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Inleiding.

Ret Sampling-theorema leert ons dat een band

begrensde funktie f volledig beschreven is door z~n

sample-waarden op equidistante sample-punten. Dit

houdt in dat we f kunnen realiseren door middel van

een reeks o-funkties.op die sample-punten, waarvan de

gewichten overeenkomen met de funktie-waarden op de

sample-punten. Sturen we deze reeks o-funkties door

een laagdoorlaatfilter, dan vinden we f terug. Zie

figuur 1-a.

- I lDFl_
x

Figuur 1-a: Theoretische overdracht.
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x

x

~

~
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Figuur 1-b: Praktische overdracht.

Daar we in de praktjjk geen o-funkties met een bepaald t

gewicht kunnen realiseren, kiezen we voor pulsen met

variabele breedte en. vaste hoogte. Sturen we deze in ~.

breedte-gemoduleerde pulsen door een laagdoorlaatfil

ter (zie figuur 1-b) dan zal er een fout optreden

tussen de uitgangsfunktie f~ en de te realiseren funk-
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tie f, omdat we geen "echte" o-funkties gebruiken.

Willen we de fout tussen f en f~minimaal maken dan

dienen we de breedtes van de pulseh aan te passen.

Dit panpassen wil zeggen: de pulsbreedte in het in

gangsvlak wordt via een niet-lineaire relatie be

paald door aIle sample-punten in het uitgangsvlak

(principe van predistoI'sie).

We maken geen fout, als we oneindig veel machten

van f~ en oneindig veel termen van die machten mee

nemen. Indien we toch een fout toelaten dan uit dit

zich in een beperking van de machten van f.waarover

we moeten sommeren en een bpperking van het aantal

termen waarover we moeten sommeren per macht van f~.

Kortom: een beperking van het aantal sample-punten

in het uitgangsvlak dat meedoet b~ de predistorsie.

Passen we bovenstaande toe op het optische 0

verdrachtssysteem van figuur 2 dan kOint de pulsreeks

&---- f ---t)~<-- f ---lHil--- f ---t)E-(--f ---.I

L1 L2.
In

transpa
rantie

lens

F
Fourier
vlak

lens

uit..
funktie
vlak

Figuur 2: Overdrachtssysteem.
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overeen met de transparantie in het ingangsvlak. Deze

transparantie is vervaardigd volgens het "half-tone"

principe; dit wil zeggen aIleen zwart en wit (= vas

te hoogte en variabele breedts). De bandbegrenzing

vindt plaats in het Fourier-vlak me+' behulp van een

diafragma. De bandbegrensde, positieve funktie vin

den we in het uitgangsvlak.

Ret overdrachtssysteem heeft een zodanige vorm

dat we negatieve pulsbreedtes kunnen kr~gen. Dit levert

een extra probleem daar we geen negatieve breedtes kun

nen realiseren.

.,
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1 Afspraken en Definities.

Vooraf zullen we een aantal afspraken maken over

gebruikte vereenvoudigde schr~fw~zen en afkortingen.

1-1 Integratie en So~atie.

Integratie s en sommatie s van -CD tot +CD zullen we

korthoidshalve als voIgt noteren:

noteren we also ~f(X)dX

noteren we als: L:fn(X)

n

met andere woorden, daar waar geen grenzen gegeven

worden, z~n de integratie- of sommatiegrenzen -CD en

+CD.

1-2 Fouriertransformaties.

1-2-1 een-dimensionaal.

Onder de Fouriergetransformeerde naar de plaats

van een funktie f(x) zullen we verstaan de funktie

f(u) die gedefinieerd is als:

- J iuxf(u)= f(x).e dx 1-1

waarb~ we al meteen ge

~ bruik maken van de afspraak in 1-1. Symbolisch note

ren we deze transformatie als:

f ( x ) 0-0 f ( u )

De terugtransformatie noteren we op gel~ke w~ze, doch

de terugtransformatie-definitie is:

1 1



1 J- -iuxf(x)=27f f(u).e dx 1-2

1-2-2 Twee-dimensionaal.

De twee-dimensionale Fouriergetransformeerde van

een funktie f(x,y) naar de plaats definieren w~ als:

1-3

Symbolisch noteren we dit ook als:

f(x,y) 0-0 f(u,v)

Terugtransformatie geschiedt volgens:

( ) 1 1~r-( ) -i (ux+vy )I' x,y -47f2 J I' u,v .e dxdy

1-3 Konvolutie.

1-4

1-34 een-dimensionaal;kontinu.

Onder de konvolutie van twee funkties f(x) en

hex) verstaan we de volgende integraal-operatie:

I' (x) * h (x) = Jf(x-x I ) • h ( X I ) dx I = Jf (x I ) • h (x- X I ) dx I

1-5
Deze levert een gewogen gemiddelde van f(x) volgens

de weegfunktie hex).

1-3-2 een-dimensionaal;diskreet.
-

De integraal gaat over in een sommatie over sam-

ple-waarden.

f(rT) * h(rT)= Lf(nT).h((r-n)T)= Lf( (r-n)T) .h(nT)

n n 1-6
Ook hier geeft de konvolutie een gewogen gemiddelde

1 2
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van f(rT) met als weegfunktie h(nT). De weegfunktie

is echter slechts bekend op diskrete punten.

1~-3 Twee-dimensionaal;kontinu.

f(x.y) •• h(x.y)~ !!f(X•• Y'),h(X-X'.Y-Y')dX'dY'

=11 f(x-x' ,y-y') .h(x' ,y' )dx'dy'
1-7

1~-4 Twee-dimensionaal;diskreet.

f(rT,sT) ** h(rT,sT)= 2:l:f(nT,mT).h((r-n)T,(s-m)T)
n m

I:Lf( (r:'-n)T, (s-m)T) .h(nT,mT)
n m 1-8

1 3



2 Optische Overdrachtssystemen.

Een optisch overdrachtssysteem bestaat uit een

ingangsvIak en een uitgangsv~ak, ook weI objekt- en

beeIdvIak genoemd. Tussen deze beide vIakken bevi~dt

zich het optische systeem, dat een bepaalde operatie

uitvoert op het ingangssignaaI, zodat er, in het aI

gemeen, een ander signaal ontBtaat in het uitgangs

vIak. In- en uitgangsvIak staan beide Ioodrecht op

de optische as, die we de z-richting zuIIen noemen

(zie figuur 2-1).

~r -

in uit

overdrachts-
systeem

Figuur 2-1: Optisch overdrachtssysteem.

-
In het algemeen zal voor een Iineair systeem gelden:

Het systeem wordt daarb~ gekarakteriseerd door

Is het systeem Iineair en t~dinvariant, dit wil zeg-



2-3

.# ..

gen de eigenschappen veranderen niet in de t~d, dan is

het verband tussen in- en uitgangssignaal:

Dit brengt ons ertoe om te Fouriertransformeren in de

t~d. Definieren we:

dan gaat 2-2 over in:

fu(r,w)= f hC.~,E.,w) .fi (.e.,w)d.e.

( "iwt ( ) iwt iwt .of: b E.-p)e -+ h r,E.,uJ .e ". ;daar e een elgen-

funktie is van het lineaire t~dinvariante systeem.

