoom. Een moniek 
irreducibel polynoom is een priempolynoom. Of een polynoom een priempolynoom is. 
hangt af van het lichaam waarover het gedefiniëerd is. Het polynoom p (x ) = x 2 

- 3 is 

een priempolynoom over het lichaam der rationale getallen. maar is reducibel over het reële 
lichaam. De grootste gemene deler van twee polynomen r (x ) en s (x ) is het monieke 

polynoom van de hoogste graad dat beide deelt. Als (s (x) . r (x )) = 1. zijn de polyno
men s (x) en r (x) relatief priem. 
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Stelling 3.18 

leder polynoom over een lichaam F is op eenduidige wijze te ontbinden in een element van 

het lichaam F maal een produkt van priem polynomen over het lichaam. elk polynoom 
van de graad ten minste een. 

3.3.2. Cirkeldelings polynomen. 

We beschouwen over een lichaam F het polynoom 

f (x)= xn - 1. (3.40) 

Dit polynoom is te schrijven in termen van zijn priempolynomen: 

(3.41) 

Wanneer F het lichaam van de rationale getallen is. zijn de priempolynomen van f (x) 

eenvoudig te vinden. In dat geval zijn de priempolynomen van xn - 1 de 
cirkeldelings polynomen . We definiëren deze polynomen als volgt: 

Definitie 3.19 

Over ieder lichaam F en voor iedere n > 0, definiëren we het cirkeldelings polynoom 
Qn (x) als: 

Qn (x ) = TI (x - W ~ ) (3.42) 
(i ,n) = 1 

Hierin is w n een n -de machtswortel van 1 in een uitbreidingslichaam van F. 

Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de cirkeldelings polynomen over het lichaam der 
rationale getallen Q. In dat geval is w n = e- j 2rrln een element van het complexe lichaam. 

Cirkeldelings polynomen hebben eenvoudige coëfficiënten. alle cirkeldelings polynomen met 

n < 105 hebben coëfficiënten -1.0 of 1. Over het lichaam der complexe getallen is xn - 1 
te factoriseren als: 

n -1 

x n - 1 = TI (x - W ~ ) , (3.43) 
i=O 

met w n de n -de machtswortel uit 1. Hierdoor is elk cirkeldelings polynoom te schrijven 
als een produkt van de in (3.43) gebruikte eerste graads factoren. De definitie (3.42) kiest 
precies die factoren die maken dat de coëfficiënten van de veschillende cirkeldelings 

polynomen rationale getallen worden. We geven een aantal cirkeldelings polynomen voor 
kleinen. 



Q 1(x) = x - 1 (per definitie) 

x 2
- 1 =(x -l)(x + 1) = Q1Cx)Q2Cx) 

x 3 
- 1 = (x - 1 )(x 2 + x + 1) = Q 1 (x )Q 3(x ) 

x 4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x 2 + 1) = Q 1(x )Qz(x )Q/x) 

x 5
- 1 = (x - 1)(x 4 + x 3 + x 2 + x + 1) = Q 1Cx )Q sCx) 

x 6 - 1 = (x - l)(x + 1)(x 2 +x + 1)(x 2 - x + 1) 

= Q 1(x )Qz(x )Q 3(x )Q 6(x) 

x 7
- 1 = (x - l)(x 6 + x 5 + x 4 + x 3 + x 2 +x + 1) 

= Ql(x )Q7(x) 

x 8 - 1 = (x - 1)(x + l)(x 2 + l)(x 4 + 1) 

= Ql(x )Qz(x )Q/x )Q 8(x) 

x 9 - 1 = (x - 1)(x 2 +x + l)(x 6 + x 3 + 1) 

= Ql(x )Qix )Q9(x) 

Het algemene geval wordt beschreven door de volgende stellingen. 

Stelling 3.20 

Voor iedere n geldt: 

deg Qn (x) = cf>(n ). 

met cf>(n) de functie van Euler. 
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(3.44) 

Dit is als volgt in te zien. De functie van Euler geeft het aantal gehele getallen dat relatief 
priem met n is. dit is precies het aantal termen in de definitie van Qn (x ). 

Stelling 3.21 

Voor iedere n geldt: 

(3.45) 

Dit volgt uit: 

n 

x n - 1 = TI (x - W ~ ) 
i=O 

= TI TI ex - w ~) 
kIn (i,n)=n/k 
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We poneren de volgende stelling: 

Stelling 3.22 

Over het lichaam der rationale getallen zijn de cirkeldelings polynomen priempolynomen. 
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3.4. De discrete Fouriertransformatie. 

In het volgende zullen we technieken beschouwen waarmee we efficiënte algorithmen 

ter berekening van de discrete Fourier transformatie kunnen bouwen. In essentie zijn er 

twee strategiën. De eerste is het transformeren van de Fouriertransformatie naar een con

volutie (bijvoorbeeld Winograd FTA). De tweede methode is de transformatie van een I

dimensionale Fourier transformatie naar een 2-dimensionale Fourier transformatie . welke 

efficiënter te berekenen is (bijvoorbeeld Good-Thomas FFT). De meeste algorithmen 

hangen niet af van het lichaam waarover we de transformatie definiëren . Alleen daar 
waar specifieke eigenschapppen van een bepaald lichaam worden gebruikt. kan een algo

rithme afhankelijk zijn van dat bepaalde lichaam. Wanneer dit het geval is. zullen we dit 

aangeven. We zullen achtereenvolgens ingaan op de Cooley-Tukey FFT. de Good-Thomas 

FFT. de Winograd FFT en de Nussbaumer-Quandalle FFT. Deze laatste is een specifiek 

multidimensionale FFT. 

3.4.1. De Cooley-Tukey fast Fourier transform.. 

De Cooley-Tukey fast Fourier transform berust op de transformatie van een I
dimensionaal naar een 2-dimensionaal probleem. De deelproblemen in de 2-dimensionale 

representatie zijn kleiner en efficiënter op te lossen. 
Beschouw de discrete Fouriertransformatie van een vector v over een willekeurig lichaam: 

n -1 
vk = r. wik V i (3.46) 

i=O 

met w de n -de machtswortel uit I over het lichaam. Veronderstel dat n in (3.46) te 

schrijven is als n = n 1n 2 . Vervang nu de indices in (3.46) door: 

= i 1 + n li 2 

i 1 =0 ..... n 1-I 

i 2 = 0, .... n 2-I 
(3.47) 

ki = 0 ..... ni-I 

k 2 = 0, .... n 2-I 

De indices i I· i 2 en k I· k 2 kan men zich voorstellen 
array. Men ziet eenvoudig dat (3.47) alle indices 

tievelijk (i 1.i 2) en (ki.k 2 ). Invullen levert: 

als indices in een tweedimensionaal 

en k eenduidig afbeeldt op respec-

(3.48) 

We werken het produkt in de exponent uit en stellen: w n 1 = y en w n 
2 = fL De term 
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wn 1nhkt is gelijk aan 1. omdatween element van de orden= n 1n 2 is. We maken de 

afbeelding nu expliciet door invoering van de twee dimensionale variabelen: 

(3.49-a) 

(3.49-b) 

waarbij de indices i 1.i 2 .k 1 enk 2 de in (3.47) gedefiniëerde bereik doorlopen. In feite wordt 
door (3.49-a) het I-dimensionale input array volgens rijen op het 2-dimensionale array 

afgebeeld. De output afbeelding (3.49-b) vindt juist kolomsgewijs plaats. Figuur 3.1 
maakt deze mapping duidelijk. In termen van de twee dimensionale variabelen wordt de 
uitdrukking (3.48): 

(3.50) 

De structuur van deze uitdrukking is gecompliceerder dan van de oorspronkelijke ver
gelijking. Deze schrijfwijze levert echter een aanzienlijke reductie in het rekenwerk op. Het 
aantal vermenigvuldigingen is n (n 1 + n 2 + 1) en het aantal optellingen wordt gegeven 
door: n (n 1 + n 2 - 2). tegen circa n 2 vermenigvuldigingen en optellingen in de 
oorspronkelijke formulering. 

0 0 

1 1 
2 0 1 2 3 4 0 3 6 9 12 2 

-+ 5 6 7 8 9 -+ 1 4 7 10 13 -+ 
(a) 

10 11 12 13 14 
(b) 

2 5 8 11 14 
(c) 

13 13 

14 14 

Figuur (3.1) 
Voorbeeld van een Cooley-Tukey mapping voor een IS-punts Fouriertransformatie. Links de 

afbeelding van het I-dimensionale op het 2-dimensionale array. De middelste pijl symbdi

seert de berekeningen volgens (3.50), dit resulteert in de rechter matrix. Rechts is de output 

mapping van de 2-dimensionale naar de I-dimensionale representatie gegeven. 

De structuur van het algorithme is als volgt: 

(1) Voer de input mapping uit. (a) in figuur 3.1. 

(2) Voer de binnen transformatie uit (sommatie over i 2 ). 

(3) Voer voor iedere component de vermenigvuldiging met wi 1
k

2 uit. 

(4) Bepaal tenslotte de buiten transformatie. 
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(5) Voer de output mapping (c) uit. 

De binnen en de buiten transformatie kan men met een willekeurig algorithme voor de 
discreteFouriertransformatie berekenen. Indien mogelijk past men het Cooley-Tukey algo
rithme nogmaals toe. Figuur (3.2) toont een aantal manieren waarop een 75-punts 
Fourier transformatie door toepassing van het Cooley-Tukey algorithme kan worden 
omgezet in kleinere Fouriertransformaties. 

3-Point 
Fourier 

Transform 

5-Point 
Fourier 

Transform 

5-Point 
Fourier 

Transform 

Figuur (3.2) Mogelijke structuren voor een 75-punts Cooley-Tukey FFT. 

De radix-2 en radix-4 algorithmen. 

Veel toepassingen van de Cooley-Tukey FFT gebruiken een bloklengte n. waarbij n een 
macht van 2 of. 4 ist. Het algorithme wordt in deze gevallen een radix-2 of radix-4 
Cooley-Tukey fast Fourier transform genoemd. Een niet onbelangrijk voordeel van de 
radix-2 en radix-4 algorithmen is. dat de berekening in principe in place kan plaatsvinden. 
dat wil zeggen: er is nauwelijks geheugen ruimte nodig voor tijdelijke variabelen. We zul
len alleen kort ingaan op de radix-2 Cooley-Tukey FFT. We werken nu over het lichaam 
der complexe getallen. De bloklengte 2m wordt in de eerste iteratie slag gefactoriseerd als 
2.2m- 1 of als 2m- 1.2. De transformatie staat hierbij bekend als respectievelijk een 
decimation-in-time radix-2 Cooley-Tukey FFT of een decimation-in-frequency Cooley
Tukey FFT. Het decimation-in-time algorithme heeft de eenvoudige gedaante: 

n/2-1 
vk = r. w2ik v2i + wk 

i=O 

n /2-1 
Vk +n /2 = r. w2ik V2i - Wk 

i=O 

n /2-1 
~ 2ik 
~ W v2i+1 (3.51) 
i=O 

n/2-1 
~ 2ik 
~ w v2i+1 
i=O 

waarbij k loopt van 0 tot n /2- 1. In de tweede vergelijking hebben we gebruik gemaakt 
van wn 12 = -1. Het input array wordt gesplitst in twee array's. In het ene array komen 
de componenten met de even indices terecht. in het andere die met de oneven indices. Het 
output array is opgesplitst in een array waarin de eerste n 12 componenten staan en een 
array waarin de tweeden 12 componenten staan. Het decimation-in-time algorithme splitst 

t Hierdoor is de wijdverbreide misvatting ontstaan dat een FFI alleen mogelijk zou zijn als de blok
lengte een macht van 2 is. Deze beperking geldt zelfs voor de Cooley-Tukey FFI niet. 
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een n -punts transformatie op in twee n /2-punts transformaties plus een aantal extra 

optellingen en vermenigvuldigingen. Het decimation-in-time algorithme wordt recursief 
toegepast. Uit (3.51) volgt. dat het aantal complexe vermenigvuldigingen M (n) en het 
aantal complexe optellingen A (n ) voor een n -punts Cooley-Tukey FFT voldoet aant: 

M(n) = 2M(n /2) + n/2 

en 

A (n ) = 2A (n /2) + n 

Deze recursieve relaties worden vervuld door: 

M(n) = ~ log2 n 

A (n ) = n log2 n . 

(3.52) 

(3.53) 

(3.54) 

zodat de tijd-complexiteit van het algorithme 0 (n log n) is. We kunnen het aantal opera
ties nog verder terugbrengen. zonder daarbij overigens de orde van het algorithme te ver
lagen. Bij een aantal vermenigvuldigingen treedt als factor 1 of j op. Dit zijn triviale ver
menigvuldigingen die achterwege gelaten kunnen worden. Daarnaast zijn er nog een aantal 
hogere symmetrieën. De factor wn 18 = (i - j )!..fi vergt slechts twee reële vermenigvul
digingen en twee reële optellingen . Een volledig geoptimaliseerde Cooley-Tukey FFT is 
echter structureel weinig doorzichtig. Wanneer men toch een radix-2 algorithme wenst. 
kan men als snelheid een vereiste is. beter een Rader-Brenner FFT:t: kiezen of een recursieve 
radix-2 Winograd FFT. 

