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Samenvatting.

In hoofdstuk 1 van dit verslag definieren we de belangrijkste

begrippen die we zullen gebruiken; dit zijn de korrelatiefunkties,

de vermogensspektra en de korrelatiegraad. We leiden enkele eigen

schappen af, waarbij de nadruk ligt op het verband tussen het ver

mogensspektrum en de korrelatie.

In hoofdstuk 2 volgen enkele berekeningen over de betrekkingen

tussen de korrelaties en vermogensspektra van de ingangs- en

uitgangsgrootheden van lineaire overdrachtsystemen. Ret resultaat

van deze berekeningen is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde

voor de relatie tussen de vermogens- en kruisvermogensspektra van

een.bepaald aantal signalen.

We breiden onze beschouwingen ~n hoofdstuk 3 uit tot gedeeltelijk

koherente optische golven, waarbij we de statistische eigenschap

pen van het veld vastleggen door de spektrale koherentiefunktie.

Voor een zeer bepaalde kategorie spektrale koherentiefunkties,

namelijk funkties die verschuivingsinvariant zijn, vinden we een

noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor het geoorloofd z~Jn

van dergelijke funkties.
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1. Korrelatiefunkties en vermogensspektra.

De[ini ties.

In onze theorie maken we gebruik van het begrip korrelatiefunktie.

De kruis-korrelatie van twee signalen x(t) en y(t) is als volgt

gedefinieerd:

en de autokorrelatie van x(t) als:

00

ljJxx(tl,tZ)-= X(tl)X(tZ)ens m f X(tl)X(tZ) p(x,tl;x,tZ)dxldxZ l

-«>

het zijn dus tweede orde momenten.

Voor stationaire signalen kunnen we de korrelatiefunkties berekenen

uit een tijdgemiddelde; we krijgen dan:

= lim
T+oo

= lim
T+oo

waarin de index T de volgende betekenis heeft:

voor iedere andere t.

~(t) = x(t)

xT(t) = 0

voor -T < t < T

Zoals bekend zijn voor stationaire ergodische signalen de resultaten

verkregen volgens beide methodes aan elkaar gelijk. Tenzij anders

vermeld zijn aIle beschouwde signalen van dit type.

Voor komplexe signalen worden de formules:

ljJ (T)xx

(1)
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Opmerking 1

De tweede orde momenten die wij gebruiken zijn zogenaamde centrale

momenten; ze hebben dus betrekking op signalen waarvan een eventuele

gelijkstroomkomponent afgetrokken is.

Opmerking 2

Beschrijving van processen door tweede orde momenten is alleen vol

ledig bij Gaussische processen. Aangezien veel processen Gaussisch

zijn is een theorie, alleen gebaseerd op tweede orde momenten, toch

zeer belangrijk.

Bovendien is men 1n de optika in tweede orde momenten geinteresseerd,

ook al zouden de processen niet Gaussisch zijn, omdat men in het alge

meen alleen deze kan meten.

Het vermogensspektrum wordt gedefinieerd als de Fouriergetransformeer

de van de autokorrelatie:

=J
_00

-jWT
Iji (T) e dT.
xx

Analoog het kruisvermogensspektrum:

=1
-00

-jWT
Iji (T) edT.

xy

Enige belangrijke eigenschappen van deze grootheden zijn:

(2)

(3)

In tegenstelling met wat in de literatuur gebruikelijk is definieren

we de korrelatiegraad in het frekwentie- en niet in het tijdgebied:

Ijix/ jW )
y (j w) = ~~-~~;:::::::::;::;::::;:
xy IIji (jw) IIji (jw)

xx yy
(4)
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Ret zal blijken dat definitie een betere aansluiting geeft met het

gevoelsmatige begrip dat we over korrelatie hebben. In een later

stadium zal worden afgeleid dat voor y (jw) geldt:xy

(5)

Behalve via Fouriertransformat"ie uit de korrelatie kan het vermogens

spektrum ook op een meer direkte manier worden berekend. Dit gaat

als voIgt:

1JJ (T) = lim
xy T-+a>

= lim
T-+a>

= lim
T-+a>

00 :'00

1 1 -TTv ( ) -jW(t+T)y* (. ) jWTd d
2T 2~~xT t+T e T JW e t W

Aannemende dat de limiet en de integraal van plaats verwisseld

mogen worden krijgen we:

zodat

1JJxy (jW) = lim
T-+a>

1
2T

(6)

Ret blijkt dat deze limiet in het algemeen niet bestaat. Een remedie

voor deze moeilijkheid is om voor de limietovergang te middelen over

een ensemble. De korrekte formule luidt dan:

1JJxy (jW) = lim
T~

1 (. ) *(. ) ens2T XT JW YT JW (7)

Een voorbeeld voor de berekening van het vermogensspektrum volgens

beide methodes is te vinden in Appendix A.

Een illustratie van het niet-konvergeren van de limiet in formule

(6) is QPQPvpn in Annpn~iv R
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2. Korrelatie en lineaire overdrachtsystemen.

2.1 InZeiding.

In dit hoofdstuk zullen we het begrip korrelatie toepassen op over

drachtsystemen met een diskreet aantal in- en uitgangen; eerst op

een systeem met twee uitgangen en een of twee ingangen, daarna op

een systeem met n uitgangen en n of minder ingangen.

Ret resultaat zal zijn een noodzakelijke en voldoende voorwaarde

voor de be trekking tussen de vermogens- en kruisvermogensspektra

van een aantal signalen, ook de synthese van signalen met bepaalde

korrelatieeigenschappen zal worden bekeken.



- 7 -

2.2 Een noodzakeZijke betrekking tussen de vermogens- en

kruisvermogensspektra van twee signaZen.

We maken gebruik van een lineair overdrachtsysteem met twee ingangen

en een uitgang. (zie fig. 2.2.1). De twee signalen x 1(t) en x2(t)

waarvan we de betrekking tussen de spektra willen onderzoeken leggen

we aan de ingang.

fig. 2.2.1

De redenering is als voIgt: menging van de beide signalen xI(t) en

X2(t) tot een signaal yet) moet voor ieder willekeurig overdracht

systeem tot gevolg hebben dat ~ (jw) een vermogensspektrum is, metyy
andere woorden ~ (jw) ~ 0 voor iedere w.

yy
De autokorrelaties aan de ingang noteren we als ~ (t) en ~ (t),

XII x22
de kruiskorrelaties als ~ (t) en ~ (t) met als Fouriergetrans-

xl2 X21
formeerden de vermogensspektra ~ (jw) en ~ (jw) en de kruisver-

XII x22
mogensspektra ~ (jw) en ~ (jw).

xl2 x21

Er geldt: ~ (t)
xl2

(reele signalen)

~ (jw) = ~x* (jw)
x12' 21

~x (jw), ~x (jw) ~ 0 voor iedere w.
11 22

Gebruikmakend van de lineariteit van het systeem:

Hieruit kunnen we de autokorrelatie ~ (t) van yet) afleiden:
yy
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Met de overdrachtsfunkties HI (jw) en H2 (jLl')) kunnen we voor Iji (jw)
yy

schrijven:

Daar we slechts een nodige voorwaarde willen afleiden t kunnen we

stellen H1(jw) = 1, zodat

Kies nu arg{ H2 (jw)} arg{ Iji (jw)}:
xI2

ljiyy (jw)

We moeten e~sen dat deze vorrn voor iedere w groter dan of gelijk aan

nul is.