Een verdere beperking en vereenvoudiging geeft

de plaatsinvariantie. Plaatsinvariantie wil zeggen

dat de eigenschappen van het systeem niet veranderen

als we net gehele systeem over een afstand a in wil

lekeurige richting verschuiven. Formule 2-1 gaat dan

over in:

Defini~ren we nu ook Fouriergetransformeerden naar de

plaats volgens:

- f iw~h(w,w)= h(r,w).e - d~

dan gaat 2-3 over in:

22



i(wt-wr)daar e -- een

t~d- en plaatsin-

of: i(wt-wr) h( ) i(wt-wr)e -- ---. Y!. ,w • e --

eigenfunktie is van het lineaire,

variante systeem.

We zullen nu enkeJe speciale optische

systemen bespreken met hun eigenschappen.

2-5

overdrachts-

A Modulator.

h(r,p)= m(p).o(r-p)- - - --

Hierdoor wordt het verband tussen in- en uitgangs

belichting:

We kunnen de modulator dus als een soort "dia" be

schouwen, die een bepaalde weegfaktor toekent aan

het ingangssignaal.

Een scherm met een gat kunnen we beschouwen als een

modulator met als modulatiefunktie

{

1 binnpn de apertuur
m (p)=

s - 0 buiten de apertuur

-..

B Vr~e ruimte.

. k I ,2-l- r-p
( ) ik -ika 2a - -

h r,p = -2--.e .e- - 7ra 2-7

Hierb~ is aangenomen dat we de Fresnelbenadering

mogen toepassen. De afstand tussen in- en uitgangs

vlak is a; ~ is de vektor in het ingangsvlak; r de

vektor in het uitgangsvlak; k is het golfgetal.

Zie figuur 2-2.
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..,

Figuur 2-2: Overdracht in de vr~e ruimte.

C Dunne lens.

ok b ik ,2-1 n -IP
h(r,R)= e .e 2f - .o(r-.e.) = m(g). o(r-g) 2-8

Dit geldt voor dunne lenzen, dit wil zeggen indien de

lens aIleen fase-draaiing geeft, die afhankel~k is

van de plaats. Ret is dan een fasemodulator.

Variabelen: n is brekingsindex van het glas

b is de maximale dikte van de lens

f is de brandpuntsafstand van de lens.

Opm.: de as van de lens en de optische as dienen sa-

men te vallen.

We kunnen een lens als een transparantie beschouwen

die aIleen fase-draaiing geeft. Daar de lens eindi

ge afmetingen heeft, kunnen we een lens met straal

a vergel~ken met ~en transparantie met transparan

tie-funktie

{

1 alsl.~.I$a
waarin P (~)=

a - 0 als 1.tI?S

24



D Fouriertransformator.

Een mogel~ke manier om de Fouriertransformator

te realiseren is twee maal een vr~e ruimte in kombi

natie met een dunne lens. De lengtes van de vr~e ruim

tes z~n f (= brandpuntcafstand). Zie figuur 2-3.

o

1

f

3

f
3

"

Figuur 2-3: Fouriertransformator.

!ei(PX2+2QX)dX __ ~ip7rAls we gebruik maken van

dan vinden we voor

of: 2-9

Is fO(xoYO)nu de ingangsbelichting dan geldt volgens

~ 2":3; 'd'-a t :

25



\ (( it(XOXJ+YOYJ)
fJ(xJy J )== Al } fO(xoYO)·e . dxOdyO

- k k
== A fO(fxJ'fYJ) 2-10

ik -ik(2f+nb)
waarin A= 27rf.e

Hieruit voIgt dat de uitgangsbelichting de Fourier

getransformeerde is van de inganesbelichting; dit

verklaart ook de naam van de opstelling. Getransfor

meerd wordt naar de variabelen u==~XJ en v==~YJ.
Omgekeerd geldt ook:

2-11

Tevens geldt volgens definitie 1-4;

Vergel~ken van (~ en ~) levert het genoemde resultaat

op van 2-11.

Als slot van dit hoofdstuk zullen we de opstel

ling in vereenvoudigde vorm behandelen, zoals die b~

de experimenten gebruikt is. Zie figuur 2-4.

De opstell~ng bestaat uit twee Fouriertransformato

ren achter elkaar waartussen een scherm is geplaatst

met een vierkante opening erin.

26



.---- f -----H---- f --~f----- f --4f--- f ---ill

uit

Figuur 2-4: OpstelJing.

Voor het scherm geldt:

Ret scherm is een modulator dus: f4(x4Y4)=m(x4Y4)fJ(x4Y4)

Toepasscn van de formules 2-10 en 2-11 levert het ver..;,o_o

band op tussen ingangsbelichting en uitgangsbelichting

2-12

Uit formule 2-12 maken we op dat het optische over

drachtssysteem werkt als een ideaal twee-dimensio

naal laagdoorlaat-filter.

Terugtransformatie volgens 1-4 levert de plaatsfunk=

tie 6p 2-1 J. 2 7



u 2
fu(x,y)== A.B.E-;:1. fO(-x,-y)**sinc(Ux) .sinc(Uy) 2-1.3

Interpretatie: elk punt van het ingangsvlak wordt o

ver 1800 gedraaid (min-teken in fa) en gekonvolueerd

met een twee-dimensionale sinc-funktie, hetgeen wil

zeggen dat er een uitsmering ontstaat in het uitgangs

vlak.

28



3 Voorwaartse Systeem.

Om in het ingangsvlak een positieve) bandbegrens

de funktie g te realiseren, is het voldoende de funktie

g te kennen op z~n sample-punten (Sample-theorema A-2).

In dit hoofdstuk leiden we het verband af tussen de ge

wenste uitgangsbelichting en de daarvoor benodigde

breedtes van de pulsen op de transparantie. Zie figuur

3-1 .

overdrachts
systeem

g(x, y) ==H [f (x, y 8
Voorwaartse- systeem.

ingangs
vlak

Figuur 3-1:

De methode is als voIgt: na de transformatie van de

transparantie-funktie f(x,y) naar het frequentiedo- .
- \

mein, schr~ven we f(u,v) als machten van de pulsbreed~

te a. B~ elke macht van a behoort een gewichtsfunktie

h(u,v). De bandbegrenzing in het Fourier-vlak werkt

ook op deze h-funkties zodat na terugtransformatie

naar het plaatsdomein een andere f0nktie g(x,y)ont-



staat. Daar g(x,y) bandbegrensd is, kunnen we het sam

pling-theorema toepassen op g(x,y)en h(x,y). Zo kr~gen

we een verband.tussen de funktiewaarde op een sample

punt in het uitgangsvlak en d~ pulsbreedt8s in het in

gangsvlak.

3~ Afleiding van het voorwaartse systeem in

een-dimensie.

Als basis van de transparantie-funktie f(x) fun

geert de puIs zoals gegeven in figuur 3-2.

1··· ., ... ...--------.,

------.----1 . - . - . r--- . - . -I-----.-------til'>"
-T
'2

-aT
2

o aT
2

T
'2

x

Figuur 3-2: Basispuls voor de transparantie.