3.4.2. De Good-Thomas Fast Fourier Transform. 

De Good-Thomas fast Fourier transfarm komt even als het Cooley-Tukey algorithme 
neer op de afbeelding van een !-dimensionaal array op een 2-dimensionaal array. Deze 
afbeelding vindt echter zodanig plaats dat we het 2-dimensionale array met een echte 2-
dimensionale Fourier transformatie kunnen transformeren. De extra vermenigvuldi
gingsslag van het Cooley-Tukey algorithme is overbodig. Conceptueel is de Good-Thomas 
fast Fourier transfarm ingewikkelder dan de Cooley-Tukey fast Fourier transform. reken
technisch is hij echter efficiënter. De afbeelding van het !-dimensionale array op het 2-
dimensionale array is gebaseerd op de Chinese rest stelling. Het input array ter lengte 
n = n 1n 2 • met n 1 en n 2 relatief priem. wordt afgebeeld op een array met afmetingen n 1 

bij n 2 . Om de Fourier getransformeerde van de oorspronkelijke vector te verkrijgen. moe
ten we het 2-dimensionale array weer op een !-dimensionaal array afbeelden. Deze 
afbeelding is verschillend van de eerste afbeelding. We beschrijven nu de Good-Thomas 
fast Fourier transfarm in meer detail. 

t Voor de volledigheid zij opgemerkt dat hoewel we hier allen de decimation-in-time Cooley-Tukey FFI' 
beschouwen, de prestaties van de decimation-in-frequency FFT precies dezelfde zijn. 
* in feite een variant van een Cooley-Tukey FFT. 
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De Good-Thomas fast Fourier transform is een toepassing van de Chinese rest stel

ling. Veronderstel dat n het produkt is van twee relatieve priem getallen n 1 en n 2• We 
voeren de volgende index transformatie in: 

t 1 = (mod n 1) 

(mod n 2 ) 
(3.55) 

Volgens de Chinese rest stelling zijn er getallen N 1 en N 2 • zodanig dat we de index i kun
nen schrijven als: 

(mod n) 

waarbij voorN 1 en N 2 geldt: 

De index k loopt van 0 tot n -1. Er is niets op tegen als we k modulo n definiëren: 

k = k (mod n) 

We mogen k zondermeer met het linkerlid van (3.57) vermenigvuldigen: 

(mod n) 

Wanneer we nu indices k 1 en k 2 invoeren als: 

(mod n 1) 

(mod n 2 ) 

dan is k te schrijven als: 

(mod n) 

Met deze definities voor de indices kunnen we de Fouriertransformatie: 

n -1 

vk = L wik V; 

i=O 

schrijven als: 

(3.56) 

(3.57) 

(3.58) 

(3.59) 

(3.60) 

(3.61) 

(3.62) 

(3.63) 

We werken het produkt in de exponent uit en maken gebruik van het feit dat w van de 
orde n 1n 2 is. zodat deze termen in de exponent wegvallen. Wanneer we nu overgaan op de 
2-dimensionale notatie, waarbij we boven beschreven index transformaties gebruiken, 
krijgen we: 
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(3.64) 

N 2n} Nn2 
De termen 13 = w en ')' = w 1 1 zijn respectievelijk de n 1-de machtswortel en de 

n 2-de machtswortel van 1. Beschouw 13 en schrijf: 13 = (w n 2)N ~ 2 • De term w n 2 is van de 
orden 1. Met (3.59) hebben we: N 2n 2 = 1 (mod n 1), zodat 13 van de orden 1 is. 

0 
1 
2 0 6 12 3 9 

--+ 10 1 7 13 4 
5 11 2 8 14 

13 
14 

0 3 6 
--+ 5 8 11 

10 13 1 

9 12 
14 2 
4 7 

--+ 

0 

1 
2 

13 
14 

Figuur (3.3) Voorbeeld van een Good-Tiwmas mapping voor een 15-punts array. Links de in
put mapping, rechts de output mapping. 

Vergelijking (3.64) heeft de vorm van een echte 2-dimensionale Fouriertransformatie met 
afmetingen n 1Xn 2. Het aantal vermenigvuldigingen is n 1n in 1 + n 2 ). het aantal optel
lingen is ongeveer het zelfde. Wanneer n 1 of n 2 eveneens het produkt van twee relatieve 
priemgetallen is. kunnen we het Good-Thomas algorithme nogmaals toepassen. Als n 1 of 
n 2 samengesteld is. maar geen relatieve priem factoren heeft. kunnen we het Cooley-Tukey 
algorithme toepassen om de transformatie verder op te splitsen. Bijvoorbeeld een 63-punts 
discrete Fouriertransformatie kunnen we met het Good-Thomas algorithme opsplitsen in 
7-punts transformaties en 9-punts transformaties. De 9-punts transformatie kunnen we 
met het Cooley-Tukey algorithme verder opsplitsen in 3-punts transformaties. Voor grote 
bloklengten kan het aantal mogelijkheden groot zijn. Vanuit rekentechnisch oogpunt. ver
dient het aanbeveling waar mogelijk de Good-Thomas fast Fourier transform te gebruiken. 
omdat deze gemeten naar het aantal bewerkingen superieur aan de Cooley-Tukey fast 
Fourier transform is. 

3.4.3. De Winograd fast Fourier transform. 

De Winograd fast Fourier transform is, voor zover nu bekendt. het meest efficiente 
algorithme voor de berekening van een kleine discrete Fourier transformatie. Lange tijd 
bestond de mening dat de 'klassieke' fast Fourier transform algorithmen. zoals de Cooley-

t Volgens: Blahut [1985]. 
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Tukey FFT en de Good-Thomas FFT optimaal waren. Winograd's algorithme heeft mee

stal aanzienlijk minder operaties nodig dan de klassieke fast Fourier transforms. 
Een goede manier om een convolutie te berekenen. is gebruik te maken van een Fourier 
transformatie en het convolutie theorema. Het op het eerste gezicht paradoxale van het 
Winograd algorithme is. dat dit een Fourier transformatie overvoert in een convolutie. 
Deze convolutie wordt vervolgens door toepassing van een Winograd convolutie algorithme 
berekend. Winograd bewees voor zijn convolutie algorithmen. dat er geen betere algorith

men bestaan over het lichaam der reële of complexe getallen. Een Winograd fast Fourier 
transfarm maakt gebruik van het Rader-prime algorithme. Dit algorithme transformeert 
een discrete Fouriertransformatie naar een convolutie. We zullen het Winograd algorithme 
niet in alle detail behandelen. Kleine. volledig geoptimaliseerde Winograd FFT's zijn in de 
literatuur te vinden (Winograd [1978]. Silverman [1977]. Nussbaumer [1979] en [1982]. 
Blahut [1985]). Eerst zullen we nu ingaan op het Winograd convolutie algorithme. Ver
volgens zullen we het Rader-prime algorithme beschouwen. 

Het Winograd algorithme voor kleine convoluties is een toepassing van de Chinese 
rest stelling voor polynomen. Beschouw het probleem van de berekening van een lineaire 
convolutie in de polynoom representatie: 

s (x ) = g (x ) d (x ) (3.65) 

We kunnen dit herschrijven als: 

s (x ) = g (x ) d (x ) (mod m(x )), (3.66) 

als we er voor zorgen dat de graad van m (x ) groter is dan die van s (x ). De reductie 
roodulo m (x) heeft dan geen effect. Op dezelfde manier kunnen we een cyclische convolu
tie berekenen door m (x ) = x n - 1 te nemen: 

s (x ) = g (x ) d (x ) (mod (xn - 1)) (3.67) 

We vervangen nu de berekening van de convol u tie door een aantal kleinere problemen door 
toepassing van de Chinese rest stelling voor polynomen. We moeten een goed onderscheid 
maken tussen het lichaam F waarover de convolutie dedefiniëerd is en het lichaam waarop 
we de Chinese rest stelling toepassen. Stel dat het lichaam F het lichaam der reële of het 
lichaam der complexe getallen is. Als basis lichaam voor de relatieve priempolynomen 
kiezen we een deellichaam van F. bijvoorbeeld het lichaam der rationale getallen Q. Dit 
houdt dus in, dat de polynomen die we als moduli in de Chinese rest stelling gebruiken. 
coëfficiënten in Q hebben. Het algorithme minimaliseert het aantal operaties in F. maar 
doet geen poging het aantal operaties in het deellichaam te minimaliseren. De achterlig
gende gedachte hierbij is. dat de operaties in het deellichaam vaak vermenigvuldigingen met 
kleine gehele getallen zijn. meestal 0, 1 of -1. Deze zijn triviaal. 
Het convolutie algorithme gebruikt de residu polynomen: 

s (k >(x ) = s (x ) (mod m (k >(x)) voork = O ..... K-1 (3.68) 
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waarin m (k >(x) de priempolynomen van m (x) zijn. K in getal. De Chinese reststelling 

voor polynomen stelt dat we s (x) kunnen berekenen als: 

(mod m (x)) (3.69) 

met geschikte polynomen a (i >(x). alle met rationale coëfficiënten. De berekening valt nu in 
drie stappen uiteen. 
Bereken eerst de residuen: 

d (k >(x ) = d (x ) 

g (k >ex ) = g (x ) 

(mod m <t >(x)) 

(mod m <kl(x )) 

voor k = 0, 1.. ... K -1. Dit vergt alleen optellingen. 
Bereken vervolgens: 

(mod m <kl(x )) 

Construeer tenslotte: 

met de Chinese rest stelling. 

(3.70) 

(3.71) 

(mod m (x)) (3.72) 

Alleen de berekening in de tweede stap vergt vermenigvuldigingen. Het aantal is ten 
hoogste Lf=-J [deg m <kl(x )]2. Dit aantal hebben we als we (3. 71) op de voor de hand 

liggende manier uitvoeren. Geoptimaliseerde Winograd convoluties reduceren ook hier het 
aantal operaties. We gaan verder niet in op de preciese uitwerking van het Winograd con
volutie algorithme. 

Het Rader-prime algorithme verandert een discrete Fourier transformatie ter lengte n in 
een (n -1)-punts convolutie. waarbij n een priemgetal p moet zijn. Als p een priemgetal is 
kunnen we gebruik maken van de structuur van het Galois lichaam GF (p) voor de index 
manipulaties. Alle elementen ongelijk nul van GF (p) worden multiplicatief gegenereerd 
door een primitief element 1T (Stelling 3.16 en 3.17). We herschrijven de Fourier transfor
matie 

n -1 

Vk = r. Wik V; 

i=O 

k = 0 ..... n-1 (3.73) 

door i en k uit te drukken als machten van TT. De componenten met i = 0 en k = 0 
behandelen we afzonderlijk: 

n -1 

V 0 = L v; 
i=O 

n-1 

Vk = Vo + r.wikV; 
i=1 

(3.74) 
k = l.. ... n-1 
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We definiëren nu een afbeelding van de verzameling { 1. .... n -1} op { 1. .... n -1}. zodanig dat 
in GF (p) geldt: 

Trr(i) = i (3.75) 

De functie r (i ) beschrijft in feite een permutatie van { 1 ..... n -1}. Herschrijf nu Vk: 

n -1 

+ "'\' Trr (1 ) + r (k ) 
V rrr(k) = Vo L. W V rrr(i) (3.76) 

i=1 

Omdat r (i ) een permutatie is. mogen we invoeren: 

l = r (k) 

j = n - 1- r(i) (3.77) 

en vervolgens j als sommatie index gebruiken. Dit levert: 

n -1 
"'\' rrl+n-1-j 

V rr' = Vo + L. W V rrn-1-j (3.78) 
j=1 

We passen nu de stelling van Permat toe en schrijven: 

n~2 _I-j , 
V 't = V 0 + L. w" V j (3.79) 

j =0 

met V'1 = Vrr1 en v'i = vrrn- 1-j. Dit is op te vatten als een cyclische convolutie tussen 

v 'i en w rrj ter lengte n -1. We hebben door deze index permutaties de n -punts Fourier 
transformatie getransformeerd naar een (n-1)-punts cyclische convolutie. Als in (3.79) 
geschreven. vergt deze convolutie nog steeds 0 (n 2 ) vermenigvuldigingen. De asymptotische 
complexiteit is dus nog steeds dezelfde. Door het Rader-prime algorithme te combineren 
met een Winograd convolutie algorithme. ontstaat de Winograd fast Fourier transform. In 
de literatuur worden volledig geoptimaliseerde Winograd FFT's gegeven. 