Anders geschreven:

2
!Iji (jw) I

XI2 }
-+

Iji (jw)
x22

~o
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Hieraan wordt alleen dan altijd voldaan als

of

~ (w) ~x (jw) ~ ~x (jw) ~x (jw)
x12 21 11 22

(8)

Later zal blijken dat we met voordeel gebruik kunnen maken van een

matrixnotatie. De noodzakelijk voorwaarde (8) luidt dan:

de matrix ~ (jw)
x [

~x (jw) ~ (jW)]11 x12
=

~ (jw) ~ (jw)
x21 x22

moet

positief semi-definiet z1Jn. De definitie van dit begrip volgt in

hoofdstuk 2.3. ~ (jw) wordt de spektrale dichtheidsmatrix van
x

xl(t) en x2(t) genoemd. De vraag of (8) ook een voldoende voor-

waarde is zullen we beantwoorden als we de relatie tussen de

spektra van n signalen beschouwen.

Gebruikmakend van formule (8) kunnen we een nodige voorwaarde

afleiden voor de kruiskorrelatie en de autokorrelaties van twee

signalen.

Uit de Fourierbetrekking ~ (t)
x12

~ 100

~ (jw)ejwtdw volgt:
1T _00 X12

2
I~x (t) I

12

Met (8) wordt dit:
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-00

00 00

~ _1_f 1JJ (jW)dWf1JJ (jw)d
4TI2 xII x22

-co -co

waarbij de laatste stap volgt uit de ongelijkheid van Schwarz. De

kruiskorrelatie en de autokorrelaties van twee signalen moeten

dus voldoen aan:
2

l1JJ x (t)! ~lji (0) 1JJ (0)
12 xII x22

N.B. met 1JJ (0) wordt de autokorrelatie voor t
xll

Opmerkingen

o bedoeld.

(9)

1. Uit de gegeven afleiding z~en we dat (8) een strengere voor

waarde is dan (9).

2. De afgeleide ongelijkheden zijn analoog aan de voorwaarden en

het vermogensspektrum van een signaal:

(A)

(B)

Voorwaarde (A) is af te leiden uit (B); het omgekeerde geldt

niet.
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2.3 Overdrachtsysteem met twee uitgangen en een ingang.

~I(t)

of <.k)I

Jc, (t)

~,(t:)

~t.c.\:)

fig. 2.3.1

De autokorrelatie van het ingangssignaal x(t) is ~ (t).xx
De korrelaties van de uitgangssignalen zijn dan:

~ (t)
Yll

~ (t)
Y22

1/J (t)
Y21

~ (t) * hI (t) * hI (-t)xx

1/J (-t).
Y12

In het frekwentiedomein:

1/J (jw) 1/Jxx(jw) IHl(jW) 1
2

Yll

1/Jy (jw) ~xx(jw) IH2 (jw) /2
22

* ~ * (' w)1/J (jw) ~xx(jw) H2 (jw) HI (jw)
Y21 Y12 J

Uit het bovenstaande zien we gemakkelijk dat voor de konfiguratie

uit fig. 2.3. I geldt:

~Y (jw) ~Y (jw)
12 21

I~ (jw)12=~ (jw)~ (jw).
Y12 Yll Y22

Hier blijkt direkt het voordeel van de op onze man1er gedefinieerde

korrelatiegraad. Voor ons gevoel zijn namelijk twee signalen die uit
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1.

een signaal worden afgeleid volledig gekorreleerd en dat komt nu

dan ook tot uiting doordat:

IljJy (jw)1
12

h (j w) I = ~;ljJ"---"""'(J'''''-w''''-)---';""-,10-"7C(J·:-w..,....)
Y12 Y11 ~Y22

Voor de analoge grootheid gedefinieerd in het tijddomein

y (-r)
Y12

ljJy (-r)
12

= ...,;ljJ-:----~(O,.,..)--r;ljJ""'---("""O:7")
Y11 Y22

kunnen we hier slechts konkluderen dat Iy (,)1 ~ 1 en dat
Y12

slechts voor speciale gevallen het gelijkteken geldt.

Enige voorzichtigheid is geboden als voor H1 (jw) en H2 (jw) twee

niet-overlappende bandfilters worden gekozen zodat ljJ (jw) en
Yll

ljJy (jw) twee elkaar niet-overlappende spektra zijn. (fig.2.3.2)
22

fig. 2.3.2

of ljJ (jw) nul of ljJ (jw) en $ (jw) zijn beide
Y22 Y11 Y21

echter ook nul, zodat !Y12(jw)1 nog steeds gelijk

Nu is of ljJ (jw)
Yll

nul; ljJ (jw) is dan
Y12

aan een kan zijn.
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2.4 Overdraohtsysteem met wee uitgangen en wee ingangen.

fig. 2.4.1

De twee ingangssignalen ~n fig. 2.4.1, XI(t) en X2(t) zijn onge

korreleerd; de autokorrelaties zijn respektievelijk $ (~) en
xll

$ (t).Voor de korrelaties van de uitgangssignalen YI(t) en Y2(t) geldt:
X22

$ (t) $ (t) 'f. hll (t) * hll (-t) + $ (t) * h l 2(t) * hl2 (-t)
YII xII x22

= $ (-t)
Y21

In het frekwentiedomein:

$ (jw)
Yl2

Hieruit volgt:
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volgt:

11/J ( j w) I 2 = 1/J (j w) 1/J ( j w) ~ 1/J
y

(j w) 1/J
y

( j w)
Y12 Y21 Y12 11 22

Opmerktng.

(10)

Ongelijkheid (10) gaat over in een gelijkheid als voor (A) en (B) de

gelijktekens van toepassing zijn. dus als

en

Wil (C) gelden dan moet arg{H 11 (jw)H;I(jW)}

oftewel

(D)

(E
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(n) en (E) kunnen samengevat worden door ~e stellen dat de matrix

singulier 1S.

Tussen de overdrachtsfunkties bestaat dus een verband:

H 1Z (jw)

Hzz(jw) =

a(jw) H.ll(jw)

a(jw) HZ1 (jw).

en

Ingevuld geeft dit voor de korrelaties van Y1(t) en Yz(t):

1/J
y

(j w)
zz

1/J
u

(jw)
J'1Z

== lJ!*> (jw).
YZ1

We zien nu dat in dit speciale geval het overdrachtsysteem getekend kan

worden als in fig. 2.4.2.

lC.lcf:) ----"~
'---------'

..........--~I.d:J1...- ---J

fig. 2.4.2

In feite hebben we dus dezelfde situatie als 1n fig. 2.3.1.

Uit formule (10) zien we dat in het algemeen de verwantschap tussen de

beide uitgangssignalen minder is dan bij het oVl'rdrachtsysteem dat be

schreven is in het vorige hoofdstuk. nit komt ook tot uiting in de

korrelatiegraad; voor deze grootheid geldt nu:
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11/Iy (jw)l
12

~;l/J (j w) 11/1 (j w)
Y11 Y22

< 1.

Tot nu toe hebben we de uitgangskorrelaties berekend bij gegeven ingangs

korrelaties en overdrachtsfunkties.

We gaan nu anders te werk en vragen ons af of we uitgangssignalen met

bepaalde korrelatieeigenschappen via een overdrachtsysteem kunnen verwe

zenlijken uit ongekorreleerde signalen. Stellen we de vermogensspektra

van de ingangssignalen gelijk aan 1 (dit betekent dat de ingangssignalen

witte ruissignalen zijn), dan is de vraag of we H11(jW), H12(jW), H21(jW)

en H22(jW) zodanig kunnen bepalen dat:

l/J (jw) = IH21(jw) 1 2
Y22

1/1 (j w) =
Y12

* .l/Jy (J w)
21

We kunnen gemakkelijk verifieren dat we dit ook 1n de matrixvorm kunnen

schrijven:

l/Jy (jw) 1/Iy (jw)
11 12

1/1 (jw):a
y

1/Iy (jw) 1/Iy (jw)
21 22

Verkort geschreven:

=

H21(jw)H22(jW) o

o

H(jw) ~x(jw) H*T(jw)

We zullen aannemen dat ~ (jw) positief semi-definiet is.
y
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Later zullen we aantonen dat dit een voldoende voorwaarde is voor

het vinden van een matrix H(jw), voorlopig geven we aIleen een

voorbeeld.