Wenemen de hoogte 1/T opdat, indien volledige modu

latie optreedt, de oppervlakte van de puIs gel~k is

aan 1. Dit komt overeen met het geval van realisering

met behulp van o-funkties. We normeren g(x) dan ook

tussen 0 en 1. Tevens is de oppervlakte onder de puIs

evenredig met a • \.

waarin sine t =
T

(x) . aTu
0-0 2s1n( -2- )

uT
sin t

t

aTu
= a sine( -2-

32



Ontwikkel de sinus in een reeks rond 0:

{

uxT2~) 2 (aT
2

U) 4
sine ( aTu ) = a 1 - -- +--"T 3! 5! .....} 3-1

Gegeven is dat de reele, positieve funktie f(x) band

begrensd is, dus dat voor lul>U geldt: f(u)=Oj UT=~.

Gebruik) makend hiervan, levert:

g(x) 0-0
{

( a Tu) 2 ( D'Tu ) 4
- 2 2
f (u ) • pU ( u ) =" p U (u). 1 - 3T + 51 + •••}

3-2

=ah1 (u) +a:3h
3

(U) +a5h
5

(u) + .... 3~j

waarin: h 1 (u)= PU(u)

2
h 3 (u)= PU(u)·(3;)·(~T)

n~O: 3-4

Terugtransformatie naar de plaats levert de relatie

tussen de uitgang en ingang.

2eos(Ux) + 2Sin(UX)}
(Ux)2 (Ux)3

5+0' h
5

(x) +

1 f- -iuxh 2n+1 (x) = 27T" h 2n+1 (u) • e du =

U 2·
1f (-1 ) n, 'uT n -lUX

27T" (2n+1)!·(~)·e du

-u 2 1 2
1 (_1)n 7T" nl n

= T.(2n+1)!.(2) t eos(Utx)dt

o
n=O: h 1 (x)= sineCUx)

n=2: h3 (X)= 3~.(~)2.{Si~~UX) +

enz., zodat g(x)=a:h1 (x) +a3h3(X)

3-5

"
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Omdat aIle funkties h 2 1 (x) bandbegrensd zijn, lul~u,n+
kunnen we met behulp van het Sampling-theorema schrjj-

ven:

h 2 1 (x)="h2 1 (kT)sinc(Ux-k'71")n+ L.-J n-+-
k

Ook g(x) is bandbegrensd:

g(X)=L:g(kT)sinc(Ux-k~)

k

3-6

3-7

We vinden dan voor de tasispuls op de plaats 0 de

overdrachtsfunktie:

Bevindt de basispuls zich op mT, dan ontwikkelen we

de sinus rond mT en vinden we met behulp van het Sam

pling-theorema:

h 2n+1 (x)= L h 2n+1 (~k-m)T)sinc(Ux-(k-m)7f) 3-8

k
Laten we m tussen -00 en +oovarieren, dan zal onze

transparantie-funktie er als voIgt uit gaan zien:

f(x)=L:PaT(x-mT) waarin a een funktie van de

m 2

plaats m is. Zie figuur 3~3 .

.---

I

-2T
'"-- I

-T
1---_.-.j,I--_---' ,

o T
,

2T
- ,

3T
-x

Figuur 3-3: Transparantie-funktie.
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De responsie op f(x) is:

g(kT}:=2~>x(rnT).h1 ((k-rn)T)+
m-

~J(rnT) .h
J

( (k-m)T-)+
m

B5(mT) .h
5

( (k-m)T)+ ...
m

J-9

""Ii.

waarmee het voorwaartse systeern bekend is.

De betekenis van formule J-9 is, dat de waarde

van g op de plaats kT van het uitgangsvlak bepaald

wordt door aIle sample-punten in het ingangsvlak; dit

is de sornmatie over m. De relatie is Diet-lineair e~

bevat aIleen oneven rnachten van a.

We moeten om g(kT) te berekenen, aIle waarden van de

funkties h 2n+1 weten op de sample-punten kT,

(_1)n 7r 2nf 1 2n T

h 2n+1 (kT)= (2n+1)!'(2)' t cos(Ut.kT)dt

o 2 1 k'lt
(-1 ) n 2 1 n+ f 2n

= ( 2n +1 ) ! • (7r)' ( 2k ) teos ( t) • d t

o J-10

waaruit de volgende rekurrente betrekking voIgt voor

We vinden op deze rnanier de volgende uitdrukkingen

voor h 2n+1 (kT):

1 voor k=O

o voor kfo

35
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2
h

3
(kT)=

-7r
k=O72 voor

k+1
(-1 )- voor k~O

12k2

4
h

5
(kT)== 7r voor k:::O

9600
k

(~
2

:2)(-1 ) voor k;i:O
80k2

enz.

Voor numerieke waarden van de funkties h 2n+1 (kT) zie

tabel 3-1 •

3-2 Voorwaartse Systeem in twee-dimensies.

Gaan we bjj bet een-dimensionale, voorwaartse sys

teem uit van de basispuls

T

3-14f(x,y)

in het twee-dimensionale geval gebruiken we als ba-

sispuls P T(x) P T(y)ex • a
f(x,y)= ~ ~ 3-13

T
2

welke weergegeven is in figuur 3-4.

We zullen voor de eenvoud de modulatie in de x- en

y-richtj.ng geljjk houden, zodat we met vierkantjes te

te maken hebben. Deze veronderstelling is echter geen

beperking van de algemeenheid van de afleiding •
..,

De Fouriergetransformeerde van de basispuls is

A . (aTu) . (oTv)_ ,Sln --2- .Sln --2-
0-0 f (u, v) ·----2~-----

T .u.v

Ontwikkelen we de beide sinussen in reeksen rond ~,G

naar machten van a dan vinden we:

36a



'.

·T-T-l_

22<y
X

Figuur 3-4: Basispuls voor transparant.

... ·1 Lx,v)

..0
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f(u,v)= .....i--
2uvT

•

3-15

Na bandbegrenzing in het Fou~iervlak, kunnen we de

volgende funkties definieren:

3-16

3-17

waarmee f(u,v).PU(u).PU(v) overgaat in

g(u,v)= f(u,v).PU(u).PU(v)=

(/h1 (u)h1 (v)+ a4 (h1 (u)h
3

(v)+h
3

(u)h1 (V)) +

a
6(h1(u)h5(v)+h3(u)~(v)+h5(u)h1 Cv)) + ...

=La
2n

'L h 2n1+1 (u).h2n-('2rn+1 )(v) 3-18
n m

De funkties h 2n+1 (u) en h 2n+ l (v) z~n gel~k aan de

h-funkties van het een-dirnensionale geval. Ze z~n

ook bandbegrensd en we kunnen er, analoog als in

3-1 het Sarnpling-theorerna op toepassen:

..~
h 2n+1(x)= D2n+1 (kT).sinc(Ux-k-n-)

k
Ook g(x,y) is bandbegrensd zodat

3-19

g(X,y)=~Lg(kT,lT).sinc(Ux-k~).sinc(UY-l~)

k I 3-20
Als responsie op de basispuls vinden we
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g(kT,l'r) = ,,2h1 (k'r) .h
1

(IT)+,,4 (h
1
(k~') .h

3
(IT)+h

3
(kT) .h

1
(IT))

+ ....