Het blijkt dat een Winograd FFT neerkomt op de volgende matrix factorisatie: 

V= Wv (3.80) 

= CBAv 

met Wij = wii. De matrix A is een matrix van pre-addities. de matrixBis een diagonaal 
matrix en Cis een matrix van post -addities. De matrices A en C hebben alleen elementen 
± 1. ± j en 0. De matrix B blijkt altijd reëel te zijn. zodat complexe vermenigvuldigingen 
met twee reële vermenigvuldigingen zijn te implementeren. 
Een Winograd fast Fourier transform heeft dus de volgende structuur: 

1. Een aantal optellingen. de pre-addities. Hierin zitten onder andere de permutaties van 
het Rader-algorithme verwerkt. 
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2. Een aantal vermenigvuldigingen. Deze corresponderen met de vermenigvuldigingen 

van het Winograd convolutie algorithme. 

3. Een aantal optellingen. de post-addities. Deze verwerken onder andere de permutaties 
van het Rader-algorithme. 

De structuur van een Winograd FFT is volledig verschillend van een Cooley-Tukey FFT of 
een Good-Thomas FFT. Deze laatste worden gekenmerkt door een recursieve lus structuur. 
De Winograd fast Fourier transfarm is een volledig uitgeschreven reeks instructies. Afge
zien van de globale structuur. tot uitdrukking gebracht in de matrix factorisatie (3.80). is 
de structuur voor ieder bloklengte verschillend. 

3.4.4. Winograd nesting. 

We zullen nu een nestingsmethode beschouwen die fundamenteel verschillend is van 
de Cooley-Tukey en Good-Thomas nestingsmethoden. Met deze techniek is op efficiënte 
wijze een multidimensionale Fourier transformatie te berekenen. Voor de eenvoud 
beschouwen we het 2-dimensionale geval. Hoger dimensionale problemen zijn door recur
sieve toepassing van de methode te behandelen. De factorisatie: 

(3.81) 

toont dat we een 2-dimensionale transformatie kunnen berekenen door eerst rijen te 
transformeren en vervolgens kolommen. of andersom. Het aantal operaties is in beide 
gevallen gelijk en wordt gegeven door: 

MCn1Xn2) = n2MCn1) + n1MCn2) 

ACn1Xn2) = n2ACn1) + n1ACn2) 
(3.82) 

waarin M (n ) het aantal vermenigvuldigingen voorstelt bij een bloklengte van n en A (n ) 

het aantal corresponderende optellingen. De Winograd nesting methode combineert in feite 
de rij en kolom transformaties en reduceert hiermee het aantal vermenigvuldigingen. 

We kunnen de discrete Fourier transformatie (3.82) opvatten als een 1-dimensionale 
discrete Fourier transformatie van n 2 termen. waarin iedere term een vector van n 1 

elementen is en waarbij iedere vermenigvuldiging vervangen is door een discrete Fourier 
transformatie van n 1 termen. Schrijf (3.81) als: 

(3.83) 

Hierin is V; 
1 

een kolom vector met n 1 elementen: 
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vo.i 2 

vu2 

(3.84) 

A is een n 1Xn 1 matrix: 

A= (3.85) 

De vergelijking (3.83) is dus een discrete Fourier transformatie van n 2 termen. waarin 

iedere vermenigvuldiging met J.L i 2k 2 vervangen is door een vermenigvuldiging met J.L i 2k 2 A. 

Deze laatste vermenigvuldiging is equivalent met een discrete Fourier transformatie ter 

lengte n 1• waarbij iedere vermenigvuldiging met w i 1k 1 vervangen is door een vermenigvul

diging met J.L i~ 2w i 1k 
1

• Het Winograd nestingsalgorithme splitst de berekening van een 
n 1 x n 2 punts tweedimensionale DFT op in de berekening van kleine DFT' s. Een van deze 
kleine DFT's werkt op vectoren. de andere wordt in de eerste gebruikt voor de ver
menigvuldigingen. 

Het Winograd nestingsalgorithme is bijzonder effectief wanneer voor de kleine DFT's 
Winograd FFT's worden gebruikt. In principe komt het algorithme dan neer op een matrix 
factorisatie in de vorm van een Kronecker produkt (direct produkt). Een Kronecker pro
dukt is als volgt gedefiniëerd: 

Definitie 3.23 

Zij A= [a;k] een I XK matrix en B = [bjtJ een J XL matrix. Het Kronecker produkt van 
A en B. A X B is een matrix met IJ rijen en KL kolommen. waarbij het element op rij 
(i -1)1 + j en kolom (k -1 )L + l wordt gegeven door: 

Het Kronecker produkt A x B is dus in feite een I XK matrix met als elementen J XL 
matrices. Blok (i . k ) wordt gegeven door a ik B. 

We schrijven de I-dimensionale discreteFouriertransformaties in een matrix representatie: 

n 1-1 

vo> = r. i Ik I -+ v 0 > = W(l)vO> W V· kl 'I 
i 1=0 

n 2-1 . (3.86) 
v<2> = L, w'~ 2v· -+ y(2) = w<2)v(2) 

k2 '2 
i2=0 
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Schrijf nu de 2-dimensionale arraysven V uit (3.84) als I-dimensionale arrays door de 

kolommen te stapelen: 

v= V= (3.87) 

We kunnen nu de 2-dimensionale Fouriertransformatie (3.81) als volgt schrijven: 

wJJ>I wJf>I wJJ>I W Ó~ -1 I wo> 0 0 0 Vo 
' 2 

w1<~>I wif>I wiP I w<2> I 0 w<o 0 0 V1 
1,n 2-1 

w<o 
wj~>I wj?>I wjJ>I W j~ -1 I 

0 0 0 v2 
' 2 

wn<2~1 o I 
2 ' 

wn<;~1,n2-1I 0 0 0 wo> Vn 2-1 

(3.88) 

Hierin is 0 den 1Xn 1 nulmatrix en I den 1Xn 1 eenheidsmatrix. Het boven staande matrix 
produkt kunnen we nu als Kronecker produkt schrijven: 

Voor de Winograd FFT's gelden de volgende matrix factorisaties: 

wo> = C(l)B(l) A <O 

W(2) = C(2)B<2> A <2 >· 

(3.89) 

(3.90) 

waarin de matrices C en A matrices van respectievelijk pre en post-addities zijn. B(l) en 
B(2

) zijn reële diagonaal matrices. Voor het Kronecker produkt geldt: 

W = (C<2>B<2>A<2>)x(cO>B<OA<1>) 

= (C<2>xc<O)(B<2>xB<O)(A<2>xA(l)) 

= CBA 

(3.91-a) 

(b) 

(c) 

De berekening is nu als volgt te organiseren. Beschouw (3.91-b). Om v te vermenigvuldi
gen met A <2 > X A (1). vermenigvuldigen we eerst iedere kolom van het oorspronkelijke 2-

dimensionale array v met A(l>. De rijen van de nieuwe matrix vermenigvuldigen we ver
volgens met A<2 >. Het eerste matrix produkt bestaat alleen uit optellingen en resulteert in 
een M (n 1) Xn 2 matrix (M (n 1): aantal vermenigvuldigingen in een n 1-punts Winograd 

FFT). Het tweede matrix produkt kost ook alleen optellingen. het resultaat is een 
M (n 1)x M (n 2) matrix. De vermenigvuldiging met de matrices B kunnen we uitvoeren 
door vooraf het Kronecker produkt (B<2>xB<O) uit te rekenen en de diagonaal matrix die 
hierbij ontstaat te vermenigvuldigen met de M(n 1)xM(n 2) matrix. Dit kost 

M (n 1)M (n 2 ) vermenigvuldigingen. De matrix produkten met de matrices C bestaan weer 
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geheel uit optellingen. We passen dezelfde procedure toe als bij de matrices A. Omdat de 

rij en kolom afmetingen tussen de overeenkomstige matrices A en C precies verwisseld zijn. 

komen we precies terecht op een n 1Xn 2 matrix. Deze matrix is de Fourier getransfor
meerde van het oorspronkelijke array. 

Het totale aantal vermenigvuldigingen voor de n 1Xn 2 transformatie is M(n 1)M(n 2 )· 

Ter vergelijking: zouden we een 9x 16 transformatie willen maken dan kost dit. wanneer 
we Winograd FFT's voor de !-dimensionale transformaties gebruiken. voor de rij-kolom 
methode 16X 11 + 9X 18 = 338 vermenigvuldigingen. tegen 18X 11 = 198 voor Winograd 
nesting. Het aantal optellingen is minder eenvoudig te achterhalen. Hiervoor geldt: 
A = n 1A (n 2) + M (n 2)A (n 1). Het aantal optellingen is afhankelijk van de volgorde van 
nesting. Voor de 9x 16 transformatie is het aantal optellingen voor Winograd nesting 
1458. tegen 1370 voor de rij-kolom methode. Op apparatuur waar vermenigvuldigen duur 
is. zal het Winograd algorithme sneller zijn dan het rij-kolom algorithme. 

3.4.S. De Nussbaumer-Quandalle fast Fourier transform. 

Een groot aantal efficiënte algoritmen transformeert een probleem in een bepaalde 
representatie naar een probleem in een andere representatie. De rekenkundige bewerkingen 
worden vervolgens in de alternatieve representatie uitgevoerd en het resultaat wordt weer 
naar de oorspronkelijke representatie teruggetransformeerd. We zullen nu een polynoom 
representatie van een uitbreidingslichaam van de rationale getallen beschouwen. In deze 
polynoom representatie kunnen we een Fourier transformatie op efficiënte wijze uitvoeren. 
We zullen hierbij de Nussbaumer-polynoom transformatie invoeren. We tonen nu eerst 
aan. dat de polynoom transformatie niet slechts een ad hoc methode is. maar zeer zeker een 
diepere achtergrond heeft. 

De discreteFouriertransformatie beeldt in principe willekeurige complexe getallen af 
op ander complexe getallen. In praktische toepassingen komt dit echter nooit voor. In een 
computer worden getallen gerepresenteerd door woorden met een eindige woordlengte. 
leder machinegetal is dus in feite een rationaal getal. We zouden. wanneer de input-vector 
uit gehele getallen zou bestaan. een oneindig aantal bits nodig hebben om de getransfor
meerde exact te representeren. 

We zullen nu een alternatieve representatie voor het bereik van de discrete Fourier 
transformatie geven. Met bereik bedoelen we hier de verzameling getallen waarop de 
Fourier transformatie afbeeldt vanuit een gegeven verzameling getallen. Hier zullen we 
veronderstellen dat we rationale getallen afbeelden. Deze beperking is echter niet essentiëel. 
De volgende afleiding afleiding kan even goed voor complexe rationale getallen of voor 
complexe getallen worden opgezet. De resulterende polynoom transformatie zal daarom 
ook geldig zijn over deze lichamen. 

Beschouw een vector v van rationale getallen en zij w = e_2.".i In. De discrete Fourier 
transforma tie: 

n -l 
Vk = LCûi/i;Vj 

i=O 
k = 0 ..... n-1 (3.92) 

defi.niëert een vector V van complexe getallen. Niet elk willekeurig complex getal treedt 
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echter op. alleen getallen in het deellichaam Q(w) komen als elementen in V voor. Q(w) is 

het kleinste deellichaam van het lichaam der complexe getallen dat w bevat. 

Beschouw nu het polynoom xn - 1 en ontbindt dit in zijn priemfactoren over het 
lichaam der rationale getallen: 

(3.93) 

De priemfactoren zijn de cirkeldelingspolynomen. Omdat w een nulpunt van xn - 1 is. is 

w een nulpunt van een van de cirkeldelingspolynomen. Veronderstel dat w een nulpunt 
van p (x). een polynoom van de graad m. is. 

p(x) = xm + Pm-1Xm-1 + ... + P1X +Po (3.94) 

Omdat p (w) = 0, hebben we: 

(3.95) 

We kunnen wm dus uitdrukken in lagere machten van w. Voor machten lager dan m is dit 

niet mogelijk. Het lichaam Q(w) is nu te representeren door de verzameling polynomen in 
w van de graad ten hoogste m -1. De representatie van een rationaal getal is dat zelfde 
rationale getal. nu associëren we daar echter een polynoom van de graad nul mee. In de 
boven gegeven Fourier transformatie komen produkten voor van rationale getallen met 
machten van w. Uit (3.95) blijkt. dat alle machten van w hoger dan m-1 in lagere 

machten van w zijn uit te drukken. Daarom is de representatie door m coëfficiënten van 
een polynoom in w een volledige representatie van Q(w) De optelling is in de polynoom 
representatie de gewone polynoom optelling. Vermenigvuldigen is modulo p (x ) ver
menigvuldigen. Een polynoom wordt door zijn m coëfficiënten gerepresenteerd, er zijn m 

woorden nodig voor een getal van Q(w ). tegen 2 woorden in de normale representatie. 
Wanneer we de normale waarde van een getal a in de polynoom representatie willen 
weten. interpoleren we het polynoom in w. 