Stel ~ (jw)
y

=[ -!]
-! 1

-
we moe ten dus H bepalen zodanig dat

li-I(jw), de inverse van H(jw), kunnen we berekenen met de uit de

matrixalgebra bekende veegprocedure:

[
1 -!. 10] [I O. 0] [1 0

-! 01 0 .! 1 01.

H(jw) is dan~: ~3 ]

1 0]
1 2
7373

In schemavorm ziet het overdrachtsysteem er dus uit als:

:x.} 1 ~,'I:)

_.1-
1-

zil:J 'Ii
~..cb1

fig. 2.4.3.
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2.5 Een overdrachtsysteem met n ingangen en n uitgangen.

I

"IeCi• ,

I

....d'J1o--..........-- __; __00' '3",1::)L..... ....I

fig. 2.5.1

De korrelatieeigenschappen van de ingangssignalen

xI(t)~x2(t)~ .•. ~Xu(t) beschrijven we met de korrelatiematrix

lji (t) =
x

[

lji (t) lji (t) ... lji (t)]xII xl2 x 1n.
lji: (t) •.•..• lji: (t)

Xul Xun

x (t) en x (t).
R, . m

Op een analoge manier kunnen we uit de matrix ~ (t) de korrelaties
y

tussen de uitgangssignalen aflezen. De eigenschappen van het line-

aire overdrachtsysteem leggen we vast door de impulsresponsies. De

Hierin is het element lji (t) de kruiskorrelatie tussen de signalen
x R.m

notatie is zodanig dat hjk(t) de overdracht beschrijft van ingang k

naar uitgang j. Ook hier rnaken we gebruik van de matrixvorm:

[

hI1(t)

_ h21(t)
h(t) = .

hn 1(t)
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We drukken eerst de uitgangssignalen uit in de ingangssignalen:

Yl (t)

Y2 (t)

Xl(t) * hll(t) + X2(t) * h12(t) +

xl(t) * h21 (t) + X2(t) * h22 (t) +

~(t) * h1n(t)

xn (t) .* h2n (t)

Als y(t) en x(t) respektievelijk de kolomvektoren

voorstellen kunnen we dit in matrixvorm

schrijven als:

y(t) h(t) * i(t).

Voor de uitgangskorrelaties gelden de betrekkingen:

Uitschrijven leert ons dat dit identiek is met

~ (t)
y

-T
h(t) * ~x(t) * h (-t).

In het frekwentiedomein wordt dit:

~y(jW)
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waarin:

{

1JJ
Y

(jw)
11

~ (jW)- :
Y .

1JJ (jw) .....
Ynl

[

1JJx (jw)
11

~ (jw)= :
x •

1JJ (jW)
Xn I ...•.

1JJ (jW)]YIn
····

1JJ
y

(jw)
nn

1JJ OW)]xIn

··
1JJ

x
(jw)

nn

en

H(jw)

de matrix waarin de overdrachtsfunkties genoteerd staan. ~ (jw) en
x

1JJ (jw) worden in het vervolg spektrale dichtheidsmatrices genoemd.
Y

We zullen nu het speciale geval beschouwen waarbij de ingangssig

nalen ongekorreleerd zijn; dit houdt in aIle kruiskorrelaties aan

de ingang (dat zijn de niet-diagonaaltermen van ~ (jw» gelijk
x

aan nul zijn. ~ (jw) is dus een diagonaalrnatrix, bovendien zijn
x

de diagonaalterrnen niet-negatief.

Voordat we dieper ingaan op de eigenschappen van de konfiguratie

getekend in fig. 2.5.1 zullen we eerst enige definities en stel

lingen uit de matrixalgebra geven.

Hermitische matrix.

Een matrix A =["1'a
I2

.... ar]
an 1 ••••••• ann

1S Hermi tisch als
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*aij = aji· (A moet uiteraard een vierkante matrix zijn). Deze defi-

nitie houdt in dat de diagonaaltermen reeel zijn. Een spektrale

dichtheidsmatrix voldoet aan deze voorwaarden; zie hiervoor de for

mules (2) en (3), de diagonaaltermen zijn hier bovendien groter dan

of gelijk aan nul.

De rang van een matrix.

De rang van een matrix is r als tenminste een van zijn r x r onder

determinanten niet gelijk aan nul is, terwijl iedere (r+l) x (r+l)

onderdeterminant gelijk aan nul is.

De index van een matrix.

De index p van een matrix is gelijk aan het aantal positieve diago

naaltermen als de matrix door transformatie teruggebracht is tot

zijn kanonieke vorm.

De dimensie van een matrix geven we aan met n.

Hermitisch kongruent of konjunktief.

Twee Hermitische matrices A en B met dimensie n worden Hermitisch

kongruent genoemd als er een niet-singuliere matrix P bestaat zodat

_ _*T
B = PAP

Twee stellingen betreffende de laatste definitie:

I. Een Hermitische matrix A met rang r 1S konjunktief aan een kano

nieke matrix

-
C =

[

I .. 0 .
.p .
o . -1r - p

o .. 0 . ~]



- 22 -

Hierin zijn I p en I r - p eenheidsmatrices met dimensie p respektieve

lijk r-p; p is de index van A, p-(r-p), dat is het aantal positieve

min het aantal negatieve diagonaaltermen van ~, wordt de signatuur

van A genoemd.

II. TweeHermitischematricesmet dimensie n zijn dan en alleen dan kon

junktief als ze dezelfde rang en index (of dezelfde rang en signa

tuur) hebben.

Hermitische vorm

Een Hermitische vormwordt gedefinieerd als

*T n n- - L L *a = X A X a' . XiXj
i= 1 j=l

~J

-
waarin A eenHermitischematrix is

-
en X een rijvektor opgebouwd uit de komplexe getallen xl' ... , Xu'

Positief semi-definiete matrix.

Een Hermitische matrix wordt positief semi-definiet genoemd als de

rang en de index aan elkaar gelijk zijn en kleiner zijn dan de dimen

s~e n, dus r = p < n. Dit betekent dat de Hermitische vorm
___*T

"a = X A X ~ O.

Positief definiete matrix.

Hier ~s r = p
_,*T

n en a = X A X > o.

Een stelling over positief semi-definiete matrices luidt:

Een matrix is positief semi-definiet als iedere hoofdonderdeterminant

niet-negatief is en omgekeerd.

Nu keren we weer terug naar ons,probleem.

De spektrale dichtheidsmatrix van de ingangssignalen ~x(jw) is een

diagonaalmatrix met niet-negatieve diagonaalelementen.
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(zijn alle signalen witte ruissignalen dan zijn de diagonaalelementen

voor alle frekwenties positief en konstant). ~ (jw) is dus positief
x

semi-definiet._Is de matrix H(jw) niet-singulier dan zijn ~ (jw) en
x

$ (jw) Hermitisch kongruent ,immers $ (jw) = H(jw) $ (jw) H*T(jw),
y y x

wat overeenkomt met onze definitie betretfende Hermitisch kongruente

matrices. De konklusie is dan ook dat $ (jw) positief semi-definiet
y

is. Later zal blijken dat dit direkt volgt uit een dan afgeleide meer

algemene stelling.
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2.6 Een noodzakelijke en voldoende betrekking tussen de vermogens-

en kruisvermogensspektra van n signalen.

Voor de afleiding van de noodzakelijke be trekking gebruiken we dezelfde

redenering als in hoofdstuk 2.2, waar we ons beperkten tot twee signalen.