Indien de basispuls zich op de plaats (nT,mT) van het

transparant bevindt, ontwikkelen we de sinussen in

een reeks rond (nT,mT) en vinden we voor h 2n+1 (x) na

toepassing van het Sampling-theorema

h2n+1(X)=~h?n+1((k-m)T).sinc(UX-(k-m)n) 3-21

k
De totale transparantie-funktie f(x,y) vinden we door

sommatie over m en n van -m tot +m , waardoor de res

ponsie op f(x,y) wordt:

g(kT,lT)= ~~a2(rT,sT).h1((k-r)T).h1((1-S)T)+
r s

~~a4(rT'ST)(h1((k-r)T).h3((1-S)T)+
r s

h 3 ( (k-r)T) .h1 «I-S)T~ +

~~ a
6

(rT, sT) (h1 ((k-r)T) .h5 ((l-s)T)+
r s

h3«k-r)T).h3«I-S)T)+h5«k-r)T).h1«I-S)T~

+ •••• 3-22

> '~

= a 2 (kT,lT)**h1 (kT).h1 (lT)

+ ,,4 (kT i IT )..01 (kT) •h 3 (IT )+h3 (kT) .h1 (IT ~

+ •••

De betekenis van de formule 3-22:

De waarde van de uitgangsfunktie g(x,y) op de
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plaats (kT,lT) wordt bepaald, op niet-lineaire w~ze,

door aIle sample-punten van het uitgangsvlak; dit is

de sommatie over r en s.

Alles wat in paragraaf 3-1 gezegd is over de funktieq

h 2n+1 (x) geldt ook voor het twee-dimensionale geval.
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k h
1

(kill) h
3

(kll') h
5

(kT) h
7

(kT) h
9

(kT)

0 1 .00000 -0.13708 0.01015 -0.00043 0.00001

1 0 0.08333 -0.00806 0.00037 -0.00001

2 0 -0.02083 0.00436 -0.00026 0.00001

3 0 0.00926 -0.00213 0.00016

4 0 -0.00521 0.00124 -0.00010

5 0 0.00333 -0.00080 0.00007

6 0 -0.00231 0.00056 -0.00005

7 0 0.001'70 -0.00041 0.00004

8 0 -0.00130 0.00032 -0.00003

9 0 0.00103 -0.00025

10 0 -0.00083 0.00020

11 0 0.00069

12 0 -0.00058

1 3 0 0.00049

14 0 -0.00043

15 0 0.00037

Er geldt h (kT)==h (-kT)n n

Tabel 3-1: De waarden van de gewichtsfunkties h
2n+1.
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4 Inverse Systeem.

In het voorgaande hoofdetuk hebben we het voor

waartse systeem besproken en een uitdrukking afgeleid

tussen in- en uitgangssignaal~

waarb~ H een niet-lineaire,ope

rator is die uit bandbegrensde funkties bestaat. Als we

nu het inverse systeem willen beschr~ven, zoeken we

naar de uitdrukking:

aire

ties

waarb~ ook G een niet~line

9perator zal.z~n, die uit bandbegrensde funk

zal bestaan. Zie figuur 4-1.

'.
uitin overdrachts-

systeem

f ( x , y ) = Glg ( x , y )J
Figuur 4-1: Inverse systeem.
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We zien, dat als we het voorwaartse en het inverse

systeem in kaskade schakelen, we het originele in

gangssignaal terug vinden. In formule-vorm:

f(x,y)~ G~'(X'Y~" G[H[f(X'Y)] tf(x,y)

4-1 Inverse systeem in een-dimensie.

Daar het voorwaartse en inverse systeem beide

niet-lineair z~n en ontwikkeld z~n in machtreeksen,

zullen we eerst een algemene methode aangeven hoe we

van een machtreeks de inverse machtreeks bepalen.

Stel:

4-1

We willen nu x vinden als funktie van y. Daarom stel

len we:

x= 4-2

Vullen we 4-2 in :in 4-1 dan vinden we:

y= 2 3 23 2
a 1 (b 1y+b 2y +b

3
y +... )+a2 (b 1y+b 2y +b

3
y + ... )

23 3
+a3(b 1y+b2y +b 3y + ... ) + ....

3 3+a 3b 1y +...... 4-3

Gel~kstellen van de verschillende machten van y le

vert de volgende vergel~kingen op:
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4-4

in 4-2

2
2a2 3
-4 y-
a'1

X=

Op deze manier kunnen we iedere b uitdrukken in a .
n n

geeft als resultaat:Ret invullen van die b's
n

Formules voor hoger orden z~n o.a. te vinden in Lit9.

Voeren we de volgende definities in:

dan leidt dit tot de inverse van

de machtreeks:

. . . 2 . . 3 .. . . 2
1 1( 1) 1( 1) 1 1( 1( 1) )X= Y -a2 y -a

3
y +2a 2y a 2 ,y + .... 4-S

Keren we terug naar ons voorwaartse systeem welk be

schreven is in paragraaf 3-1 door formule 3-9 gegeven

wordt als:

g(kT) =~a(mT)h1((k-m)T)
m

+~a3(mT)h3( (k-m)T)

m

+>:as (mT) h
S

( (k-m) T) + ...

m
:3 Sa(kT)*h1 (kT)+a (kT)*h

3
(kT)+a (kT)*hS(kT)+ ...

. 4-6

Vergel~ken we 4-1 met 4-6 dan zien we dat elke ver

menigvuldiging in 4-1 met a , vervangen moet worden
n

·door een konvolutie met hn .

~.
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Onze definities gaan dan over in:

i ( 1 )gi =h1* g

i (2 ) o(kT) =0 k!=Oh 1-1l h
1

= 0 waarin als

1 als k=O.
h h ~hi (3 ) n~2 .* ·1:=: vlJorn n

en de inverse wordt:

-gr(kT)"'h~(kT)

-g~(kT)*h~(kT)

+3(h~(kT)g~(kT))*(gr(kT)*h~(kT))+.••• 4-7

Uitvoeren van definitie (2) geeft:

h~(kT)*h1 (kT)=O(kT)--.~h~(mT).h1((k-m)T)=o(kT)
m

h 1 ((k-m)T)=1

o
voor k=m

voor k!=m zodat h~(kT)=1

=0

voor k=()

voor k!=O

Dit resultaat gekombineerd met definitie (3) levert

~hn(mT).h1((k-m)T)=hn(kT)=h~(kT)
m

Tenslotte nog definitie (1):

gi(kT)=~g(mT).h~(k-m)T)=g(kT)

m
zodat het uiteindelijke resultaat er als voIgt uitziet:



a(kT)=:?~g(mT)h1((k-m)T)

m
-~g3(mT)h3((k-m)T)

m
-2:':g 5(mT)h

5
((k-m)T)

m
+32:': g 2(mT)h

3
(mT)2:':g 3((k-m-l)T)h

3
(lT)+ •••

m I 4-8
Hierin zien we dat de eerste orde term de direkte in

vloed geeft van het sample-punt kT (i~~ers h 1 (kT)=O

als k~O) terwijl de invloed van de"buren"weergegeven

wordt door de hoger orde termen. Deze invloed ii niet

lineair.

~2 Inverse systeem in twee-dimensies.

We zullen in dit hoofdstuk het ~~n-dimensionale

inverse systeem van paragraaf 4-1 uitbreiden naar

twee dimensies.

Als uitgangspunt nemen we de machtreeks (4-1) waarvan

we de inverse nu kennen volgens formule 4-4.