(3.96) 

Ons doel is nu de polynoom representatie te gebruiken als tijdelijke variabelet. De discrete 
Fouriertransformatie neemt in de polynoom representatie van Q(w) een eenvoudige vorm 
aan. Om verwarring te voorkomen zullen we nu w vervangen door x . met in het 

achterhoofd x = w. In de polynoom representatie wordt de Fouriertransformatie: 

n-1 
Vk (x)= r. X ik V; (mod p(x )). k = 0, .... n-1 (3.97) 

i=O 

Hierin is p (x ) het cirkeldelingspolynoom met w als nulpunt. v; is een polynoom van de 
graad nul en Vt (x ) is in het algemeen een polynoom van de graad m -1. De vermenigvul
digingen die in deze transformatie voorkomen zijn eenvoudig. dit zijn indicerings operaties. 

t Dit is te vergelijken met een residu systeem op basis van de Chinese rest stelling. 



-59-

De modulo p (x ) reducties kosten ten hoogste m (gewone) optellingen. De polynoom optel

lingen kosten eveneens m gewone optellingen. De bovenstaande Fourier transformatie in 
de polynoom representatie van het uitbreidingslicaam Q(w) hoeven we niet slechts op te 
vatten als een variant in notatie van de normale Fourier transformatie. De beperking dat 
de polynomen rationale coëfficiënten hebben. kan eenvoudig worden opgeheven door van 
een groter basislichaam uit te gaan. In ons geval volstaat Q(j .w ). Dit is het kleinste uit
breidingslichaam dat j = ...r=T en w bevat. De polynomen hebben nu rationale complexe 
coëfficiënten. We generaliseren nu de Fourier transformatie in de polynoom representatie 
tot de Nussbaumer polynoom transformatie. 

De Nussbaumer polynoom transformatie 

In het volgende beschouwen we een quotiënt ring van polynomen over een lichaam F. We 
geven deze quotiënt ring aan als F [x ]I p (x ). De rekenkundige bewerkingen op de ring 
elementen zijn de normale polynoom optelling en de polynoom vermenigvuldiging modulo 
p (x). De polynoom transformatie is op te vatten als een discrete Fourier transformatie 
gedefiniëerd over een polynoomring. De polynoom transformatie zullen we toepassen bij de 
berekening van multidimensionale discrete Fouriertransformaties. 

Definitie 3.24 

In de ring van polynomen modulo p (x) definiëren we een polynoom transformatie als: 

n -1 
Vk (x) = L W(X )ik V; (x) k = 0 ..... n-1 

i=O 

Hierbij is aan de volgende voorwaarden voldaan: 

w (x ) is een element van de orde n in de ring. 

n heeft een inverse in de ring. 

n-1 
Sq - L w (x )qk 

k=O l 0 als q t= 0 (mod N) 
(mod p(x)) = N als q = 0 (mod N) 

We noemen dit een polynoom transformatie met wortel w(x ). 

(3.101) 

In praktische toepassingen is p (x ) vaak een factor van x n - 1 en is w (x ) = x of x 2• In 
deze gevallen is de berekening van de polynoom transformatie bijzonder eenvoudig. Ver
menigvuldigingen met x ik of x 2ik zijn triviaal. De reductie vergt alleen optellingen als 
p (x ) alleen coëfficiënten -1. 0 en 1 heeft. 
Er bestaat een inverse polynoom transformatie. Daarnaast ondersteunt de polynoom 
transformatie de cyclische convolutiet. We zullen dit echter niet verder uitwerken omdat 
we er geen gebruik van zullen maken. 

Hetgeen op zich niet verwonderlijk is, als men de polynoom transformatie als een gegeneraliseerde Fourier 
transformatie opvat. 
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Het Nussbaumer-Quandalle algorithme. 

De Nussbaumer-Quandalle FFT is in feite een permutatie algorithme. Door deze per
mutatie wordt het mogelijk een multidimensionale DFT te berekenen met een polynoom 

transformatie en een aantal I-dimensionale Fourier transformaties. De prestaties van het 

algorithme zijn superieur, het algorithme kan echter alleen worden toegepast als de 
afmetingen in alle dimensies dezelfde zijn. Het Nussbaumer-Quandalle algorithme is 
toepasbaar als het aantal punten in iedere richting een priemgetal is of de macht van een 

priemgetal. We onderscheiden drie gevallen: n een priemgetal. n de macht van een oneven 
priemgetal en n een macht van 2. We kunnen Winograd nesting toepassen om deze algor
ithmen tot grotere algorithmen te nesten. Bijvoorbeeld: een 40X 40 transformatie wordt 

met het Good-mapping algorithme afgebeeld op een (5x 8)X (5x 8) array. Dit array kunnen 
we opvatten als een (5x5)x(8X8) array. We nesten nu een 5X5 Nussbaumer-Quandalle 
FFT met een 8X 8 Nussbaumer-Quandalle FFT volgens Winograd. Na toepassing van de 

Good output-mapping hebben we de 40X40 transformatie. We zullen nu eerst aangeven 
hoe de globale structuur van het algorithme is, daarna zullen we in detail ingaan op het 
Nussbaumer-Quandalle algorithme voor een priem bloklengte. 

We schrijven als voorbeeld een 3X3 transformatie in matrix vorm: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vo.o 1 w w2 1 w w2 1 w w2 vo.o 

v1.o 1 w2 w 1 w2 w 1 w2 w V 1,0 

v2.o v2.o 

Vo.1 1 1 1 w w w w2 w2 w2 vo.1 

Vu = 1 w w2 w w2 1 w2 1 w vu (3.102) 

V2.1 1 w2 w w 1 w2 w2 w 1 V2.t 

Vo.2 
w2 w2 w2 

vo,2 

V 1.2 
1 1 1 w w w 

w2 w2 w2 1 
V 1,2 

V2.2 
1 w 1 w w 
1 w2 w2 1 1 w2 v2.2 

w w w 

Duidelijk is het Kronecker produkt te herkennen: 

Vo.o vo.o 

V 1.0 V1,0 

v2.o v2.0 

Vo.1 1 1 1 1 1 1 vo.l 

V 1.1 = 1 w w2 x 1 w w2 V 1,1 (3.103) 

V2.1 1 w2 w 1 w2 w v2.1 

Vo.2 vo,2 

Vu V 1,2 

V 2.2 v2.2 

We streven er naar de Fourier transformatie (3.102), V= Wv te factariseren als: 
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V= CBAv. met A en C matrices van pre- en post-addities. Bis een matrix van de vorm: 

1 1 1 

1 w w2 

1 w2 w 
1 1 1 

1 w w2 

1 w2 w 
B= 1 1 1 (3.104) 

1 w w2 

1 w2 w 
1 1 1 

1 w w2 

1 w2 w 

Het Nussbaumer-Quandalle algorithme vervangt wanneer de bloklengte een priemgetal p 

is. 2p Fourier transformaties in het geval van de rij-kolom methode door p + 1 Fourier 
transformaties plus een extra aantal optellingen. We zullen nu in meer detail op het algo

rithme ingaan. 

We schrijven een I-dimensionale Fouriertransformatie in de polynoom representatie 
van een uitbreidingslichaam: 

n -l 

Vk (x) = r. X ik V; (3.105) 
i=O 

In principe kunnen we deze representatie ook in het tweedimensionale geval invoeren. Het 
blijkt eenvoudiger te zijn slechts een dimensie in de polynoom representatie te schrijven. 

Dit is niet met elkaar in conflict. Het achterwege laten van de polynoom representatie in 
een dimensie komt in feite neer op het direct interpoleren van dit polynoom. De tweedi
mensionale Fouriertransformatie: 

voor k 1• k 2 = 0 ..... n -1 

schrijven we in de polynoom representatie als: 

n -l . 
V. (x)= ~ v· · x' 2 

1 1 L '1·'2 
i2=0 

(mod (xn - 1)) 

k 
(mod (x - w 2

)) 

voork 1,k 2 = 0, .... n-1 

(3.106) 

(3.107-a) 

(3.107-b) 

(3.107-c) 
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We zien eenvoudig in dat dit stelsel equivalent met (3.106) is. De definitie van (3.107-c) 

modulo x - w k 
2 komt neer op de substitutie van w k 

2 voor x in de vergelijkingen a en b. 

De definitie van vergelijking a modulo xn - 1 is in principe overbodig. Het polynoom 

(3.107-b) is van de graad (m-1) < n. als m de graad van het cirkeldelingspolynoom is 
dat w tot nulpunt heeft. De reductie modulo xn - 1 sorteert dan geen effekt. Veronder
stel nu. dat n een oneven priemgtal p is. In dit geval is xP - 1 het produkt van twee 

cirkeldelingspolynomen: 

(3.108) 

Q 1Cx) = x - 1 

QP (x) = xp-I + xP-2 + · · · + 1 

Voor k 2 = 0, is wk 2 een nulpunt van Q1(x ). De rekenkundige bewerkingen over het 

uitbreidingslichaam zijn dan modulo Q 1(x) gedefiniëerd. Wanneer we deze reductie uit
voeren krijgen we: 

(3.109) 

Dit is een discreteFouriertransformatie van p termen. 

Als k 2 ;é 0, is w k 2 altijd een wortel van QP (x ). De vermenigvuldiging over het uit

breidingslichaam is dan de modulo QP (x) vermenigvuldiging. zodat we het stelsel nu 

modulo QP (x) reduceren. Dit levert: 

(mod QP (x)) 

k 
(mod (x - w 2

)) 

voor k 1, k 2 = 1. ... , p-1 

(3.110-a) 

(3.110-b) 

(3.110-c) 

Omdat p een priemgtal is en k 2 ;é 0, beeldt de permutatie k 1k 2 (mod p) alle waarden 

van k 1 af. (Zie: permutaties). Wanneer we deze permutatie voor k 1 substitueren, krijgen 
we: 

k 
(mod (x - w 2

) 

(3.111-a) 

(3.111-c) 
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voor k 1.k 2 = 1. ... , p -1 

/.: /.: 
Omdat (3.111-c) roodulo x - w 2 gedefiniëerd is. mogen we x voor w 2 substitueren in 
(3.111-a). 

p-1 . 
V , () L,V'.(x)x'Iki k k x = 2 I 1 1 

(mod QP(x )) k 1 = 0, .... p-1 (3.112) 
i 1=0 

Deze uitdrukking herkennen we als een polynoom transformatie met wortel x. Deze is 
zonder vermenigvuldigingen te berekenen. De enige vermenigvuldigingen nodig om dep Xp 

discrete Fouriertransformatie te berekenen, zijn die corresponderend met de DFT (3.106) 
en de vermenigvuldigingen die optreden in de transformatie van de polynoom representatie 
naar de gewone representatie. Deze laatste transformatie is niets anders dan de interpolatie 

van het polynoom V'k:f:t in het punt wk
2

. De polynomen V'k
2
k

1 
zijn van de graad p-2 

omdat QP(x) van de graad p-1 is. We kunnen deze polynomen voorstellen door: 

p-2 

V'k /.: (x)= ~ Yt .lxL 
I 2 ~ I 

1=0 

(3.113) 

waarin de Yt 
1

.1 de coëfficiënten van de polynoomgetransformeerde van v ';
1
(x) voorstelt. 

Evaluatie van dit polynoom in w k i levert: 

p-2 ki 
vk k I (x)= ~ Yk jW 

I 2"' 2 ~ 1 
1=0 

k 2 = 1. ... , p-1 (3.114) 

Dit zijn p discrete Fourier transformaties. Voor deze DFTs is het laatste (input) element 
altijd nul. terwijl het eerste output element niet hoeft te worden berekend. Dit levert nog 
een extra reductie in het aantal operaties op. 

De Nussbaumer-Quandalle FFT is niet alleen mogelijk wanneer de bloklengte een 
priemgtal is. De andere gevallen van belang zijn een bloklengte p 2 met p een oneven 

priemgtal en een bloklengte 2m. Voor een bloklengte p 2 is het polynoom xP
2

- 1 te ont
binden in drie factoren: Q 1(x ). QP (x) en QP 2(x ). De indices k worden nu in drie klassen 

verdeeld, afhankelijk van welk polynoom wk een nulpunt is. De berekening wordt 
opgesplitst in berekeningen over deze klassen. 

Als de bloklengten = 2m is, valt de berekening als volgt uiteen. Het polynoom xn - 1 is 
te ontbinden als (x n 12 - l)(x n 12 + 1 ). Voor alle oneven indices k is w k een wortel van 
xn 12 + 1. We reduceren roodulo (xn/2 + 1). Dit levert een polynoom transformatie ter 
lengte n en n Fourier transformaties van n termen. Deze Fouriertransformaties zijn alle 
gereduceerde transformaties. hetgeen in dit geval inhoudt dat de tweede helft van de input 
vector nul is en de even output componenten niet berekend worden. We hebben nu de 
helft van de coëfficiënten bepaald. We wisselen nu de rol van k 1 en k 2 om. We passen de 
boven beschreven benadering nogmaals toe. zij het dat we alleen de even k 2 beschouwen. 
De oneven coëfficiënten hebben we immers al. Dit resulteert in een polynoom transforma
tie roodulo (xn 12 + 1) ter lengten met wortel x 2 en n 12 gereduceerde DFT's ter lengten. 