"",(t:} ~ Olio)~ ...J

.11:,",

fig. 2.6.1

Onafhankelijk van deoverdrachtsfunkties moet steeds gelden

~y (jw) ~ 0 voor iedere w.
11

Algemeen geldt ~ (jw) = H(jw) ~ (jw) H*T(jw).
Y x

In het speciale geval van fig. 2.6.1 wordt dit gereduceerd tot:

~x (jwHx (jw) ..• ~ (jw)
11 12 ~In

H~ 1 (jw)

~y (jw)
11

~. (jw) ~ (jw)
xnl xnn

We herkennen dit als een Hermitische vorm.

Stelling I betreffende Hermitische matrices zegt dat de matrix ~x(jw)

- - -*Tkonjunktief is aan een kanonieke matrix, dus ~ (jw) = B C B ,waarin
x

C de kanonieke matrix en Been niet-singuliere matrix is.
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- - -*TDus $ (jw) =(HII(jW) ...H1n (jw» B C B
. YII

Anders geschreven:

* * *$y (jw) = all a ll c ll + al2 a l2c 22 + ..... alna tnCnn
11

= Iall I2 Cll + lal21 2c22 + ..... latnl2cnn

Deze vorm is alleen dan steeds niet-negatief als cII, ... ,cnn niet

negatief zijn. We moeten dus eisen dat de kanonieke matrix C, waar

aan ~ (jw) konjunktief is, niet-negatieve diagonaalelementen heeft.
x

De rang van C is dan gelijk aan de index, zodat C ( en dus ook ~ (jw»
x

positief semi-definiet moet zijn.

Resumerend:

plaatsen we de vermogens- en de kruisvermogensspektra van n signalen

XI(t), ...• xn(t) in een matrix ~ (jw), de spektrale dichtheidsma-
x

trix, dan is een noodzakelijke voorwaarde:

~ (jw) is positief semi-definiet.
x

Het is nu belangrijk te weten of deze voorwaarde ook voldoende is. Deze

vraag is afdoende beantwoord door een manier aan te geven waarop signalen,

met een spektrale dichtheidsmatrix die aan de voorwaarde voldoet, gesyn

thetiseerd kunnen worden uit fysisch voorstelbare ongekorreleerde signalen,

bijvoorbeeld witte ruissignalen.

-
We zullen eerst de te realiseren matrix, die we $ y(jw) zullen

noemen, aan een nader onderzoek onderwerpen en de eigenschappen

hiervan systematisch nagaan.
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[

1iJ (jw)1iJ (jw) •..
Yll Y12

liJy (j w) •••••••••••
nl

Ie. ~ (jw) is Hermitisch en positief semi-definiet.
y

2e. Het blijkt dat we ons kunnen beperken tot matrices waarvan de

rang r gelijk is aan de dimensie n, dus tot positief definiete

matrices.

Dit voIgt uit de volgende redenering:

all a12 a13 a14

Stel ~y(jw) a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44

Veronderstel dat de rang van deze matrix drie is, bij een dimensie

van vier, doordat de derde kolom ( en rij) een lineaire kombinatie

is van de overige kolommen(en rijen).

Door een veegprocedure komen we dan tot de volgende gelijkheid:

liJy(jw)

[

a ll a 12a

a21 a22a
a a a

a41 a 42a

a

14

] [Ia24 0

o 0

a44 0

o

o
a

*H31
*H32

*H33
*H34

~]
We kunnen dus een spektrale dichtheidsmatrix met dimensie vier en rang

drie eenvoudig afleiden uit een andere spektrale dichtheidsmatrix met

dimensie drie en rang drie. (zie fig. 2.6.2)

all Cl ll

Cl2.t. "'&I.
L~

L-- au

Q'fCf - r-
Cl " ...

fig. 2.6.2
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Konklusie: het is voldoende de synthese te bekijken van een matrix

waarvan de rang ( en index) gelijk is aan de dimensie, dus van een

matrix die positief definiet is; een of meer afhankelijke uitgangen

kunnen we later toevoegen.

Bij de synthese maken we gebruik van de stelling: een Hermitische

matrix is konjunktief aan een kanonieke matrix; is de matrix posi

tief definiet dan is hij dus konjunktief aan de eenheidsmatrix Y,
dus:

~ (jw) = H(jw)I H*T(jw), waarin uit de definitie van de kon-
y -

junktiviteit volgt dat H(jw) een niet-singuliere matrix is.

We kunnen dit resultaat als volgt interpreteren:

n signalen met spektrale dichtheidsmatrix ~ (jw), die positief-
y

definiet is, kunnen we met een overdrachtsysteem dat gekarakteri-

seerd wordt door de overdrachtsmatrix H(jw) synthetiseren uit n

signalen met spektrale dichtheidsmatrix r. nit laatste houdt in dat

de ingangssignalen witte ruissignalen zijn met genormeerde ver

mogensspektra.

Over de realiseerbaarheid van het overdrachtsysteem met matrix

H(jw) kunnen we opmerken dat eventueel aan ieder element uit de

matrix H(jw) een term e-j~ toegevoegd kan worden (deze term valt

bij uitwerking van de matrixvermenigvuldiging weg omdat dan ieder
-*T Helement van H een term e bevat). Eventuele niet-kausale

elementen in H(jw) kunnen dan door een tijdvertragende faktor

met willekeurig goede benadering veranderd worden in kausale ele-

menten.

Het resultaat van dit hoofdstuk kunnen we samenvatten als:

een noodzakelijke en voldoende betrekking tussen de vermogens

en kruisvermogensspektra van een aantal signalen is, dat de

spektrale dichtheidsmatrix positief semi-definiet is.
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3. Korrelatie en optische golven.

3.1 Inleiding.

We gaan nu het korrelatiebegrip toepassen op een zich in de vr~]e

ruimte uitbreidend optisch veld. Hierbij zullen we ons beperken

tot een skalaire theorie.

Vanwege het kontinue karakter van de optredende grootheden is het

zinvol een nieuw begrip in te voeren, dat zowel de korrelatie als

funktie van de plaats als van de tijd inhoudt, namelijk de door

Wolff geintroduceerde koherentiefunktie.

Hiertoe beschouwen we twee punten PI en P2 ~n de ruimte met veld

sterktes E(PI,t) en E(P 2 ,t).

De koherentiefunktie is dan:

W(P I ,P2 ,T) = lim
T+~

*E(PI,t+T) E(P 2,t)dtj

dit is dus een funktie van zes p1aatskoordinaten en de tijd.

Het za1 b1ijken dat het vaak eenvoudiger is om te werken met de

Fouriergetransformeerde van ~(PI,P2,T) : W(PI,P2 ,jW), een groot

heid die we de spektra1e koherentiefunktie zullen noemen.

De in hoofdstuk 2 behande1de voorwaarde voor de spektrale dichtheids

matrix van een aanta1 signa1en zal in dit hoofdstuk de basis vormen

voor beschouwingen over het a1 dan niet geoorloofd zijn van bepaalde

spektra1e koherentiefunkties •
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3.2 Een fomru.le voor de voortplanting van de spektrale koherentie-

[unktie.

We beschouwen een optische golf die zich in de positieve z-richting

uitbreidt. De statistische eigenschappen van de belichting in het z=O

vlak zijn gegeven in de vorm van de spektrale koherentiefunktie

IjJ(P1 0 ,P2 0, jw). Gevraagd zijn de statistische eigenschappen van de be

lichting in de rechterhalfruimte.

We gaan uit van een belichting over een begrensd gebied in het z=O

vlak en verdelen dit gebied in kleine rechthoekjes ~xO~yO.

We gebruiken de volgende benaderingen:

Ie) de veldsterkte over zo'n rechthoekje is konstant.

2e) de overdracht van aIle punten in zo'n rechthoekje naar een

punt in het z=a vlak is hetzelfde.