Het voorwaartse twee-dimensionale systeem werd beschre

ven met behulp van formule 3-22:

2g(kT,lT)=q (kT,lT)~*h1(kT).h1(lT)

+",4 (kT ,IT)"(h1 (kT) h
J

(IT) +h
J

(kT) h 1 (IT ~

+q6(kT,lT)**01 (kT)h
5

(lT)+h
3

(kT)h
3

(lT)

+h5 (kT)h1 (IT)) + .••

Vergelijken we de beiue formules 3-22 en 4-1 met el

kaar dan zien we dat elke vermenigvudiging met a
n

in 4-1 overeenkomt met een konvolutie in 3-22 in

twee dimensies met H (H is een kombinatie van de
n n
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funkties h). Dit houdt in dat we in de inverse for-
n

mule 4-5 ook elke vermenigvuldiging moeten vervangen

door een twee-dimensionale konvolutie, waarmee 4-5 0

vergaat in:

waarin

4-9

ia l **a 1 = 0 (2) met O(kT,lT)=1 als k=O,l=O

° als k,fO,l,fO

Laten we nagaan wat de invloed is van de bovenstaande

definitiec op de diverse termen

a2=h3(kT)~h1(lT)+h3(kT).h1(lT)= a~

a3=h5(kT).h1(lT)+h3(kT).h3(lT)+h1(kT).h5(lT)=a~

enz.

y=g(kT,lT)=yi

zodat we tot- de volgende uitdrukking komen voor het

~ inverse, ~ee-dimensionale geval:

2 2a (kT,lT)=g(kT,lTj - g (kT,lT)**(h
3

(kT)h1 (lT)+

h 1 (kT)h
3

(lT) - g3(kT,lT)~*(h5(kT)h1UT)+

h
3

(kT)h
3

(lT)+h1 (kT)h
5
(lT)+

2(h3(kT)h1(lT)+h1(kT)h3(lT))*~g(kT,lT)[h3(kT)h1(lT)

+hl(kT)h3(lT~iHI.g2(kT,lT)~ 4-10 46



Of in uitgeschreven vorm:

Deze uitdrukking kunnen we ~ereenvoudigen, indien we

bedenken dat aIleen voor k=O, h 1 (kT) ongel~k aan ° is.

Vullen we dat in dan kr~gen we formule 4-12.

\.
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- ~hJ((1-j)T).g2(kT,jT)

J
~ L":h

J
( (k-j )T) .g2(jT,lT)

J
- 2:hs ((k-j )T) .gJ(jT,lT) -LhS( (l-j )T) .g.J(kT,jT)

-~~h3«k-j)T).h3«1-i)T~.g3(jT,iT)
i j

+2~h3«k-i)T){g(iT,lT) l~h3«i-r)T).g2(rT,~T)+

I ~3( (1-s )T) •g2 ( iT , s T)a
+2~h3«1-i)T){g(kT,iT)l~h3«k-r)T).g2(rT,iT)+

~}3( (i-s)T) .g2(iT'ST)(}

+ 4-de orde en hoger. 4-12

Analyseren we deze formule, dan vallen ons een paar

punten op, namel~k:

Eerste orde komt overeen met de direkte invloed van

het sample-punt (kT,lT) in het uitgangs

vlak op de transparantie-funktie.

Tweede orde termen geven de invloed van de horizon

tale (so~natie over k) en de vertikale

(sommatie over 1) burenr~ aan op de trans

parantie-funktie op de plaats (kT,lT).

Derde orde termen ~even de invloed weer van aIle pun

ten van het uitgangsvlak op de transpa

rantie-funktie-waarde op het punt (kT,lT).

Indien we in de uitga~gsfunktie g(x,y) geen fout

willen toelaten, dan zullen we, zoals 4-12 aangeeft,

moeten sommeren van -CD tot +CD en weI over aIle mach;;;;

ten van g. Laten we toch een nader te bepalen fout
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toe, dan kunnen we daarmee een kriterium aanleggen

waarmee we :

1 kunnen bepalen tot welke orde we termen mee

moeten nemen;

2 welke sornrnatie-grenzen we moeten hanteren per

macht per term.

Op dit probleem komen we in hoofdstuk 5 terug.
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5
Nu we een definitieve vorm voor het voorwaart

se en inve~se systeem hebben gevonden, kunnen we

gaan k~ken hoe we deze in de prakt~k gaan toepassen.

De formules 3-22 en 4-12, welke het voorwaartse en

inverse systeem volledig besch1'ijven, bevatten reek

sen waarvan de sommaties van -m tot +m lopeno Bet is

praktisch onmogeljjk, en ook onzinnig, om aIle reek

sen ell aIle te1'rnen van de reeksen mee te nemen b~ de

berekeningen. Daarom dienen we via een kriterium

grenzen te stollen aan

1 welke 1'eeksen nemen we mee

2 hoeveel termen van zo'n reeks nemen we mee.

Er z~n verschillende k1'iteria aan te leggen om deze

grenzen te bepalen. We zullen e1' twee aanduiden. De

eerste is via de termen op zich, de tweede via een

testsignaal, dat de hoogste variatie die mogel~k is

bevat.

5-1 Kriterium op de termen.

Bet inverse systeem bevat telkens sommaties over

de h 2 1-funkties met een bepaalde macht van de be-n+
lichtingsfunktie erb~. Als we veronderstellen dat de

belichtingsfunktie tussen 0 en 1 is genormeerd en

als we de maximale waarde aanhouden, dan gaan de som

maties over h 2n+1 aIleen.

-" Om een reeks af te breken na term WI leggen we het vol'

gende kriterium aan: de partiele som tot en met WI mag

b~voorbeeld niet meer dan 1% afw~ken van de oneindige

som. In formulevorm:

00

'2:h 2n+1(kT)
k:-oo
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Voor h 1 (kT) levert dit dit geen beperking op daar

h 1 (0) aIleen ongel~k aan 0 is.

Voor hJ(kT) kr~gen we de volgende test:

(-1 )k+1
==

12k2

2
rr

== 12
~ (-1 )k+1
L.J 2
1 k

_ ~(-1 )k+1

LJ 12k2
1

Dii geeft de gevraagde waarde van M; M==8. Dit wil

zeggen als we 8 termen van de reeks 2:hJ((k-P)T)gJ(PT)

meenemen voldoen we aan het 1% kriterium. Daar echter

b~ elke reeks die we afbreken zo'n fout ontstaat, is

het rede1jjk om meer termen mee te nemen. Bjj onze be

rekeningen waren dit er steeds 10. De tiende term van

h
J

is nameljjk de eerste term die kleiner is dan 0,001.

Gaan we bij h
5

(kT) op gel~ke w~ze te werk dan vinden we

dat wanneer we 5 termen meenemen we ruimschoots vol-

gegeven is:

~ 1 rr2

~2==b
1 k
,~ 1 = rr2

"o'(2k+1)2 8 2

Er moet dan gelden: 144

doen aan het gestelde kriterium.

h
7

=-0,004257 Dus vanaf deze reeks laten we aIle ter

men weg.