Het nu nog resterende kwart van de coëfficiënten berekenen we met een DFT van 
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(n /2)X (n 12). Deze kunnen we op dezelfde wijze als boven beschreven opbreken. Voor een 

volledige uitwerking verwijzen we naar Nussbaumer (1978 en 1982). 
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3.5 Prestaties van FFT's. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk geven we enige tabellen waarin het aantal ver

menigvuldigingen en optellingen wordt gegeven voor eerder beschreven algorithmen. Op 
computers waar vermenigvuldigen meer tijd kost dan optellen zijn de Winograd en 
Nussbaumer algorithmen duidelijk superieur. Op de Cadmus computer schelen beide 
bewerkingen weinig weinig. Het aantal optellingen en vermenigvuldigingen is niet de enige 
maatstaaf voor de snelheid. Bij de radix-2 Cooley-Tukey FFT gaat iedere complexe ver
menigvuldiging gepaard met een bitreversal operatie. Per FFT wordt zo'n 10 tot 30 % 

(afhankelijk van de bloklengte) van de tijd aan bitreversal besteed. Ook overhead door 
flow control speelt een rol. De Winograd en Nussbaumer-Quandalle FFT's zijn vrijwel 
volledig uitgeschreven series instructies en hebben nauwelijks overhead. De prijs die hier 
voor betaald wordt is een groot textsegment 1l en een weinig overzichtelijk algorithme. De 
Nussbaumer-Quandalle FFT heeft ook een groot datasegment. iedere tijdelijke variabele is 
hier immers een multidimensionaal array. 

Prestaties van ]-dimensionale radix-2 Cooley-Tukey FFT's voor complexe data. Aantal reëïe 
bewerkingen. Bron: Blahut /1985 I 

afmeting vermenigvuldigingen optellingen 

64 768 1152 
128 1792 2688 
512 9216 13824 

1024 20480 30720 

Prestaties van i-dimensionale Winograd FFT's voor complexe data. Aantal reële bewer

kingen. Bron: Blahut /1985 I 

af meting vermenigvuldigingen optellingen 

60 144 888 
120 288 2076 
504 1584 14642 

1008 3564 34920 

1) Textsegment: stuk geheugen waar zich de machine instructies van het programma bevinden. Dataseg
ment: stuk werkgeheugen waar zich de data bevindt waarmee gerekend wordt. 
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Prestaties van 2-dimensiorwle rij kolom geneste radix-2 Cooley-Tukey FFT's voor complexe 
data. Aantal reè"le bewerkingen. Bron: Nussbaumer /1982/ 

afmeting 

32X32 
64x64 

128X 128 

verrnenigvuld igingen optellingen 

20480 30720 
98304 147456 

458752 688128 

Prestaties van 2-dimensiorwle Nussbaumer-Quandalle FFT's voor complexe data. Aantal 
reèïe bewerkingen. Bron: Nussbaumer /1982/ 

af meting vermenigvuldigingen optellingen 

40X 40 3888 48688 
63X63 13648 204920 

120x 120 35632 553392 
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4. Signaal bewerking. 

4.1. Inleiding. 

Willen we aan een hoeveelheid experimentele data de maximale hoeveelheid informa
tie onttrekken, dan komt dit vrijwel altijd neer op toepassing van een statistisch 
verantwoorde 'gladstrijk procedure' (data smoothing). Dit gladstrijken kan inhouden het 
maken van een kleinste kwadraten aanpassing van een bepaalde functie. of de aanpassing 
van een set basisfuncties. Voorwaarde hierbij is. dat we de functionele vorm van de aan te 
passen functie kennen. In principe is dit een functie minimalisatie probleem. De oplossing 
is altijd uit te drukken in het minimaliseren van een functie van meer variabelen. In de 
literatuur zijn hiervoor vele methoden beschreven [1]. Meestal vereist de oplossing van het 
minimalisatie probleem de hulp van een computer. 

Boven beschreven methode faalt wanneer we de experimentele resultaten niet kunnen 
benaderen door een redelijke analytische functie of indien we op fysische gronden geen 
geschikte set basisfuncties kunnen bepalen. 

Er zijn vele voorbeelden waarbij het signaal bestaat uit een niet constante achtergrond 
met daarop gesuperponeerd pieken met verschillende intensiteit en mate van overlap. Vaak 
betreft het spectra. ofwel electromagnetische spectra, ofwel spectra opgenomen met een 
multichannelanalyzer waarbij deeltjes geteld zijn. 

Een mogelijke benaderingswijze is in dit geval het gebruik van splines. Hierbij wor
den steeds gedeelten van het gemeten signaal benaderd door polynomen. De data wordt 

hierbij doorlopen van begin tot eind. waarbij steeds een stukje wordt 'gefit'. Afhankelijk 
van de eisen die men aan de afgeleiden in de knooppunten stelt. bestaan er algorithmen 
met een verschillende graad van complexiteit en effectiviteit die het data smoothing prob
leem oplossen. 

Het grootste bezwaar van het gebruik van splines is. dat beschikbare statistische 
informatie niet gebruikt wordt in het smoothing proces. Deze informatie kan a priori bes
taan, en afhangen van de experimentele opzet en de omstandigheden waaronder data 
aquisitie plaatsvindt. Ook kan deze informatie a posteriori aanwezig zijn, bijvoorbeeld uit 
de ruis analyse van het signaal. Afhankelijk van het signaal kan zowel 'oversmoothing' 
als 'undersmoothing' optreden. Vaak treden ook oscillaties op. 

Het zal duidelijk zijn dat door het niet gebruiken van deze statistische informatie een 
spline aanpassing nooit optimaal kan zijn. We zoeken daarom een methode waarin de 
beschikbare statistische informatie wel verwerkt wordt. 

Verschillende auteurs hebben Fourier methoden voorgesteld Cinouye [1969]. Kaiser & 
Reed [1978]. Kosarev & Pantos [1983]). Wanneer we een discrete Fouriertransformatie 
maken van een meetsignaal. representeren we het meetsignaal door de amplituden van 
sinus en cosinus functies. Wanneer er een scheiding zou bestaan tussen ruiscomponenten en 
signaalcomponenten, zouden we een criterium nodig hebben om deze twee van elkaar te 
scheiden. We kunnen het meetsignaal opgebouwd denken als de som van een bijdrage van 
het ware signaal en een ruisbijdrage. Omdat de Fourier transformatie een lineaire operatie 
is, is iedere Fourier component eveneens de som van een signaalbijdrage en een ruisbijdrage. 
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Hierdoor is het niet zonder meer mogelijk bepaalde Fourier componenten als representatief 

voor het ware signaal te beschouwen. en andere Fourier componenten als ruis componen

ten te bestempelen. In de meeste gevallen kunnen we echter wel stellen. dat het ware sig
naal voornamelijk door lage frequentie componenten wordt gerepresenteerd. Het algor

ithme is dan te beschrijven als een digitaal laagdoorlaat filter. 

lnouye [1969] beschrijft een dergelijk algorithme. Hij beschrijft een methode waarmee 
automatisch pieken in complexe y spectra kunnen worden gelokaliseerd. Als neven voor
delen beschrijft hij de mogelijkheid tot data smoothing en de mogelijkheid tot resolutie 

verhoging door middel van deconvolutie. Duidelijke criteria voor de scheiding van ruis van 
signaal worden niet gegeven. 
Een van de problemen van de Fouriermethode is de manier waarop het Fourierspectrum 

wordt afgekapt door het filter. Wanneer het afkappen abrupt gebeurt. zal het verschijnsel 
van Gibbs in de gereconstrueerde data optreden. Meestal wordt daarom een gladde. lang

zaam variërende afkapfunctie gebruikt. De Fourier coëfficiënten rond de afkap frequentie 

worden hierbij vermenigvuldigd met een factor tussen 1 en 0. lnouye gebruikt als afkap
functie een 'halve' Gauss klok. 

Kaiser en Reed [1977] beschrijven andere afkapfuncties. maar geven geen duidelijke criteria 

voor selectie van een bepaald filter. 
Kosarev en Pantos [1983] hebben geëxperimenteerd met verschillende afkapfuncties. onder 
ondere die van lnouye en Kaiser en Reed. maar kwamen tot de conclusie dat geen enkele 

functie algemeen toepasbaar of optimaal was. Zij beschrijven hoe een onder bepaalde 
omstandigheden optimaal filter te construeren is. 
In het volgende zullen we de door Kosarev en Pantos beschreven theorie behandelen en 

verder uitwerken. In dit hoofdstuk zullen we ook een alternatieve methode beschrijven. 

Deze methode is gebaseerd op het maximum likelibood formalisme. 

4.2. Theorie van het optimaal filteren. 

In het volgende zullen we nader ingaan op de statistiek van het Fourier filter prob
leem. We zullen de statistiek van de ontwikkelingscoëfficiënten beschouwen. en het zal 

blijken dat de resultaten een ruimere geldigheid hebben dan voor alleen Fourier ontwikkel
ingen. De theorie zal uiteindelijk leiden tot de constructie van een Wiener-filter. 

Beschouw de gemeten waarden Î (x;) van een functie f (x ) in discrete meetpunten 
x;. i = O,l, .... n -1. Stochastische variabelen geven we aan met A boven de variabele. De 
met iedere meetwaarde corresponderende meetfout Ê; (ruis) wordt gegeven door: 

(4.1) 

Veronderstel dat er geen systematische fout is. de verwachtingswaarde van Ê; is nul: 

(4.2) 
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Voorts veronderstellen we dat de ruis in verschillende punten xi ongecorreleerd is: 

(4.3) 

met Bij de Kronecker delta en u 2 de variantie van de ruis. Deze laatste wordt in eerste 

instantie overal constant verondersteld. Kosarev en Pantos stellen dat door de meeste 
experimenten aan (4.1-3) wordt voldaan. Wij stellen echter. dat met name voorwaarde 

(4.3) in vele praktische gevallen niet van toepassing is. De aanname van een overal con
stante variantie is in vele gevallen niet gerechtvaardigd. Voor de eenvoud van de theorie is 
de voorwaarde (4.3) wel uiterst gewenst. Hoewel de afleiding van het filter alleen zinvol 

zal blijken als wel aan (4.3) voldaan is. zullen we hier net geval beschouwen waarin u 2 de 

variantie van een Poisson verdeling is om aan te geven waar de moeilijkheden zitten. De 

voorwaarde (4.3) vervangen we daarom door: 

(4.4) 

waarin u? de verwachtingswaarde van het Poisson proces in x i is. 

De functie f (x) is te ontwikkelen naar een set orthonormale basisfuncties {l/1 k (x)}: 

f (x)= 'Lek I/Ik (x). k = 0.1.. .. (4.5) 
k 

met: 

(4.6) 

De ontwikkeling (4.5) is in principe naar een stelsel complexe basisfuncties. Omdat f (x) 
een reële functie is. is in (4.5) impliciet verondersteld dat naast de term ck I/Ik (x) ook zijn 
complex geconjugeerde voorkomt. We geven dit verder niet expliciet aan. De reden voor de 
keuze van complexe basisfuncties is gelegen in het feit dat later voor (4.5) de Fourier 
ontwikkeling gekozen wordt. Deze is het eenvoudigst in complexe vorm. 

Het is bekend [5] dat de fout R;J. 

(4.7) 

in de benadering van f (x) door een beperkt aantal basisfuncties minimaal is. als de 
ontwikkelingscoëfficiënten ck gekozen worden als: 

(4.8) 

Belangrijk is te onderkennen. dat het minimum van R;j niet het zelfde is als dat van Rit 
met: 

(4.9) 
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waarin: 

(4.10) 

waarbij we êk bepalen uit de met meetfouten behepte functiewaarden Î (x;). Omdat we 
f (x;) niet kennen zijn we aangewezen op (4.10) als benadering voor ck. 

Alvorens over te gaan tot de afleiding van het filter zullen we eerst de statistische 
eigenschappen van de ontwikkelingscoëfficiënten êk nagaan. Omdat de ruis êi een stochas
tische variabele is. zijn êk . Î (x i) en R;j dit ook. Op voorhand is niet duidelijk dat de cen
trale limiet stelling van de waarschijnlijkheidsrekening t op (4.10) van toepassing is. In 
appendix A wordt aangetoond dat wanneer Î (x i) een Poisson verdeelde grootheid is, êk 
niettemin normaal verdeeld is. De variantie van êk is in dit geval verschillend voor iedere 
k . In het door Kosarev en Pantos beschreven geval met de voorwaarde ( 4.3) geldt dat 
iedere 0c dezelfde variantie heeft. 