Deze benaderingen zijn zeker geoorloofd daar we later ~xO en ~yO

infinitesimaal klein maken.

Bekend is dat de straling van een puntvormige bron in het z=O vlak
. I d e-jkr

wordt beschreven door de Greensche funkt1e h (r)- - --2 ~ --~-z TI oz r
waarin r de afstand tussen bron- en veldpunt is. De bijdrage van een

rechthoekje ~xO~yO in het vlak z=O tot de veldsterkte in een punt in

de rechterhalfruimte kan met de gegeven benaderingen beschreven wor

den met

In hoofdstuk 2.5 is afgeleid dat voor het kruisvermogensspektrum van

de uitgangssignalen van een lineair overdrachtsysteem met n ingangen

en twee uitgangen (zie fig. 3.2.1) geldt:
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fig. 3.2.1

Deze formule passen we toe op ons probleem (fig. 3.2.2).

,

fig. 3.2.2
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/
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De uitgangssignalen z1Jn hier de veldsterktes in de punten PI en P2 ,

de ingangssignalen xi(t), Xk(t) de veldsterktes in PIa en P20 in het

z=o vlak.

Verder HI i (j w)

We krijgen dan:

a a
waarbij de somrnatie over aIle rechthoekjes ~x~Y moet worden uitgevoerd.

De Iimietovergang ~xo, ~Yo ~ 0 geeft tenslotte voor de spektrale kohe

rentiefunktie in het vlak z=a:

1)J(P I ,P2,jW) =.!fffhz(rl)h:(r2)1)J(PIO,P20,jW)dXlOdYIO dX20 dY2 0. (II)

z=O
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3.3. StraZing door een inkoherente bron.

We passen nu het in 3.2 gevonden resultaat betreffende de voort

planting van de spektrale koherentiefunktie toe op een cirkelvor

mige bron met straal R, gelegen in het vlak z=O en die daar

inkoherent is. We stellen ons namelijk voor dat de veldsterktes

in twee punten totaal onafhankelijk van elkaar zijn; we zouden

deze bron dus ruimtelijk inkoherent kunnen noemen. In formulevorm

betekent dit dat

o...

/
/

I /
I /
I
I /
1/

/r
/

.'1.
I

I

I ,t 1

)
I I

/

)1:,

o"',

,,,
!

f

I
I

,,
\
\
, l,'
'" I'"'-"I

I

I

fig. 3.3.1

Formule (II) geeft dan:

~(Pl,P2,jW) = A(jw) jf~hz(rl)h:(r2)dXlOdY20,
z=O
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waarin -jkrl
h (q)

I a e = ~ z2+ (x 1-x10) 2 (Yl-Yl 0) 2= - "21T az en rl + en
z rl

-jkr 2
h (r2)

1 a e .,J z2+(X2-Xl 0)2 (Y2-Yl 0) 2 .= --- en r2 = +
z 2lT az r2

We beperken ons tot punten PI en P2 die ver van de bron zijn gelegen

en waar kr » 1- Is bovendien de afmeting van de bron klein ten op-

zichte van rl en r2, dan kunnen we schrijven:

hz(q)
-jk -jkrl

\)1°~ 2lTrl O e cos en

-jk -jkr
\)2°·hz (r2) ~

2lTr2 0 e 2cos

De integraal wordt dan:

We voeren nu poolkoordinaten in:

XIO = PIOCOS <PlO

YlO = plOsin <PlO

zodat

Xl = PlcOS <PI X2 = P2COS <P2

Y2 = P2sin <P2

rl = .,Jz2+P12+Pl02_2PlPlOCOS(<P2-<PlO) = Z,fl + P12+Pl02_2PlPlOCOS(<Pl-<PlO)

z2

+ P22~Pl02_2P2PlOCOS(<P2-<PlO)
zZ
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We krijgen dan:

fig. 3.3.2

IJ e-j~
o 0

= A(jw)

Jl(kP:2R)
kp12R

z

(12)
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3.4 InZeidende beschouwingen over toegestane en niet-toegestane

spektraZe koherentiefunkties.

De behandeling in het vorige hoofdstuk van de straling van een

cirkelvormige apertuur met inkoherente belichting is zinvol omdat

we weten dat in werkelijkheid een dergelijke situatie voorkomt,

namelijk de straling van de zon.

Ook de daar afgeleide spektrale koherentiefunktie als het licht

een zekere afstand heeft doorlopen mag als basis worden genomen

voor verdere berekeningen. Niet iedere funktie voldoet echter als

spektrale koherentiefunktie, wat geillustreerd kan worden aan de

hand van de in hoofdstuk 2 afgeleide voorwaarde voor de spektrale

dichtheidsmatrix van een aantal signalen.

Beschouwen we namelijk n punten in de ruimte en bepalen we voor

ieder paar punten de waarde van de spektrale koherentiefunktie dan

moet de matrix waarin daze waarden genoteerd staan positief semi

definiet zijn. Een willekeurig gekozen funktie hoeft niet nood

zakerlijkerwijs dit resultaat op te leveren.

Als voorbeeld bekijken we eerst een zeer speciaal geval, namelijk

dat de spektrale koherentiefunktie ~(Pi,Pk,jw) afhangt van de af

stand tussen de punten Pi en Pk' rik, en bovendien geschreven kan

worden als f(jw)g(rik). Voor rik=O moet de funktie een vermogens

spektrum zijn: dus f(jw)g(O) ~ O. Stellen we g(O) = I, dan is

f(jw) reeel en niet-negatief. Er moet steeds gelden ~(Pi,Pk, jw)=

~(Pk'Pi,jW), of f(jw)g(rik) f(jw)g*(rki), zodat g(rik) een

reele funktie van rik is.

De in hoofdstuk I, formule (4), geintroduceerde korrelatiegraad,

die we in de optika koherentiegraad zullen noemen, is hier voor de

punten PI en P2:

f(jw)g(rI2)
Y12(jW) = If(jw) If(jw) = g(rI2)·

Voor elk paar punten PI, P2 moet gelden:
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f(jw) II
Y12

is positief semi-definiet.

Met f(jw) ~ 0 wordt de eis: [I g(r12)] is
g(r12) 1

positief semi-definiet, of

g2(r12) = Y12 2 ~ I.

Voor een drietal punten Pl,P2 en P3 vinden we op dezelfde manier:

moet positief semi-definiet zijn.

Dit houdt in dat:

[ 1 g(r

I
12)] [I

, det , det
g(r12) g(r13)

~ o.

Uitgeschreven betekent dit: g(r12), g(r13), g(r23) ~ 1 en

g2(r12) + g2(r13) + g2(r23) - 2g(r12) g(r13) g(r23)~ I.

Wil een funktie f(jw)g(rik) toelaatbaar zijn dan moet aan bovenstaande

voorwaarden zijn voldaan, en bovendien aan analoge voorwaarden als we

meer punten bekijken; waarbij het aantal punten onbeperkt kan toenemen.

Deze werkwijze leidt, mogelijk na veel rekenwerk, hoogstens tot uit

sluiting van bepaalde funkties als speciale koherentiefunkties. We

gaan dan ook anders te werk: uitgaande van de eigenschappen van de

speciale koherentiefunktie proberen we een dergelijke funktie te vinden,
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in plaats van, zoals in het voorbeeld gedaan werd, een vrij wille

keurige funktie te kiezen, om die daarna aan de voorwaarden te toet

sen. We zullen ons daarbij beperken tot funkties die alleen afhangen

van het verschil in plaatskoordinaten. Ret zal blijken dat we dan

met voordeel gebruik kunnen maken van het theorema van Bochner

betreffende stationaire stochastische processen, dat we dan ook ~n

het volgende hoofdstuk zullen bespreken.
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3.5 Bet theorema van Bochner.

Eerst bespreken we een algemene eigenschap van de autokorrelatie

funktie w(t) van een stationair stochastisch proces x(t).