In het een-dimensionale geval gaan de formulesJ-9 en

4-8 over in:

" Voorwaartse systeem:

10 5
g(kT)=a(kT)+LhJ((k-j )T) ~(jT)+Lh5( (k-j )T)a5(k~)

-10 ·5 5-1

Inverse systeem:
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10
a(kT)= g(kT)- ~hJ((k-j)T)gJ(jT)

5 -10-Lh5 ((k-j )T)g5 (jT)

-55 5
+J LhJ( (k-j )T)JLh

J
( (j-i)T)gJ(iT)}g2(jT)

-5 t -5 5-2

De sOIT@aties over hJin de laatste term van 5-2 lopen

niet van -10 tot +10 doch van -5 tot +5 omdat de af

zonderl~ke termen, die we weglaten, telkens produk

ten z~n van hJ(kT) met hJ(kT) die ruimschoots onder

de 0,001 vallen en waarmee we voldoen aan het 1% kri

terium.

In het twee-dimensionalp geval gaan de formules J-22

en ~-12 over in:

5-J

Voor het twee-dimensionale systeem vinden we als in

verse formule tenslotte:
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2
a (kT,lT)= g(kT,lT)-

5
+2 L:hJ ( ( l-:i ) l' ) g ( k T , iT)

-5

5-2 Krlteriurn met testsignaal.

Als testsignaal nemen we de funkt:Le g(x) =-}( 1+cosUx)

waarin U de grensfrequentie is. Realiseren we g(x) met

behulp van het Samplingtheorema dan vinden we:

a(kT)= °
a( kT) = 1

voor k is even

voor k is oneven.

Realiseren we g(x) met het Samplingtheorema en predis

torsie tot en met de derde orde term dan vinden we voor

a(kT)= 1,2979 voor k is even

a(kT)=-O,1971 voor k is oneven.
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We zien dat een negatieve breedte ontstaat die we

niet kunnen realiseren. De vraag is dan ook: welke

funktie g in het uitgangsvlak geeft in het ingangs

vlak een blok? ; dit wil zeggen: afwisselend ° en 1

per sample-punt.~ie figuur 5-1.

&:1

_~ J--~-.l
-T 0

&:0

T

a :1

2T 3T

FiguLlr 5-1: Ingangsfunktie is een"blok"

De reeksolltwikkeling van zorn blok is:

Door het diafragma in het Fouriervlak wordt alles bo

yen lui afgekapt. Dit betekent voor de termen cos(Ux)

en cos(-Ux) dat slechts de helft van de 5-funktie

wordt doorgelaten. Zie figuur 5-2. Wat overbl~ft na

bandbegrenzing is:

1 1
2 + n cos(Ux)= g(x)

Sampling levert dan op:

1 1
(kT)= 2 + ; = 0,818 voor k is even

(kT)= 1 1 = 0,182 voor k is oneven.
11"

Met behulp van het inverse systeem kunnen we nagaan
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+u

1
2"

Figuur 5-2: Diafragma werking in het een-dimen
sionale geval.

welke reeksen we mee moeten nemen en van elke reeks

die we meenemen, hoeveel termen er b~ moeten dragen

willen we het kriterium van 1% bereiken.

a(kT) == g(krr)- ~Ah3( (k-j )T)g3(jT)
L-·A

-:L_: h 5 ( (k- j ) T) g5 (j T)

+3L_~ h 3 ((k-j lTl{L.~ h 3 ((j -il T)g3 lid g2(jT) ••.

5-~
De gevolgde methode is:

bepaal de eerste term van de derde orde reeks;

als deze al ver beneden de 1% ligt dan aIleen de direk

te invloed meenemen en geen predistorsic.

Is dat niet het geval, dan bepaal de eerste term van

de vijfde orde reeks; ga na welke term van de derde or

de reeks van gcl~ke grootte is; noem dit de A-de term.

Kontroleer nu met formule 5-5 of de nauwkeurigheid vol-"

doende is als we aIleen de derde orde reeks meenemen

van -A tot +A. Zo ja, dan breek daar de formule voor

het inverse systeem af. Zo nee, dan berekenen we de

eerste term van de zevende orde reeks en stellen 5e6



derde en vijfde orde reeksen bij op de zojuist bespro

ken manier. Dit geeft een nieuwe A, B en C. De test

met 5-5 geeft dan aan of nu een voldoende nauwkeurig

heid is bereikt.

Toepassen van boveDstaande op ons testsignaal geeft:

zonder predistorsie:

met predistorsie, derde orde van -1 tot +1:

1
0, H18
0,182

)0,89 J
1°,137

1

2

" " " " " -10 tot 1°,92 6 3+10: 0,075

" " " " " -CD tot 1°,927 4+CD : 0,070

" " " " " -10 tot +10

vijfde orde van -5 tot +5 '1°,959 5' 0,041

We zien uit 3, 4 en 1- dat de verbetering, die we be-')

reiken door de termen van de derde orde reeks van

-CD tot -10 en van +10 tot +CDmee te nemen, veel klei

ner is dan de verbetering welke we bereiken door van

de vijfde orde reeks 11 termen mee te nemen. Zie ook

tabe15-1.

Uit dit voorbeeld zien we heel duidelijk drie dingen:

- 1: Predistorsie heeft zin

-2: Het verantwoord keizen van meer termen levert

een grotere nauwkeurigheid

-3: Negatieve pulsbreedtes kunnen optreden

In het geval van twee dimensies kunnen we op dezelf

de manier te werk gaan. We willen nu ° en 1 realise

ren in,een "dambord"-struktuur;zie figuur 5-3.

Defini~ren we de [os (vierkante cosinus) als:

__ {1 vo 0 r cos x > °
[os x

-1 voor cos x < °
Zie figuur 5-4.
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Bet lldambord" kunnen we nu beschr~jven als:

f(x,y) = 1+1 [os(Ux).[os(Uy)

Er geldt:

[os(UX) 0-0 ~(2Sin(T;) -

2[1f(x,y) 0-0 47r 2o(u)o(v)

sin( Tc,))) . woL O(t.&!

n

+ ~.F(U) .F(V~
8rr J

nw)=F(w)o

Bandbegrenzing levart op dat 5 kornponenten doorgela

ten worden narnel~k b(u).o(v), en de vier kornponenten
+ +)ter plaatse(-U,-U ; deze echter slechts voor 1/4-de

dee] ( z i e :f i guu r 5 - 5 ) .

Figuur 5-3: llDarnbord"-struktuur.

+1

- -f- - -t-

o

-

[osx

-- -+-- - -- - -+-- - -0- ~)X

7r 27r

_-1

Figuur 5-4: "Vierkante cosinus". Sa



-u
v

+U

-t---+---------i-------....~ U

Figuur 5-5: Werking van het diafragma in het twee
dimensionale geval.

Zo komen we tot de uitgangsfunktie :

g(x,y) = .1.+2 [os(Ux).[os(Uy)
2 7r

2

Sample -waarden zjjn dan: = 1°,7026
0,2974

Gebruikmakend hiervan kr~gen we de volgende uitkoms

ten:
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0:2 0cT ,lT)=

in het ideale geval

zonder predistorsie

met predistorsie, eerste orde; tweede

orde van -1 tot +1

met predistorsie, eerste orde; tweede

orde van -10 tot +10

met predistorsie, e~fste orde; tweede

orde van -CD tot +CD

met predistorsie, volgens formule 5-4

i{~
'{0,7026

0,2974

{
O, 8233
0,2393

{
0,8632

0,1377

{
0,8693
0,1307

jO,9080

1o, 1407

Tabel 5-2 geeft een overzicht van de termsg2w~ze b~

2dragen tot 0: (kT,lT).