Voor de verwachtingswaarde van êk geldt: 

= Ct. 

Voor de covariantie matrix leiden we af: 

( A A*) Voor E ck c1 volgt: 

E(êkêz*)= ECI:[f(xi)+ Ê;]l/lk(x;)L[f(xj)+ êj]l/11*(xj)) 
j 

= ck cz* + L u [I/Ik (x )1/1 z* (x;) 
i 

t Zij X; , i = 1, ... , n een set onafhankelijke stochastische variabelen, elk verdeeld met gemiddelde a en 
variantie <T 2, in de limiet voorn-+ oo is het gemiddelde 

1 n 
x= -L,x; 

ni=l 

een normaal verdeelde grootheid met verwachtingswaarde a en variantie <T 2/n. 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 
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Zodat de êk 's alleen ongecorreleerd zijn als alle er? gelijk zijn. het door Kosarev en Pantos 

beschreven geval. In dat geval geldt dat de covariantiematrix een diagonaal matrix is: 

cov(êk . ê, ) = er l I. 

met I de eenheidsmatrix. 

Voorts beschouwen we de correlatie tussen het reële en het imaginaire deel van êk. 

= 1hE[Im1:1:CÎi- fi)tjlk(xi)(ji- fi)tjlk(xi)] 
i j 

= 112 E [Im1:1:êi Ê i tjJ k (x;)tjl k (x i)] 
i j 

(4.14) 

(4.15) 

De correlatie tussen het reële en imaginaire deel van êk blijkt afhankelijk van de keuze van 

de basisfuncties en het al of niet constant zijn van de ruisvariantie. Voor de Fourier 
ontwikkeling is de covariantie in geval van constante ruisvariantie echter nul. 

Uit het voorgaande blijkt dat de voorwaarde (4.4). E(ÊiÊi) = eri8ij. een aantal ver
velende consequenties met zich meebrengt. Doordat in het Poisson geval reële en imaginaire 
delen van een ontwikkelingscoëfficiënt en ontwikkelingscoëfficiënten onderling gecorreleerd 

zijn. is de methode van Kosarev en Pantos hier statistisch niet zondermeer gerechtvaardigd. 
Een uitweg zou zijn de overgang op een ander stelsel basisfuncties. Omdat de covarian

tiematrix hermitisch is. is deze te diagonaliseren door op een ander stelsel basisfuncties 
over te gaan. Dit proces is echter uiterst complex. het vergt in ieder geval de bepaling van 
alle eigenwaarden van de covariantiematrix. Dit is een 0 (n 3 ) algorithme (n matrix afmet

ing). waneer n = 512 (een reële waarde) is dit nauwelijks praktisch uitvoerbaar. Daarbij 
komt nog dat we de covariantiematrix niet precies kennen omdat de er i's niet precies bek
end zijn. Het succes van een dergelijke aanpak lijkt het bovenstaande in aanmerking geno
men gering. 

Constructie van het filter. 

Introduceer een gefilterde functie als volgt: 

(4.16) 

waar we de reële filter coëfficiënten 'Y k hebben ingevoerd. We zoeken nu de set filter 
coëfficiënten {y k } die E (R 2) minimaliseert. waar R 2 wordt gegeven door: 



Voor E (R 2) leiden we af: 

E(R 2
) = EC1:[f 2(x;)- f (xi)L(Y~.:êdl~.:(xi) + )'~.:ê/1/I~.:*Cxi))] 

k 

= E[l:Cck c~.:* - Yt (êk ck* + ê~.:*ck) + yfêk ê/ )] 
k 

Met (4.13) volgt: 

E(R 2
) = 1: ckck*- 2ykc~.:c/ + yf(l:a}l/lk(x;)l/lk*(xi) + ckck*) 

k 

De set { y 1 } vinden we uit: 

Dit levert: 

Yk = * 2 ckck +CT (k) 

waarin 
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(4.17) 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

Deze uitdrukking staat in de stochastische signaal theorie bekend onder de naam Wiener 
filter. In het door Kosarev en Pantos beschreven geval geldt: CT & ) = CT 2 

A 

Tenslotte leiden we een uitdrukking af voor de variantie van f filter. De gevonden 
uitdrukking is tevens een schatting voor de fout tussen de gefilterde functie en de gezochte 
functie f (x ). 

o2ftüter(x) = E([ffüter(x)- Îtilter(x)]2) (4.22) 

= E[Î/uzer(X )] - f /ilter(X) 

Met ( 4.13) hebben we: 
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S 2 ft ilter (x ) = L i' k i' 1 1/1 t (x )1/J t (x ) L CT ?I/Ik (x )1/1 t (x ) (4.23) 
1<1 

Wanneer voor alle i geldt CT i = CT kunnen we de sommatie over i uitvoeren en volgt: 

82ft i/ter (x) = CT
2L i' ll/1 k (x )1/J ,*(x) 

/.. 

Gezien de moeilijkheden die de voorwaarde (4.4) oplevert. beperken we ons in het 
volgende tot het geval waarin (4.3) van toepassing is (constante ruisvariantie). De uit
drukking (4.21) voor het Wiener filter is gegeven in termen van de onbekende set {Ct}. In 
de praktische toepassing van (4.21) substitueren we voor Ct een geschikte schatting. Als I 
êk I >> CT zal êt een geschikte schatting zijn. De filter coëfficiënt i't zal in dit geval weinig 
afwijken van de optimale waarde corresponderend met gebruik van Ct . Wanneer I êt I ver
gelijkbaar van grootte is met CT. weten we dat êt hoofdzakelijk de ruis beschrijft en 
nauwelijks signaal vertegenwoordigd. In dit geval kunnen we beter ck = 0 kiezen. Om 
het ontstaan van Gibbs-oscillaties zoveel mogelijk te beperken. hebben we een 'tussen 
gebied' nodig (te vergelijken met de Gaussische afkapfunctie van Inouye). Figuur 4.1 toont 
een logarithmisch uitgezet vermogensspectrum. Duidelijk is te zien dat het spectrum inder
daad uiteen valt in een signaal gebied en een ruis gebied. dit laatste beslaat zeker 80% 
van het totale 

8 

7 

6 

5 

J 

<U 
<!::!- 2 

8' 

0 

0 32 

logari!.t>nisch uitgezet vennegens speetruft 
het in de rechter ~ 
gespiegelde deel is 1i9Q99Iaten 

64 $ 128 160 
Far i er IIOde index 

192 

Figuur 4.1 Vermogensspectrum van het middelste spectrum in Figtmr 1.3. 

224 

frequentiegebied. Het ruis gebied kenmerkt zich door fluctuaties rond een constant niveau. 
het ruisniveau. Ruwweg kunnen we zeggen dat het signaal deel in de logarithmische weer
gave van het spectrum lineair afneemt. Het ligt daarom voor de hand om voor het 'tussen 
gebied' een voortzetting van deze trend te kiezen. We benaderen Ct Ct* daarom door: 

(4.24) 

De parameters a en~ bepalen we hierbij door een kleinste kwadraten aanpassing te maken 
in logarithmische vermogensspectrum over het 'linear' afnemende deel. Wanneer (4.24) 
een geschikt gekozen fractie E van het ruisniveau bereikt. stellen we de resterende Fourier 
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coëfficiënten nul (bijvoorbeeld g = 0 signaal/ruisverhouding -20dB). 

We komen nu tot het volgende algorithme. 

(1) Bepaal de discrete Fourier transformatie van de data. eventueel vooraf gegaan door 

het aftrekken van een schuine basis !i jn t. 

(2) Bepaal de ruisvariantie uit het hoge frequentie deel in het spectrum. 

(3) Bereken het Wiener-filter (4.21) onder toepassing van de boven beschreven substitu

ties en pas dit toe op de Fourier coëfficiënten. 

(4) Bepaal de inverse transformatie van de gefilterde Fourier coëfficiënten en voeg zonodig 
de basislijn weer toe. 

In hoofdstuk 5 zullen we ingaan op de resultaten van boven beschreven methode. 

t Dit wordt gedaan om de Fourier coëfficiënten sneller naar nul te laten gaan en is geol>rloofd omdat de 
Fourier transformatie een lineaire operatie is. 



-75-

4.3. Maximum likelibood aanpassing van Fourier coëfficiënten. 

In de voorgaande paragraaf is aangetoond. dat toepassing van de smoothprocedure 
van Koserev en Pantos in het geval dat het meetproces door een Poisson verdeling wordt 

beschreven. statistisch gezien minder juist ist. Gezocht is daarom naar een alternatieve 
methode. Hierbij representeren we de gezochte gladde curve evenals in het voorgaande 
geval door een afgekapte Fourier reeks. Dit lijkt ondanks alles een goed uitgangspunt. De 

methode waarop we de Fourier coëfficiënten bepalen is echter aangepast. In het volgende 
maken we gebruik van het maximum likelihood formalisme. We zullen dit formalisme 
eerst kort toelichten. 

4.3.1. De maximum likelibood methode. 

Beschouw een probleem waarbij we een set van p modelparameters 

(4.25) 

willen schatten, gegeven een set stochastische variabelen 

(4.26) 

de uitkomst van een experiment. De waarschijnlijkheidsdichtheid van de stochastische 
vector x schrijven we in de vorm: 

f = f(x:a). (4.27) 

Een experiment heeft als uitkomst een vector :i{j >. Aan deze vector kunnen we een getal 
toekennen als volgt: 

(4.28) 

We interpreteren dit als volgt: met dP(j >associëren we een a posteriori waarschijnlijkheid. 
Hiermee bedoelen we: gegeven de experimentele uitkomst :i(j >. hoe waarschijnlijk was het 

om juist deze uitkomst te vinden ( xY > < xY > ~ xY > + ctxY >). Voor een verzameling 
van N onafhankelijke experimenten wordt de waarschijnlijkheid: 

N 
dP = II f (x(j >: a) di (4.29) 

j=l 

t Hoewel de resultaten over het algemeen zeer redelijk zijn. 
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Een functie L van de vorm: 

N 
L = rr f ex. u>: a) (4.30) 

j=l 

noemen we een likelilwod functie. Het licht voor de hand om de vector a waarvoor L een 
maximum aanneemt met de meest aannemelijke vector te associëren. Om dit maximum te 

vinden passen we standaard methoden uit de differentiaal rekening toe. Omdat de 
differentiatie van een product vaak onhandig is. voeren we de log likelihood functie in als: 

N 
= loL = L, lof (i<n: a). (4.31) 

j=l 

Het is duidelijk dat de positie van de extrema van l en L dezelfde zijn. Omdat l beter 
handelbaar is. zullen we deze meestal gebruiken in plaats van L. 
Het grote voordeel van de maximum likelibood methode boven bijvoorbeeld een X2-fit is. 

dat de juiste waarschijnlijkheidsverdeling expliciet wordt meegenomen. Een X2-fit is 
feitelijk alleen correct wanneer de verdeling Gaussisch is. Een eventuele asymmetrie. zoals 
in het geval van de Poisson verdeling. wordt hier geheel buiten beschouwing gelaten. 

Behalve de mogelijkheid tot parameter schatting levert de maximum likelibood methode 
ons ook een criterium voor de goodness of fit. Vaak wordt een goodness of fit test uit
gevoerd aan de hand van een x2-statistiek. Meestal kunnen we meerdere X2-statistieken 

vormen. In het specifieke geval van een Poisson verdeling hebben we bijvoorbeeld: 

x2- r. (x; - x;)2 
Pearson' s X2 (4.32) p-

X; 

(x; A )2 

xh r. -X; 
Neyman's x2 (4.33) = A 

X· l 

Dit zijn niet de enige x2-statistieken die te vormen zijn. Feitelijk is iedere functie van x en 
a die zich asymptotisch als een x2-verdeling gedraagt een X2-statistiek. We kunnen uit de 
likelibood functie een algemene x2-statistiek vormen. Zij ei de echte (onbekende) waarde 
van a. die we zouden vinden indien er geen statistiek in het spel zou zijn. Dan wordt de 
likelilwod ratio À gedefiniëerd door: 

L (i: a) 
À= 

L (i: ei) 

Het likelihood ratio test theorema zegt nu dat X~ gedefiniëerd door: 

X~= -2lnÀ = -2lnL(i:a) + 2lnL(i:ei) 

(4.34) 

(4.35) 

asymptotisch x2-verdeeld is met (N - p) vrijheidsgraden (Brandt. p.178 [1976]. Eadie. 
p256 [1971]). Hierin is N het aantal metingen en p het aantal parameters a;. De tweede 

term in (4.35) is onafhankelijk van de te schatten vector a. zodat minimalisatie van xf 
equivalent is met maximalisatie van de likelibood functie L. De X~-statistiek is daarom 
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zowel bruikbaar voor parameter schattingen als ook als goodness of fit criterium. Max

imum likelibood schatters hebben een aantal 'superieure' karakteristieken. Cramer en Rao 
(Eadie. pl31 [8]. Brandt. p138 [1]) hebben aangetoond dat voor elke schatter 0 met 
verwachtingswaarde 90 de informatie ongelijkheid geldt: 

(4.36) 

Hierin is B (0 0 ) de onzuiverheid0 van de schatter 0 en 1(0 0 ) de informatie2> in de meetdata 
met betrekking tot 90 . De informatie J(S 0 ) wordt hier gegeven door: 

I= E 
2 

àl (0) 
àO 

met l de log likelibood functie. Wanneer voor een schatter 0 geldt: 

àl(O) -A (0
0
)[0- E(O)- B(O)]. 