We bepalen de verwachtingswaarde van nII: x(q)zJ2 .

i=1

We weten dat hier voor iedere n en iedere Z een niet-negatieve

waarde uitkomt.

n

E II: X(ti)ZiI 2
i=1

n n

= E [ L:L
i=l k=1

=

n n n n

LL E [x(q)X*(tk)] ZiZ~ = 'L:L: 1/J(ti,tk)ZiZ~
i=1 k=1 i=1 k=1

n n

'L:'L:
i=1 k=1

(13)

n n

Een kontinue funk tie 1/J(t) die voldoet aan ~ L:
i=1 k=1

voor iedere eindige waarde n en voor iedere komplexe z, wordt posi

tief semi-definiet genoemd.

(13) kunnen we ook schrijven als:

Voor de autokorrelatie geldt dat w(O)~

zodat de matrix

Hermitisch is.
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Dit houdt in, dat (13) een Hermitische vorm is.

We kunnen de eigenschap van de autokorrelatie ~(t) van een stationair

stochastisch proces dan ook schrijven als:

n n

de Hermitische vorm ~~
i"'l k=l

wat equivalent hiermee is:

of

[
~ ~:. 0) •.•..•••.• ~ (t::. I-tn )]

de Hermitische matrix:

~(tn-tl)·······~(O)

positief semi-definiet.

is

Het theorema van Bochner zegt nu iets over positief semi-definiete

funkties, en weI:

een funktie ~(t) is dan en aIleen dan positief semi-definiet als

hij geschreven kan worden als

00

= 1 Je jwt dF(w),
21T

-00

waarin F(w) reeel, niet afnemend en begrensd is.

Is F(w) differentieerbaar dan is

00

~(t) ~1T Je
jwt

f (w)dw,
-00

waar1n f(w) reeel en niet-negatief is en lim f(w) '" o.
[U+oo

Is ~(t) de autokorrelatie van een stationair stochastisch proces dan

wordt F(w) de spektrale verdelingsfunktie en f(w) (dat is dus de

Fouriergetransfomeerde van W(t)) de spektrale dichtheid van het pro

ces genoemd.
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We zullen het theorema van Bochner uitbreiden tot funkties van twee

variabelen; het theorema voor funkties van een variabele kan dan

eenvoudig hieruit worden afgeleid.

Gegeven is w(x,y) voldoet aan

n n

LL *W(xi-xk' Yi-Yk)zizk ~ 0

i=1 ka l

(14)

voor iedere eindige waarde van n en ieder komplex getal z, zodat

W(x,Y) een positief semi-definiete funktie is. Met W(xi-Xk,Yi-Yk)=

W*(Xk-xi,Yk-Yi) enw(O,O) ~ 0 houdt dit in dat de matrix

Hermitisch en positief semi-definiet is.

De bewering is nu dat het theorema van Bochner voor een dergelijke

funktie W(x,y) luidt:

Een funktie w(x,y) is dan en alleen dan positief semi-definiet

als hij geschreven kan worden als:

___1_ fJO> e!(UX+VY)
W(x,y)

4'IT 2
-co

(15)

waarin F(u,v) reeel, niet afnemend en begrensd 1S.

Kunnen we de differentiatie uitvoeren dan wordt:

W(X,y) _1 fJO> f(u,v)
4'IT 2 r.J

-0>

j(uX+vY)d de u v, (t 6)

waarin f(u,v), de Fouriergetransformeerde van W(X,Y), reeel enniet-nega

tief is en lim f(u,v) = 0
u+oo
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Het bewijs dat (14) uit (16) voIgt is eenvoudig

voIgt:

en verloopt als

LL
i k

*~(xi-xk,Yi-Yk)zizk =

~ k

00f f(u,v)e j {u(xi-Xk)+V(Yi-Yk)} du dv ZiZk

-00

=

1"£"£
-00 i k

ej(UXi+VYi) LZk e-j(uxk+vYk) f(u,v) du dv

k

2

ej(UXi+vYi) I f(u,v)du dv ~ O.

Het bewijs in omgekeerde richting is minder eenvoudig; hiervoor

wordt verwezen naar Appendix C.

In het volgende hoofdstuk zullen we deze uitbreiding van het theo

rema van Bochner tot twee dimensies toepassen op ons optisch pro

bleem.
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3.6 Voorbeelden van toegestane en niet-toegestane spektrale

koherentiefunkties.

We veronderstellen nu dat de spektrale koherentiefunktie aIleen

afhankelijk is van het verschil in plaatskoordinaten van de twee

beschouwende punten Pi en Pk' die in een vlak z-a gelegen zijn,

zodat ~(jw,PiPk) = ~(jw,xi-xk' Yi-Yk)' Zoals we gezien hebben

moet dan de Hermitische matrix

.[;,(jWT ,P,1 "Ow,P, ,pnl]

~(jw,Pn~Pl)······~(jw'~n,Pn)

= [

"OW'O ~Ol "Ow,[,-xn,Y1-ynl]

~(JW,Xn-Xl'Yn-Yl)"'~(Jw,O,O)

positief semi-definiet Z1Jn voor ieder n-aantal punten en voor

iedere waarde van n. In het vorige hoofdstuk hebben we aangegeven

dat dit equivalent is met de eis dat ~(jw,x,y) een positief semi

definiete funktie is. Het daar afgeleide twee-dimensionale theorema

van Bochner geeft ons nu een recept voor het vinden van een derge

lijke funktie: we nemen een reele en niet-negatieve funktie f(u,v)

waarvoor geldt lim f(u,v) = 0;
U-+<X>

V-+<X>

de Fouriergetransfo~meerdehiervan is een positief semi-definiete

funktie en dus een geoorloofde spektrale koherentiefunktie.

We beperken onze beschouwing nu verder tot funkties die aIleen af

hangen van de afstand tussen Pi en Pk; dus ~(jw,xi-xk,Yi-Yk) =

~(jw,rik)' nit betekent dat de funktie behalve verschuivingsinvariant

nu ook cirkelsymmetrisch is. Wat betreft de afhankelijkheid van jw

merken we op dat voldaan moet worden aan formule (3) die zegt dat

verwisseling van beide signalen de toegevoegd komplexe waarde van de

spektrale koherentiefunktie moet opleveren, dus ~(jw,PiPk) =
~*(jw,Pk,Pi) of ~(jw,rik) = ~*(jw,rki) = ~*(jw,rik)'

zodat ~ een reele funktie van w is. We schrijven dan ook: ~(w,rik)'

Zoals bekend gaat bij cirkelsymmetrische funkties de tweedimensionale

Fouriertransformatie over in de Hankeltransformatie. Uit het theorema

van Bochner voIgt dan dat een funktie ~(w,r) toegelaten is als

spektrale coherentiefunktie als hij geschreven kan worden als:
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00

~(w,r) =~~(p) Jo(pr)pdp,

o

waarin ~(p) reeel en niet-negatief 1S en lim ~(p) = o.
p-+oo

Het onderzoek van een spektrale koherentiefunktie op zijn toelaat

baarheid komt dus neer op het toetsen van zijn Hankelgetransformeerde

aan de drie voorwaarden. Omgekeerd geeft de Hankelgetransformeerde

van een funk tie die voldoet aan de voorwaarden een geoorloofde spek

trale koherentiefunktie.

We geven nu enige voorbeelden van toegestane en niet-toegestane spek

trale koherentiefunkties. (de afhankelijkheid van w wordt buiten

beschouwing gelaten).