Opmerking: Een praktische methode om de grensfre

quentie te kiezen is waarsch~nl~k de volgende:

zorg dat de beide b-funkties op 2/3 van de grens

frequentie liggen. De hogere harmonischen liggen

dan b~ 4/3 maal de grensfrequentie U en worden weg

gefilterd. We hebben dan geen probleem met het"door

laten" van o-funkties en we minimaliseren tevens de

invloed van de hogere harmonischen. Verschuiven we

de b-funkties naar. hogere frequentie, dan verliezen

we de "staart" van de b,-funkties door wegfil tering,

terw~l indien we naar lagere frequentie gaan verschui

ven krjjgen we meer invloed van de hogere harmonischen.

Zie figuur 5-6.
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Figuur 5-6: Praktische diafragrna opstelling.

5-3 Negatiev8 pulsbreedte.

Ter illustratie van de negatieve pulsbreedte zijn

er enkele berekeningen uitgevoerd om te zien wanneer

er een negatieve breedte optreedt.

a
In het ~~n-dirnensionale geval willen we in het uit

gangf3Vlak de stapfunktie realiseren; het "lage ni

volt is variabel tussen ° en 1. Op het samplepunt °
is de sprong.

van 0,1 naar 1: geen negatieve pulsbreedte.

!, 0,09 " 1 : geen negatieve pulsbreedte.

" 0,08 " 1 : a(-T)= -0,000944

" 0,07 " 1 : a(-T)= -0,010910

" 0,05 " 1 : a(-T)= -0,030850

" 0,03 " 1 : a(-T)= -0; 050807

" 0,00 " 1: a(-T)= -0,080780 evenals op de sample
punten -3T,-5T,-7Ten -9T.
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b
In het ~~n-dimensionale geval willen we een blak-

funktie realiseren in het uitgangsvlak. De baven

ste waarde is vast en gel~k aan 1; de anderste

waar~e is variabel tussen 0,2 on 0,3.

0,200~ 1 geeft alfa's: -0,086 en 1,286

0,250- 1 geeft alfa's: -0,036 en 1,286

0,275- 1 geeft alfa's: -0,011 en 1,286

0,280- 1 geeft alfa's: -0,006 en 1,286

0~285- 1 geeft alfa's: -0,001 en 1,286

0,290- 1 geeft alfa's: 0,004 en 1,285

0,295- 1 geeft alfa's: 0,009 en 1,285

0,300- 1 geeft alfa's: 0,015 en 1,285

Kan~lusie: als we anze uigangsblak-funktie narmeren

tussen 0,29 en 1, zullen we geen negatieve pulsbreed

tes kr~gen. WeI wardt a>1 dach dit is geen bezwaar

in verband met de ernaast liggende a=O.

c
Ret twee-dimensianale geval met in het uitgangsvlak

een "dambard"-struktuur, waarvan het laagste niva

variabel is tU8sen 0,1 en 0,4. Ret haagste niva is

telkens 1.

0,100 naar 1: alfa's: 1,561 en -0,201

0,200 naar 1: alfa's: 1,541 en -0,117
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0,300 naar 1: alfa's: 1,509 en -0,023

0,325 TIGar 1: alfa's: 1,499 en 0,003

0,350 naar 1: alfa's: 1,489 en 0,028

0,400 naar 1: alfa's: 1,466 en 0,083

Indien we in het twee-dimensionale geval onze blok

funktie normeren tussen 0,32 en 1, dan zullen we geen

negatieve pulsbreedtes vinden in het ingangsvlak. De

pulsbreed~es (hier een soort oppervlakte weergeven)

worden weI groter dan 1, maar dit is geen bezwaar

daar de ernaast liggende pulsbreedte de waarde ° heeft,

en er dus geen overlapping optreedt!
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9.1488E-5
-6.3486E-5

J.9082E-5
-2.4435E-5

1.6400E-5
-1.·1683E-5
8.7148E-6

-6.7382E-6
5.3599E-6

-4.3624E-6

D E
---------!---

2.4337E-9
-1.6888E-9

1.0396E-9
-6.5000E..:J0

4.3625E-1O
- 3. 1077E-10

2.3182E-1O
-1 .7924E-1O

1 .4258E-10
-1 . 1604E-10

-7 .11191<;- 3
8.2203E-4

-- 3. 3226E-4
1.8116E-4

-1.1431E-4
7.8785E-5

-5.7620E-5
4.398GE-5

-3.4685E-5
2.8054E-5

-2.3161E-5
1 .94 46E-5

-1.6559E-5
1 .4271E-5

-1.2426E-5
1.0918E-5

-9~6687E-6

8.6223E-6

-7.7370E-6
6.9815E-6

B C

4.5664E-2 -3.8375E-6
-1 .1416E-2 4. 4356E-7

5.0738E-3 1-1.7929E-7
-2.8540E-3' 9.7751E-8

1 .8266E-3 -6.1684E-8
-1.2684E-3 4.2512E-8

9.3191E-4 -3.1092E-8
-7.1350E-4 2.3735E-8

5.6375E-4 -1.8716E-8
-4.5664E-4 1.5138E-8

3.7739E-4 -1.2497E-8
-3.1711E-4 1.0493E-8

2.7020E-4 -8.9350E-9
-2.3298E-4 7.7004E-9

2.0295E-4 -6.7051E-9

-1.7837E-4 5.8913E-9
1 .5801E-4 -5.2171E-9

-1.4094E-4 4.6525E-9
1.2649E-4 -4.1749E-9

-1.1416E-4 3.7672E-9

n A
----t-

1 4. 9982E--4
2 -1.2495E-4

3 5.5535E-S
4 -3.1239E-5
5 1.9993E-5
6 -1.3384E-5
7 1.0200E-5
8 -7.8097E-6
9 6. '1706E-6

10 -4.9982E-6
11 4. 1307E-6
12 -3.4710E-6

13 2.9575E-6
14 -2.5501E-6
15 2.2214E-6

16 --1.9524E-6
17 1.7295E-6
18 -1.5427E-6
19 1. 3845E-6
20 -1.2495E-6

Tabel 5-1: B~dragen van de afzonderl~ke termen aan
het een-dimensionale inverse systeem.

A: derde orde b~drage; x=kT; kis even.
B: derde orde b~drage; x=kT; k is oneven.
c: v~fde orde b~drage; x=kT; k is even.
D: v~fde orde b~drage; x=kT; k is oneven.
E: zevende orde bijdrage; x=kT; k is even.
F: zevende orde b~drage; x=kT; k is oneven.
n is n-de bijdrage per orde.