~-

(4.37) 

(4.38) 

geldt in (4.36) het gelijkteken en noemen we 0 een minimum variantie schatter. Hierin is 
A (0 0) een willekeurige functie die niet van i. afhangt. Integratie en transformatie naar de 
likelibood functie L levert uiteindelijk. dat schatters met een likelibood functie van de 
exponentiële vorm: 

L(O) = exp[a(9 0 )9 + {3(0) + c(9 0 )] (4.39) 

minimum variantie schatters zijn. Hierin is a (6) de integraal van de willekeurige functie 
A (0). {3(0) een integratie constante en c(O) een willekeurige functie. Wanneer de zwak
kere voorwaarde: 

L(O) = g(0.0 0 )h(i.) (4.40) 

geldt. noemen we de schatter 0 voor 00 voldoende. dat wil zeggen dat er geen andere 
schatter is die meer kennis met betrekking tot 90 kan bijdragen dan 9. Men kan aantonen 
dat maximum likelibood schattingen asymptotisch zuiver zijn en dat ze asymptotisch nor
maal verdeeld zijn. Rao [6] heeft onderzocht hoe snel verschillende schatters hun asympto
tische eigenschappen naderen. Hij vergeleek in het multinomiale3> geval XJ. x_& en de max
imum likelibood L. Hij vond dat volgens zijn criteria L de 'beste' was. gevolgd door xJ;. 
terwijl xk de 'slechtste' was. 

Een ander criterium waarop men statistieken (speciaal in onze toepassing) kan beoor
delen is welke statistiek bij minimalisatie het aantal gebeurtenissen (counts) behoudt. 

l)De onzuiverheid B (9 0 ) (bias) definiëren we als: 
B (90 ) = E(9) - 90 

2) Dit is een andere informatie dan de Shannon informatie. 
3) Multinomiaal experiment: telexperiment waarbij het totale aantal gebeurtenissen van te voren vast 
staat. 
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Voor Poisson verdeelde data blijkt in vele gevallen dat een maximum likelibood fit het 

aantal counts behoudt, terwijl x2-fits dit ofwel overschatten danwel onderschatten (bij 
gebruik van resp. x} en xk ). Men kan een voldoende voorwaarde afleiden waaronder een 
Poisson maximum likelibood fit het aantal counts behoudt (Cousins [7]). 

Zij LP de likelibood functie voor het Poisson-meetproces gegeven door: 

(4.41) 

Hierin is IJ- een functie van J parameters cj die voor iedere j de verwachtingswaarde van 

het Poisson proces geeft. We bepalen het extremum van (4.41) door het stelsel: 

oLP èHnLP 
0 --= 0 --+ = 

ocj ocj 
j = 1. ... , J (4.42) 

op te lossen. Dus : 

~ 

0/)-; L Y; - IJ-; 0, = 
IJ-i ocj 

j = 1. ... , J (4.43) 

Veronderstel nu dat er een inverteerbare vectorfunctie F bestaat die de parameter vector c 
overvoert in de vector c, zodanig dat p.(c) te herschrijven is als: 

i= 0 .... , N-1 (4.44) 

waarbij de functies g; onafhankelijk van de parameter ë 1 zijn. Maximalisatie van LP naar 
de nieuwe vector c : 

(4.45) 

De extrema van (4.43) en (4.45) zijn dezelfde omdat de vectorfunctie F inverteerbaar is. 
Vergelijking ( 4.45) voor j = 1 levert: 

(4.46) 

zodat het aantal counts behouden blijft. Wanneer de herdefinitie van de parametervector c 
als boven beschreven mogelijk is. blijft het aantal counts behouden. De interpretatie van 
het bovenstaande is. dat wanneer de parametrisering een willekeurige schaal keuze toestaat. 
het aantal counts behouden blijft (parameter ë1). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de 
aan te passen functie gegeven wordt door een sommatie over willekeurige termen met 
onafhankelijk te bepalen parameters als coëfficiënten. 
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4.3.2. Schatting van Fourier coëfficiënten met de maximum likelibood methode. 

In het volgende zullen we het concept van de maximum likelibood toepassen op het 
datasmoothing probleem. We zullen daarbij veronderstellen dat de elementen in de meet
serie 

{ 

A A A } 

Yo·Y1· ····YN-1 (4.47) 

onafhankelijke Poisson verdeelde stochastische variabelen zijn. We willen nu 

de 'gladde' functie f (x) bepalen die in ieder punt x;, equidistant gelegen. de 
verwachtingswaarde van het Poisson proces in x; geeft. We representeren deze gladde 
functie door een afgekapte Fourierreeks. De ontwikkelingscoëfficiënten in deze reeks willen 
we nu schatten met de maximum likelibood methode. We maximaliseren daartoe de a pos
teriori waarschijnlijkheid dat onze meting is opgetreden. onder de voorwaarde dat de met

ing te representeren is door de afgekapte Fourierreeks. 

De verdelingsfunctie voor een Poisson proces wordt gegeven door: 

(4.48) 

waarin 11- de verwachtingswaarde van het Poisson proces is. De likelibood functie L wordt 
in dit geval gedefiniëerd door: 

L = 1f [f (x; )t;e~p(- f (xJ) 

i=O Y;! 
(4.49) 

We voeren nu de log likelibood functie l in: 

N-1 

l = ln L = L [y; ln f (x;) - f (x;)]. (4.50) 
i=O 

waarbij we ln Y;! weglaten omdat deze constante term geen rol speelt in het maximalisatie 
proces. We stellen de modelfunctie t voor door: 

1 m 
f(x;)= -r,akl/1/(x;). 

N k=O 

t Impliciet wordt aangenomen dat in (4.51) voor iedere term ook zijn complex geconjugeerde voorkomt. 
Wanneer er aanleiding tot verwarring zou kunnen zijn zullen we deze aanname expliciet tot uitdrukking 
brengen. 

(4.51) 



Meer specifiek voeren de discreteFouriertransformatie in: 

N-1 

ak = L f (x; )1/J k (x; ) 
i=O 

met: 

Hierin is w den-de machtswortel uit 1 over het lichaam der complexe getallen. 
De inverse transformatie definiëren we als: 

1 N-1 * 
f (x;)= N L ck I/Ik (x;). 

k =0 
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(4.52) 

(4.53) 

(4.54) 

We ontwikkelen f (x) in een Taylor reeks rond a = ao. aangegeven door het subscript 0. 

m 

f (x;) = f o (x;) + L (4.55) 
j=O 

Substitutie in (4.50) levert bij verwaarlozing van alle termen hoger dan van de eerste 
graad in Sa: 

(4.56) 

_ ( f ( . ) + ~ of o(x i ) ~ . + of o(x; ) ~ * 
o x' L. !l . u a 1 o .* u a 1 

i=O val al 

We differentiëren l in (4.56) naar Sak en stellen deze uitdrukking gelijk aan nul om de set 

{Sak } te vinden die l maximaliseert. 

(4.57) 

N-1 Y; of oCx;) 
E of oCx;) of oCx;) oak i=O m 

f o (x;)+ E oaj 
Sa i + 

0 * Sa/ 
j=O ai 

= 0 

We maken nu gebruik van de ontwikkeling: 

1 
1 +a + a 2 + · · · (4.58) 

1-a 
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Deze passen we tot in eerste orde toe op de breuk in (4.57) en schrijven : 

Nfl Y; - f o(x;) of oCx;) = 
i=o f o(x;) oa" (4.59) 

N-1~ 1 
;~o ~ f o(x;) 

Wanneer we de sommatie volgorde in het rechterlid verwisselen. hebben we een stelsel met 
m + 1 complexe onbekenden 8a i . 

Invullen van f (x;) in de partiële differentiaal quotiënten levert: 

N~l YAt. f (x ) 

;~o 7 oCx~) i "'"* (xi) = (4.60) 

Vergelijking (4.60) is de iteratie formule waarmee we de maximum likelibood fit bepalen. 
Dit stelsel vormen we om in twee stelsels reële vergelijkingen in respectievelijkIm 8ai en 
Re 8ai door van (4.60) zijn complex geconjugeerde af te trekken respectievelijk er bij op te 
tellen. Uitgeschreven voor het reële deellevert dit bij substitutie van (4.52)voor "'" (xi): 

(4.61) 

1 m N-1 1 - L L (wi(i+k) + wi(k-j) + wi(j-k) + w-i(j+k))Re8ai 
N i=O i=O f (x;) 

Een soortgelijke uitdrukking is voor Im 8ai af te leiden. De sommaties over i herkennen 
we nu als discrete Fourier transformaties. Om de matrix behorende bij het stelsel ver
gelijkingen samen te stellen. hoeven we alleen de juiste coëfficiënten uit de getransfor
meerde van b met bi = 1/Nf (x;) bij elkaar op te tellen. 

We komen nu tot het volgende algorithme: 

(1) Bepaal de discreteFouriertransformatie van de input data. 

(2) Bepaal op grond van het vermogensspectrum het aantal significante Fourier modes. 

(3) Bepaal een beginschatting voor de Fourier coëfficiënten door te filteren volgens de 
methode van Kosarev en Pantos. Dit is de vector a 0. 

(iteratie:) 

(4) Bepaal de discrete Fourier transformaties van de vectoren met elementen respec
tievelijk: 



en 

Yi- f (xJ 

f (x;) 

1 
N f (x) 

Hierbij nemen we voor f (x;) de inverse Fourier getransformeerde van ao 
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(5) Bepaal nu twee reële stelsels voor Re llaj en Im llaj door de juiste elementen uit de 
twee Fourier getransformeerden bij elkaar op te tellen. Los deze stelsels op en bepaal 
de vector lla 

(6) Bepaal de nieuwe schatting voor a als: an = an _ 1 + llan Controleer of aan het con-
vergentie criterium voldaan is. Zo nee. ga terug naar (4). anders stop de iteratie. 

Het cruciale punt in dit algorithme is de bepaling van het aantal significante Fourier modes. 

Wanneer dit aantal te klein is. convergeert het iteratie proces niet. Is het aantal te groot. 

dan zal de oplossing het input signaal 'te goed' volgen. We kunnen dit controleren door het 
likelibood ratio test theorema toe te passen. Een te goede fit zal een te kleine X~ opleveren. 

In het volgende hoofdstuk geven we voorbeelden van resultaten behaald met de 

boven beschreven methode. 
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5. Resultaten en discussie. 

In dit hoofdstuk geven we een aantal voorbeelden van spectra met gesimuleerde Pois

son ruis. Op de I-dimensionale spectra zijn zowel de methode van Kosarev en Pantos toe

gepast als de maximum likelibood methode. De 2-dimensionale resultaten hebben een zeer 

voorlopig karakter. In verband met de tijd was het riiet mogelijk ook hier de in hoofdstuk 

4 beschreven methoden te implementeren. 

Eendimensionale spectra 

In figuur 5.1a is de verwachtingswaarde van het in de simulatie gebruikte spectrum weer

gegeven. De ondergrond heeft een verwachtingswaarde van 5 counts. De hoogste piek heeft 

een verwachtingswaarde van 100. de pieken in het doublet hebben een verwachting van 50 

en 30 counts. Figuur 5.1b toont het voor dit verwachtingsprotiel gegenereerde spectrum 

met Poisson ruis. Duidelijk is te zien dat de ruis op de pieken toeneemt. In figuur 4.1 is het 

vermogensspectrum voor dit spectrum gegeven. 

Figuur 5 .2a is een voorbeeld van de toepassing van de methode van Kosarev en Pan

tos. Wanneer we het gefilterde spectrum vergelijken met het oorspronkelijke ruisvrije spec
trum, dan blijkt dat de grootste fout die gemaakt wordt ongeveer 4 counts is. De grootste 
afwijkingen treden op op de pieken. zoals te verwachten is. Het hier behaalde resultaat is 

typisch voor spectra van de bovengenoemde verwachtingsniveau's en vergelijkbare struc

tuur (piek breedten). De grootste piek heeft een verwachtingswaarde van 100. De hiermee 

corresponderende ruisstandaardafwijking is 10. Dit in aanmerking genomen is de fout in de 

piekhoogte schatting van ca. 3 counts niet slecht. 

Wat de piekposities betreft. wordt een maximale fout van 3 kanalen gevonden. In dit 

geval is de fout in de piekpositie voor de grootste piek zo'n 5 % van de breedte op halve 

hoogte. Deze waarde is typisch voor een dergelijke piek. 