Toegestaan z1Jn onder andere:

~(r):

-r
e

-r
e

r

sin r
r

~ (p) :

1(l+p2)3

II + p2

1
I p2-1 :p>1 , 0 : p<1

r o
O<p<1

p>1
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Niet toegestaan 1S bijvoorbeeld:

o

t/i (r):

O<r<1

r>l

Ret theorema van Bochner geeft een fraaie analogie aan tussen stationaire

stochastische processen en optische velden die als het ware ruimtelijk

stationair zijn doordat de spektrale koherentiefunktie aIleen afhangt

van de afstand tussen de beschouwende punten.

We geven deze analogie in tabelvorm:

eigenschap noodzakelijke en
korrelatiefunktie, voldoende voorwaarde
respektievelijk voor het geoorloofd
spektrale koheren- zijn van de
tiefunktie funktie.

I .- WTstationair t/i(tl,t2)=t/i(t1- t 2) t/i(jw)= t/i(T)e J dT~ a
stochas- _00

tisch = t/iCr) lim t/i(jw)=O
proces. w-+oo

"statio- t/i(jW,Pl,PZ)= ~(P)=jft/i(jW,r12)Jo(pr12)r12dr12~O
nair"

t/i(jw, 1;1-;21)= 0
optisch lim ~(p)=O

veld. t/i(jw,r12) p-+oo

Tenslotte merken we op dat spektrale koherentiefunkties die aIleen

afhankelijk zijn van de afstand tussen twee punten zeker niet de

enige toegelaten funkties zijn. Zoals we gezien hebben zijn ook

funkties de afhangen van het verschil in plaatskoordinaten mogelijk

als hun Fouriergetransfomeerden aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer algemene funkties kunnen ook toelaatbaar zijn, zoals gebleken

is bij de behandeling van de straling van een inkoherente bron in

hoofdstuk 3.3.
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Appendix A.

We berekenen het vermogensspektrum van een signaal vet) dat bestaat

uit een opeenvolging van smalle pulsen xn(t). De nO puIs ligt in

het tijdinterval nTo-~T<t<nTo+~T. De kansdichtheid voor het optred3n
1in dit interval is rechthoekig en heeft de waarde 2~T .

Ret oppervlak van de puIs ab=l. Er geldt a « ~T.

.T..-

r - - -, .a
o ..

,- -
I

I

------1
I

I

• •

r- - --
I

- 1
I

t
26T

-~----

De autokorrelatie ~VV(T).

co

lim _1_ !V(t+T)V*(t)dt
T-+oo 2T

-co

~ (T) ~ 0 voor 1) -a < T < avv
2) nTo-2~T<T<nTo+2~T

n = ••••• ,-2,-1,1,2, .•.••

ad 1. -a<T<a
VltJ x.cl:, MoI':J

'I ".
I

I

I

I:
I I

t

)(tH JC (f:oI>~) ~ ..., *~)rr- •
I

,
I I

I, I
I I

I I I
I

u

r
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(6Tn is een stochastische variabele)

co

1J! Cr)vv lim 1 [
N-+<:o NTo

Nf XO(t+T) Xo(t)dtJ
_co

~CTc.r)

ad 2. nTo-26T < T < nTo + 26T n .••.• ,-2,-1,1,2, .•.••

Omdat iedere puIs verschijnt op een willekeurig tijdstip in het inter

val 26T, onafhankelijk van zijn voorganger, zal 1J!VV(T) voor Inl ~

onafhankelijk zijn van n. We nemen voor het gemak n=1, dus

To - 26T < T < To + 26T.

3C.,lMj
...

- -,

~"T .... DT_
__ I I t- r -

Je.ltj

t_-----1.--1..--.1...--1.-1.....-----------
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Overlappingsgebied kansdichtheidfunkties:

T < To

To - T + 2L'lT

De kans dat xo(t) in het overlappingsgebied valt is:

(T - To + 2L'lT) 1
2L'lT

, respektievelijk (To - T + 2L'lT) 1
2L'lT

De kans dat xo(t) en xl(t+T) samenvallen: 2a I
2L'lT

Als N zeer groot is wordt het aantal samenvallende impulsen ongeveer:

De gemiddelde waarde van ]

N 2a (_I)2
2L'lT

T-To+2L'lT

of

To-T+2L'lT

_ 00

x l(t+T)x (t)dt = !b2 a,n+ n

zodat tjJ (T)vv lim I
N~ NTo

Met ab wordt dit:

T-To+2L'lT

of

To-T+2L'lT

tjJ (T) heeft dus de volgende vorm:
vv

I\f. ('t )vV'
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Voor een reeks o-pulsen, dus voor lim v(t),ab=l,
a-+O

krijgen we:

De Fouriergetransfomeerde van ~ (T) is:
vv

r

-]} .

We gaan nu het vermogensspektrum van een reeks o-pulsen op de "direkte"

manier berekenen.

00

vet)

n=-oo

We bekijken nu dat gedeelte van vet) , vT(t), bestaande uit 2N+I impulsen:

N

z::: oCt - nTo - llTn )

n=-N

_....J,......I...----r---L~----------+..L---------~;:__+--L....L--J.. t
_..T. 0 "To I

I
t""

We beschouwen vT(t) als zijnde een lid van een ensemble. De Fourier

getransformeerde is:
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N

~ e-jw(nTO- ~Tn)

n=-N

Het vermogensspektrum is dan volgens formule (7)

n--N

n=-N m=-N

ljJ (jw) = limvv
N-+=

lim
N-+=

~N'------------:::N'-------- ens

~ e-jw(nTo-~Tn)~ ejw(mTo-~Tm)

m=-N
------------------=

(2N+l)To

--:":N:---""'N:-----7.N;---7.N;-------------- ens

~ ~ 1 +~ ~ ejw(m-n)To ejw(~Tn-~Tm)

n=-N m=-N
m .. n

(2N+ I )To

ljJ (jw) is een funktie van twee stochastische variabelen ~Tn en ~Tmvv
die onafhankelijk zijn. De verwachtingswaarde van een funktie van

twee stochastisch onafhankelijke variabelen x en y ,f(x,y)=f(x)f(y) is

00 00

~P(X)f(X)dX~p(y) f(y) dy, zodat

-~ - 00

jw(~Tn-~T ) ens
e m

-:-...,......--...- ...-- ens
jw~Tn -jw~Te e m

~T

[
...l- jW~Tn
2~T e

-~T

(
sin W~T)2

w~T



Dus ljJ (jw)vv
lim
N-+<x>
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m ;: n
2 N N

2N+J +(S~~~L\Tj~ ~N ejw(m-n)To

(2N+J )To

lim
N-+<x>

(
sinWL\T)2!sin2 (N+!)WTO2N+1 +

wL\T . 21 TS1n 2W 0

(2N+ I )To

<Xl

Beide methodes leveren dus hetzelfde resultaat Ope

Opmerking: Ret signaal v(t) 1S een niet-stationair stochastisch

signaal.
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Appendix B.

Om aan te tonen dat we bij de direkte berekening van het vermogens

spektrum het gemiddelde over een ensemble moeten nemen voor de limiet

overgang. voeren we enige berekeningen uit aan een signaal dat bestaat

uit een opeenvolging van 6-pulsen en waarvan gegeven is dat voor vol

doend grote tijdintervallen het aantal pulsen per interval nagenoeg

konstant is. Om de berekeningen te vereenvoudigen voeren we het vol

gende model in: we gooien N genurnmerde pijlen 1n een interval T en wel

zodanig dat zowel de plaats van de pijlen als de nurnmering van elkaar

opeenvolgende pijlen willekeurig is.

Een pijl op de plaats t n in het interval T komt dan overeen met een

6-puls 6(tn ). We hebben volgens dit beeld een in de tijd begrensd

signaal dat Fouriertransformeerbaar is.

N

=L
n=l

~(jw)

N

"""' j wtn= L.J e

n=l

N

= L ej¢n

n=l

nit is een som van komplexe getallen die op de eenheidscirkel liggen.