Eve n : -;-+ 1/7r
Oneven : -;--1/7r
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n A B C ____.~__"_L E F
--- --_....._,.._. ----,-_._"--..._--

1 8.2284E-2 1.4737E-2 --5.5932E-3 --4.2393E-4 6.4347E-3 -1 .5120E·-2

2 -2.0571E-2 -3.6842E-3 3. 0244E-- 3 2.2923E-4 4.1996E--3 -4.4720E-3

3 9.1427E-3 1.6374E-3 --1.4780E-3 -1.1202E-4 2.0863E-3 -2.1252E-3

4 -5.1428E-3 -9. 21 06E·-,~ 8.~)T(3E-4 6.5010E-5 1.2280E-3 -1.2378E-3

5 3.2914E-3 5.8948E-4 -5~5675E-4 -4.2198E-5 8.056~E--4 -8.0884E-4
6 -2.2857E-3 -4.0936E-4 3.8958E-4 2.9528E-5 5.6832E-4 -5.6962E-4

7 1.6793E-3 3.0075E-4 -2.8752E-4 -2,1793E-5 4.2209E-4 -4.2270E-4
8 -1.2857E-3 -2.3026E-4 2.2078E-4 1.6734E-4 3.2575E-4 -3.2606E-4

9 1.0159E-3 1 .81 94E-4 -1.7479E-4 -1.3249E-5 2.5896E-4 -2.5913E-4
10 --8.2284E-4 -1.4737E-4 1 .4179E-4 1.0747E-5 2.1077E-4 -2. 1087E-4
11 6.8004E-4 1 .2179E-4 -1.1731E-l+ -8.8910E-6
12 -5.7142E-4 -1.0234E-4 9.8649E-5 7.4770E-6
13 4. 8689r~-4 8.7201E-5 --8. 41 Om~-5 -6.3749E-6
14 -4.1982E-4 -7.5188E-5 7.2560E-5 5.4995E-6
15 3.6571E--4 6.5497E-5 -6.3232E-5 -4.7926E-6
16 -3.2142E-4 -5.7566E-5 5.5593E-5 4.21J6E-6
17 2.8472E-4 5.0993E-5 -4.9258E-5 -J.7JJ5E-6
18 -2.5J96E-4 -4.5484E-5 4.J947E-5 J.JJ09E-6
19 2.279JE-4 4.082JE-5 -J.9450E-5 --2.9901 E-6
20 -2.0571E-4 -J.6842E-5 ! J.5610E-5 2.6990E-6

Tabel 5-2: Bjjdrage val) de 9-fzonde:rlijke termen aan
het twee-dlmenslonale lnverse systeem.

A: tweede orde bijdrage; x=kT;:k is even.
R: tweede orde bijdrage; x=kT; k is oneven.
C: derde orde bijdrage; x=kT; k is even; term met h

5
D: derde orde bj.jdrage; x=kT; k is oneven; term met h5
E: derde orde bijdrage; x=kT; k is even; term met hJ .11

J
F: derde orde btjdrage; x=kT; k is oneven; term met h

J
.11

J
n is de n-de "buurterm"-invloecl.

Even : ~+2/1l.2.

Oneven : ~-2/71- 2 .
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A1-1

a~1 Sampltng·-theorema (een-dimensionaal).

Beschouwen we een bandbegrensd signaal f(t) met

Fouriergetransformeerde l(w), waarvoor geldt (zie fi

guur A1-1):

few) =0 voor /W!?wgw,
1 f -( -iwtf(t)= 2~ f w).e dw

~w9

We zullen aantonen dat f(t) volledig bepaald is door

zjjn waarden f (nT) op ekidistante sample-punten t =nT

mits T=~/w ; f(t) wordt gegeven door:
g

~ sinew t-n~)

f(t)=L..Jf(nT). w t-~~
n g

Bewijs:

ontwikkel few) in een Fourier-reeks in het interval

(-tL\ ,!II)
g g

A1-2

uit A1-1 voIgt

f
Wg • w

1 - - ln7rW-
f(nT) = 2~ f(w).e g.dw

-w
9

Vergelijken we A1-2. en A1 - 3 levert

De som . w

2J
ln7T-

f ~ (,..., ) = .!!- f (nT) . e wg
wg

n

A1-3

op: A =: .f (nT) .n g

is een periodieke

voortzetting van few) en is gelijk aan I*(w) in het



interval (-w ,w ). Zie ook figuur A1-2. We kunnen few)g g
schr~ven als een produkt van f·(w) en de rechthoekige

puIs P (w) dus
(,)g

hetgeen te bewijzen was.

Terugtransformatie geeft dan voor f(t):

L sin(w. t - n7r )
f (t) =. f (nT) . g---

w -n7r
n g

f(t)

-2 Tr -T 0 T 2T 3T 4T

0-0

o

Figuur A1-1: Bandbegrensde funktie f(t) met lIet

spektrum few)

....
f (w).: 'f ( t )

I
I
I
I

!
I
I 0-0I

r
.
I

i
-2T -T 0 T -w 0 wg g

Figuur A1-2: funktie f (t) met z~n spektrum f (w)
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a2 Sampling-Theorema (twee --dimens ionaal) .

We zullen het 66n-dimBnsionale sampling-the ore

ma uitbrejden naar twee dimensies.

Bek~ken we een bandbegrensd signaal f(x,y)met als

Fouriergetransformeerde f(u,v) waarvoor geldt(zie

ook figuur A2-1):

A2-1

f(u,v)=O voor lUI> u, [vi> V
u V

1 ff- -i(ux+vy)
f(x,y)= 4

J
? f(u,v).e dudv

. -u-v
Indjen U en V gel~k z~n, wat we verdeI' zullen aan-

nemen, gaat A2-1 over in

1 rr ~ -i(ux+vy)
f (x , y ) = 4;Z JJ f (u , v) . e du dv

G

V'Jdarin G

het vierkant is waarvoor geldt lui < u, Ivl < U.

De bewering is nu dat f(x,y) volledig bepaald is

door zj.in sample-waarden op de ekidistante sample

punten (x;nT en y=mT)mits T=r/U; f(x,y) wordt dan

gegeven door:

f(X,y)=~~... f(nT,mT) . sin (1I.:L-nr) .sin(ut-mr)
L-JL~ Ut-nr TJt-m1r

n rn

A2-2

.,
Bewijs:

Ontwikkel f(u,v) in een twee-dimensionale four

ierreeks in het gebied G;

~~ i(n~u + m~v)
f(u,V)=~~Dnm·e

n 111

waari~nm" 4~ ff f (u, v) • e _i(n~u + m~;c) dudv
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Uit A2-1 volgt: 111(-; -i(nTu-l-rnTv)
f(nT,mT)= 47r2" Jf(u,v).e dudv

G
Vergel~ken we A2-2 met A2-3, dan bl~kt dat

2
D u1T";2-of(nT,mfJ:')

nm

De som

A2-3

~~--~ 2 i(nTu+mTv)
f* (1.1, v) L,.JL~ijz.f (nT ,mT) . e

n rn
is de periodieke voortzettj.ng van f(u,v) en is geljjk

aan I*(u,v) vermenigvuldigd met PG(u,v)

( ;1 als (u,v)E::G p (x )=sinUx •.oinU;y
p G 1.1, v) = fOal s (l.1, v)r[G 0-0 G ' Y x Y

Dus : f(l.1,v)= f~(u,v).PG(u,v) hetgeen na terugtrans

formatie naar het plaatsdomein oplevert:

f(X,y)~.~f(nT,rnT).suin (Ux-n7r ). suin (uv-rn1T")L L,.,J X-Y11T" y-m7r
n rn

wa t t e bewjjzen was.
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---, ----<I>U

I
I
I
I
I
IL _

Figuur A2-1 Spektruffi van f(u,v).

v

"3V
as

Figuur A2-2: Spektruffi van f*(u,v).
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