Figuur 5.3 geeft voorbeelden van de toepassing van de maximum likelibood methode. 

Het behaalde resultaat is vergelijkbaar met dat van de vorige methode. In het algemeen 

blijkt dat de maximum likelibood schattingen iets meer oscilleren dan bij filteren het geval 
is. Daar staat tegenover dat de maximum likelibood methode de piekhoogte en de piekposi

tie i.h.a. iets beter schat. 

Baker en Cousins [1983] geven als uitdrukking voor de likelibood x2 (zie: hoofdstuk 
4.3) 

x?= 21:(y; - n; + ln(n;ly;)) (5.1) 

Hierin is Y; de geschatte waarde in kanaal i en n; de gemeten waarde in kanaal i. De 
gemeten waarde in kanaal i . n; is hier een schatting voor de echte verwachtingswaarde in 

dit kanaal. (zie: Eadie [1971] p256) De Xf die met deze uitdrukking gevonden wordt. is te 

steeds te groot. De standaardafwijking voor de x2 verdeling bij 512- 60 = 452 
vrijheidsgraden (we gebruiken ca. 30 complexe coëfficiënten) is van de orde 30. De hier 

gevonden waarden voor de x2-statistiek zijn typisch zo·n 570. Dit zou een zeer slechte fit 

impliceren. Omdat wij echter de echte verwachtingswaarde kennen. hoeven wij in deze 
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Figuur 5.1 a) Verwachtingsprofiel voor het simulatie spectrum. b) Spectrum met Poisson ruis. 

c) Verschil tussen a) en b). 
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simulatie de schatting van de verwachtingswaarde in een kanaal door de meetwaarde in 

een kanaal niet toe te passen. De hiermee gevonden x2 is van de orde typisch 100. Dit 

impliceert een extreem goede fit. Hoe beide uitkomsten met elkaar te rijmen zijn. is niet 
duidelijk. In de figuren is steeds de X2 volgens Baker gegeven. 

Een groot praktisch probleem van zowel de methode van Kosarev en Pantos als de 

maximum likelibood methode, is de bepaling van het aantal mee te nemen Fourier modes. 

Meestal levert de in hoofdstuk 4.2 gegeven schatting uit het vermogensspectrum bevredi

gende resultaten. 

Resumerend kunnen we stellen dat beide boven genoemde methoden bevredigende 

resultaten opleveren. De maximum likelibood schatting oscilleert i.h.a. iets meer maar 

schat de piekhoogten en piekposities i.h.a. iets beter. 

gefilterd poisson-spectrum 
Kosarev ~ Pantos methode 
aantal fourier-modes: 28 
chisquare = 575.7 
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Tweedimensionale spectra 

De tweedimensionale resultaten hebben een zeer voorlopig karakter. Ze tonen feitelijk 
alleen aan. dat twee dimensionaal filteren goed mogelijk is. Hier is een blokfilter gebruikt. 

Alle Fourier modes beneden een bepaald signaal niveau zijn nul gesteld. Als gevolg hiervan 

zijn Gibbs oscillaties te verwachten. De voorbeelden tonen dat dit hier erg meevalt. Te 

verwachten valt. dat toepassing van het in hoofdstuk 4.2 beschreven Wiener filter zeer 

goede resultaten zal opleveren. (Hoewel dit evenals in het eendimensionale geval statistisch 

niet correct is.) 

Figuur 5.4a toont de verwachtingswaarde van een tweedimensionaal spectrum. In 

figuur 5.4b is aangegeven hoe dit spectrum er uit ziet als het met Poisson ruis behept is. 

Figuur 5.5a toont het logarithmisch uitgezette vermogensspectrum van figuur 5.4b. (Voor 

de duidelijkheid is slechts een kwart van het totale vermogensspectrum gegeven.) Figuur 

5.5b toont de gefilterde versie van 5.4b. Gezien de ruwe methode waarmee dit resultaat 

bereikt wordt. is dit resultaat niet slecht. 

De figuren 5.6 tonen een tweedimensionaal spectrum dat slechts structuur in een 

richting heeft. Het in figuur 5. 7a gegeven logarithmisch uitgezette vermogensspectrum 

toont ook slechts in een richting structuur. Toepassing van een blokfilter levert figuur 5.7b. 

Het oorspronkelijke spectrum wordt onwaarschijnlijk goed geschat. 

5.1. Discussie 

De hier gegeven voorbeelden tonen aan dat toepassing van Fourier methoden voor het 

schatten van spectra met onbekende structuur tot goede resultaten kan leiden. 
Hoewel aan het algorithme van Kosarev en Pantos statistisch gezien een aantal haken en 

ogen zitten voor Poisson verdeelde data (het is feitelijk alleen correct wanneer de ruis nor
maal verdeeld is en de variantie overal gelijk is). werkt het zeer bevredigend. Het algor

ithme is snel en heeft wat dat betreft zeker iets voor op de maximum likelibood schatting. 

Dit algorithme is veel bewerkelijker. terwijl de resultaten niet duidelijk superieur zijn. Dit 

laatste de superieure karakteristieken van maximum likelibood schatters ten spijt. Gezien 
de goede resultaten met een blokfilter. houdt de methode van Kosarev en Pantos een 

duidelijke belofte voor tweedimensionale spectra in. Deze kunnen. in combinatie met de in 

hoofdstuk 3 beschreven Nussbaumer-Quandalle FFT. met het Kosarev en Pantos algor

ithme snel verwerkt worden. 

In dit verslag is geen aandacht besteedt aan de continuïteit bij periodieke voortzetting. 
Alle voorbeelden werden steeds zo gekozen dat hieraan steeds voldaan werd. Voor een 

snelle convergentie van een afgekapte Fourier reeks is dit echter wel belangrijk. Te 
verwachten is. dat gemeten spectra in de randpunten vrijwel nooit even boog zullen zijn. 

Een goede methode is in dat geval om de even voortzetting van het meetsignaal te 
bewerken. In bepaalde gevallen kan ook baseline substaction uitkomst bieden. Voor de 

maximum likelibood methode is baseline substraction echter niet toepasbaar. de specifieke 

eigenschappen van de Poisson verdeelde data zouden dan geweld worden aangedaan. 
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Figuur 5.4 a) Verwachtingsproftel voor tweedimensionaal40 bij 40 spectrum. 
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Figuur 5.4 b) Spectrum met gesimuleerde Poisson ruis. 
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Figuur 5.5 b) Reconstructie van figuur5.4 bna filteren met blokfilter. 
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Een belangrijk punt waar ook steeds aan voorbij is gegaan. is het essentiëel positieve 

karakter van de meetdata. Zowel de methode van Kosarev en Pantos als de maximum 

likelibood aanpassing legt geen positieve randvoorwaarde aan de oplossing op. Wanneer de 

oplossing negatief wordt ontspoort de maximum likelibood methode. Het proces divergeert. 

\'oor de methode van k.osarev en Pantos is een positieve randvoorwaarde moeilijk in te 

bouwen. De maximum likelibood methode biedt wat dat betreft meer perspectieven. 

Omdat het algorithme iteratief is. kan een ongewenst deel van de oplossingsruimte worden 

af geschermd. Voor zeer lage statistiek (figuur 1.3a) zal de maximum likelibood methode 

met een positieve randvoorwaarde het enige alternatief zijn. Dan zal ook het meenemen 

van de juiste waarschijnlijkheidsverdeling door de maximum likelibood methode 

duidelijker aan het licht treden. Een andere methode waarvan niet duidelijk is of deze hier 
toepasbaar is. is de maximum entropy methode. Deze methode is geschikt voor essentiëel 

positieve data en levert bijzonder goede resultaten in optische toepassingen (Frieden 

[ 1972.1977 .1980.1982]). 

Als laatste belangrijke voordeel van Fourier methoden noemen we de mogelijkheid tot 

deconvolutie. Hierbij is het zeer belangrijk dat eerst de ruis goed verwijderd is. Dit is 
noodzakelijk. omdat bij deconvolutie de hoge frequenties worden opgeblazen. Is de ruis 

met een van de in dit verslag beschreven methoden verwijderd, dan is deconvolutie een
voudig uit te voeren. Voor het EARISS apparaat lijkt dit vooralsnog niet van belang. 

omdat hier over het apparaat profiel weinig bekend is. 
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Appendix A 

In deze appendix leiden we de verdeling van de stochastische 

ontwikkelingscoëfficiënten ê~.: af in het geval dat Î (x;) Poisson verdeeld is. 

Ga uit van vergelijking (4.10): 

(A.l) 

Hierin is ê~.: de som over een aantal stochastische variabelen met verschillende 

verwachtingswaarde en variantie. Op voorhand is niet duidelijk dat de centrale limiet stel

ling van toepassing is. We stellen de termen in de sommatie voor door: 

F(x;) = Î (x; )I/Ik (x;). (A.2) 

F(x;) is een complexe stochastische variabele met een discrete verdeling. Î (x;) is immers 

discreet verdeeld. F(x;) is te karakteriseren door: 

(A.3) 

var(Re(F(x; ))) = f (x; )(Re(l/l.t (x;)))2 • (A.4) 

(A.5) 

waarin f (x;) de verwachtingswaarde van het Poisson proces is. We voeren nu de stochas

tische variabele 

Yi = F(x;)- E(F(x;)) (A.6) 

m. De bij Re (y;) behorende karakteristieke functiet stellen we voor door: 4>Y; (t ). De 

momenten van de verdeling van Re (y;) rond de oorsprong vinden we door de karakteris

tieke functie n-maal te differentiëren int = 0 : 

(A.7) 

t Fourier getransformeerde van de verdelingsfunctie. 
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waarin 1-Ln het n-de moment van de verdeling is. 

Omdat: 

J.Lo= 1 

I-L1= 0 

I-L2= er?. 
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(A.8) 

met er? = var[Re (F (x;))]. kunnen we nu de volgende Taylorreeksontwikkeling voor 

1>" (t) opschrijven: 
•I 

1>Y; (A.9) 

Definiëer nu de stochastische variabele Û; door: 

Y; 
J.L; = ...;n . (A.lO) 

Door deze transformatie blijft in de limiet n--+ oo de variantie eindig. hetgeen in (A.6) niet 

het geval is. Voor de corresponderende karakteristieke functie geldt: 

(A.ll) 

dus: 

er 2t 2 i 1-L 3t 3 
1>u (t) = 1 - -

1 
-- + · · · 

I 2n 6n 3/2 
(A.l2) 

Zij nu: 

n 

s = L,û;. (A.13) 
i= 1 

dan is de bijbehorende karakteristieke functie: 

n 

1>s(t) = II 1>ui(t) (A.l4) 
i= 1 

n 

=II 
i= 1 

er?t 2 iJ.L t 3 

1------3-+ 
2n 6n 312 
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Links en rechts de natuurlijke logarithme nemen resulteert in: 

n er 2t 2 i Jl t 3 
ln (<f>s (t )) = L ln 1- -

1 
-- -

3
- + 

i= 1 2n 6n 312 
(A.15) 

Omdat n groot is. ligt de term tussen haakjes in de buurt van 1. Het is daarom gerecht

vaardigd gebruik te maken van de Taylor ontwikkeling: 

ln ( 1 + x) = x + 0 (x 2). 

n - er ?t 2 
lim ln (<f>s (t )) = lim L 

n - oo n - ooi = 1 2n 

i IJ t 3 
_r-_3_ + 
6n 3/2 

n 

(A.15) 

+ 0 ((. . .)2) (A.16) 

Uit (A.16) volgt dat in de limiet n--+ oo alleen de term L 1h er [t 2/n een rol speelt. De 
i= 1 

limiet (A.16) is eindig omdat er? begrensd is. Voor groten wordt de karakteristieke func-
tie <t> s (t ) in goede benadering gegeven door: 

(A.17) 

Hieruit volgt dat s normaal verdeeld is rond de oorsprong met een variantie: 

( ~) 1 ~ 2 var s = - L. er; . 
ni=l 

(A.18) 

Terug transf ormerend volgt: 

5 
= t Re(F(x;)-E(F(x;))) 

i=l ..;n 
(A.l9) 

= t Re (F(xi )) 

i=l ..;n 
t Re(E(F(x;))) 

i=l rn: 

zodat: 

n ~ 

Re(êk) = L:Re(F(x;)) (A.20) 
i=l 
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normaal verdeeld is rond: 

(A.21) 

• i= 1 i= 1 

' met variantie: 

n 

var (Re (êk )) = L I (x; )(Re 1/11.: (x; ))2 (A.22) 
i= 1 

Analoge uitdrukkingen zijn af te leiden voor het imaginaire deel. Voor êk volgt: 

n 

E (êk ) = L I (x; )1/1 1.: (x;) = ck (A.23) 
i= 1 

wat precies is wat we verwachten. 

r 