---+---t----+-- (4

We bekijken de stochastische variabele

De ¢n' s zijn statistisch onaf"!

hankelijk; bovendien is iedere

plaats op de cirkel even waar

schijnlijk. de kansdichtheid

funk tie- over de cirkel is dus

rechthoekig.

feN)
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feN) = ~ 2:2: e
Hmn

m=l n=l
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met ¢mn ¢m - ¢n en y

is de dichtheid van de impulsen.

Voor N+oo en T+oo zou feN) het vermogensspektrum moeten opleveren. We

berekenen nu achtereenvolgens de verwachtingswaarde en de variantie

van feN).

1) De verwachtingswaarde.
N N

< f (N) > = < ~ 2:L eHmn > =

m=l n=l

N N

~2:2:<e
Hmn

>
m=l n=l

y

AIleen de termen waarin m=n leveren een bijdrage.

2) De varianti~.

< (f(N) - < feN»~ )2> < (f(N) - y)2 >

~~ < (tteHmn -N)' >

m=l n=l
~«tt e

Hmn)'> •
m=l n=l
m~n

"y"-
- <
N

i k
i=lk

m n
m;n

i k
i=lk

AIleen de termen waarvoor ¢mn + ~ik = 0 leveren een bijdrage, dus

als i=n enk=m.
De variantie wordt dan _1_ N(N-l)y

N2
N-1
NY'

Het resultaat van onze berekeningen kunnen we nu als voIgt samenvatten:
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de direkte berekening van het vermogensspektrum zonder ensemble

middeling geeft als uitkomst een stochastische variabele waarvan

de variantie bij de limietovergang N+oo, T+oo niet naar nul gaat.

In feite bestaat de limiet dus niet.

Ensemble-middeling voor de limietovergang levert de korrekte waarde

voor ~(jw), namelijk ~(jw) = y, een resultaat dat we ook volgens de

indirekte methode verkrijgen.
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Appendix c.
n n

We moeten bewijzen dat uit ~~~(Xi-Xk'Yi-Yk)ZiZ*k~ 0

ir:l k=l

voIgt:

~(X,y)

00

1 JJ f( ) j (ux+vY)d d4n 2 u,v e u v
00

met f(u,v) ~ 0 en lim
u, v-+«>

f(u,v) o.

We bewijzen daartoe eerst de hulpstelling:

Als de funktie ~(x,y) begrensd 1S 1n het interval

. T T

f ( ) Jf,,,(x,y)e-j(UX+VY)dXdY ~ 0-T<x,y<T en T u,v ~

-T-T

dan 1S de funktie fT(u,v) integreerbaar over het hele uv-vlak.

We kunnen f(u,v) in ieder geval integreren over een begrensd gebied.

Stel G(u,v) fufv
fT(t,s) dt ds;

-u-v

fT(t,s) is niet-negatief, dus G(u,v) is een niet-afnemende funktie.

Om de hulpstelling te bewijzen moeten we aantonen dat G(u,v) begrensd

is als u en v onbeperkt toenemen.

Beschouw nu F(u,v)
uv

2u 2vf f G(a,b) ua db.

u v

Daar G(a,b) een niet-afnemende funktie 1S geldt:
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F(u,v) > G(u,v) f2U
f
2V d db G( )

_ uv a = u,v

u v

u v T T

G(u,v) = 11 11
-u -v -T-T

-j(tx+sy)
~(x,y)e dxdydtds

T T u v

11~(x,y) 11
-T-T -u -v

jtx -jyse e dtdsdxdy

sin yv
---~-- ~(x,y) dxdy

y

2u 2v

F(u,v) uV 11 G(a,b) dadb

u v

2u 2v T T

11 4 11 sin xa s~n yb
~(x,y) dxdydadb

uv x y
u v -T -T

T T

... _~v 11
-T -T

Als M het max~mum ~s van ~(x,y) voor -T < x,y < T, dan is

T T

~v 11 ~(x,y)
-T -T

dx dy

00

<

00

-00 -00

We kunnen voor de overige drie termen waaruit F(u,v) bestaat identieke

betrekkingen opschrijven.
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F(u,v) is dus een som en verschil van vier begrensde tweevoudige

integralen en 1S dus zelf ook begrensd.

Aangezien G(u,v) S F(u,v) is ook G(u,v) begrensd; hiermee 1S de

huIpsteIIing bewezen.

Laten we nu aannemen dat ~(x,y) positief semi-definiet 1S en be

schouwen we
A

fA(u,v) = ~2 ~~~~ ~(XI-X2'YI-Y2)e-j[U(XI-X2)+V(YI-Y2~ dXldx2dYldY2

o

als Iimiet van ~~

1 k

*~(xi-xk,Yi-Yk)ziZ k voor zi
1 -j(ux·+vy·)
- e 1 1 /:).x. /:).Y.
A 1 l'

dan voIgt fA(u,v) ~ O.

Stel nu:
x+z

2z-x
-2-

dan is

A 2A-x

fA(u,v) =~ ~
o x

o 2A+x

+~ ~
-A -x

A A

~~~(X'YI-Y2)e-j [ux+V(Yl-Y2)]

o 0

AAf f~(X'YI-Y2)e-j [UX+V(YI-Y2)]

o 0

aXl aXl

axaz
aX2 aX2

ax az

aXl aXl

axaz
aX2 aX2

ax az-

I x I - j [ux+v (y -Y )]
~(X'YI-Y2) (1 - ~ ) e 1 2 dxdy 1dY2'

Verdere uitwerking geeft:

AAA

fA(u,v) =J~~
-A 0 0

Door de substitutie van YI-Y2 = Y, Yl+Y2 = z wordt dit tenslotte:
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fA (u,v) = f f l/J(x,y)

-A -A
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(1 -~) (1 - lrl) e-j(Ux+VY)dxdy ~O
A A

Definieren we: ¢(x) 1 - ~ Ixl < A
A

= 0 Ixl > A

en

¢(y) = 1 - lrl Iyl < A
A

0 ]yl > A

dan wordt
00 00

fA(u,v) =11l/J(X,y) ¢(x) ¢(y) e-j(ux+vY)dxdy ~ O.
_ 00_00

(C2)

Formule (C2) houdt in dat fA(U,V) de Fouriergetransformeerde is van

l/J(x,y) ¢(x) ¢(y). We mogen de afgeleide hulpstelling op fA(u,V) toe

passen die zegt dat fA(U,V) over het hele uv-vlak geintegreerd kan

worden; met fA(u,V) ~ 0 betekent dit dat

00

IlfA(U,v)1 du dv eindig is.
-00

Onder die voorwaarde 1S de inverse Fouriertransformatie gedefinieerd*,

zodat:

00 00

l/J(x,y)¢(x)¢(y) = 4~2 II fA(u,v)ej(ux+vY)dU dv.
-00 __ 00

Voor iedere eindige x en y is lim ¢(x) en lim ¢(y) gelijk aan 1, dus
A-+«> A-+«>

00 00

l/J(x,y) = 4~2 Ilf(U,V)ej(Ux+vy) du dv.

- 00_00

* Zie hiervoor bijvoorbeeld: "Fourier transforms and the theory of
distributions" door J. Arsac. (BJ 6610)
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We kunnen gemakkelijk inzien dat de hulpstelling die afgeleid is

voor fT(u,v) ook opgaat voor f(u,v); dit voIgt uit het feit dat

de ongelijkheid (Cl) geldig blijft voor T+oo.

J!f(U'V) du dv is dus eindig wat met f(u,v)~ 0 betekent dat

- lim f(u,v) = 0
u,v+oo

Resumerend:

is ~(x,y) een positief semi-definiete funktie dan is hij de Fourier

getransformeerde van een funktie f(u,v) met f(u,v) ~ 0 en lim f(u,v)=O.
U,V+oo
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