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SamenvattinEi'

In dit rapnort worden drie onderwerpen behandeld

1. Nyquist-display.

Uitgaande van een overd.racht sfunkt ie H( jc..» wordt met behulp

van de PDP-8 de waarde van H(jw) berekend voor een aantal

waardes van de frekwentie w. Op een oscilloscoop wordt dan

het Nyquist-diagram van H(j~) zichtbaar gemaakt.

2. Transformaties in tijd- en frekwentiedomein, uitgaande van

een tijdsignaal.

Een tijdsignaal wordt bemonsterd en in het werkgeheugen van

de PDP-8 gebracht, waarna het frekwentie-spektrum, het ver

mogens-spektrum en de autokorrelatie berekend kunnen worden.

AIle signalen en spektra zijn op de oscilloscoop zichtbaar

te maken.

3. Transformaties in tijd~ en frekwentiedomein, uitgaande van

twee tijdsignalen.

Twee tijdsignalen worden bemonsterd en in het werkgeheugen

van de PDP-8 gebracht, waarna de frekwentie-spektra, de kruis

vermogens-spektra en de kruiskorrelaties berekend kunnen

worden.

AIle signalen en spektra zijn op de oscilloscoop zichtbaar

te maken.
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Summary.

In this report three subjects may be distinguished

1. Nyquist-display.

The value of a given transfer function H(jw) is, with the

aid of a digital computer PDP-8, computed for a number of

values of the frequency~.

The Nyquist-diagram representing H(jw) is then reproduced

on an oscilloscope.

2. Transformations in time- and frequency domain, based on one

time funct ion.

A time function is sampled and stored in the core memory of

the PDP-B. Then the frequency spectrum, the power spectrum

and the autocorrelation function may be computed.

All functions and spectra are to be reproduced on an

oscilloscope.

3. Transformations in time- and frequency domain, based on two

time funct ions.

Two time functions are sampled and stored in the core memory

of the PDP-B. Then the frequency spectra, the cross-power

spectra and the cross-correlation functions may be computed.

All functions and spectra are to be reproduced on an

oscilloscope.
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Inleiding

Doel van dit afstudeer-onderzoek was, om enkele voor de meet

en regeltechniek interessante zaken met behulp van een Kleine

digitale computer te be1'Jerken voor educatieve en demonstratie

doeleinden.

Einnen de groep E.R.A. van de Afdeling Elektrotechniek bleek

een aantal onderwerpen beschikbaar te zijn die daarvoor in aan

merking kwamen.

De keus is op de reeds in de samenvatting genoemde onderwerpen

gevallen. Deze onderwerpen sluiten aan op fUndamentele leerstof

die deel uitmaakt van het studiepakket van de v66r-kandidaats

stud.ie aan de Afdeling Elektrotechniek.

De digitale rekenmachine PDP-8 wordt in dit geheel gebruikt als:

1. Hulpmiddel voor het unel uitvoeren van berekeningen.

2. Meetinstrument om resultaten van bewerkingen zichtbaar te

maken.

In het verslag zal voorts blijken dat het gebruik van de digitale

rekenmachine naast belangrijke voordelen toch ook enkele beper

Kingen met zich mee brengt.
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1.2

1. 1. 1nleid.ing.

In dit hoofClstuk I zal aandacht worden geschonken aan lineaire

systemen met een ingang en een uitgang.

In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan oe analyse van

dergelijke systemen met behulp van het Nyquist - diagram. Met

name oe stabiliteit van een teruggekoppelo systeem kan oaarmee

worden onCierzocht.

Allereerst zal in paragraaf 1.2 de theoretische achtereronCi in

grote trekken worden behandeld.

Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 beschreven hoe met een daartoe

opgesteld rekenmachine-programma met behulp van Cle PDP-8 een

snelle berekening van overdrachtsfunkties en weergave van Nyquist

oiagrammen mogelijk is.

Tenslotte zullen in paragraaf 1.4 de resultaten aan de hand van

een voorbceld woroen onCierzocht.



1.2. Theoretische achtergrond.

1.2.1. Overdrachtsfunktie.

Beschouw een niet-teruggekoppeld lineair systeem met ~en ingang

en een uitgang, zie figuur 1.

x( t)

X(s)

h( t )

H(s)

y( t )

Y(s)

fig.1

Het gedrag van het systeem is te beschrijven door middel van de

overdrachtsfunktie H(s) =~
XTSJ

waarbij X(s) en Y(8) de Laplace-getransformeerden zlJn van het ingangs

signaal x(t) resp. het uitgangssignaal y(t), terwijl H(s) de

Laplace-getransformeerde is van de impulsresponsie h(t) van het

systeem.

Beschouwen we alleen het gedrag van het systeem in de stationaire

toestand bij het optreden van periodieke signalen, dan is de

overdrachtsfunktie H(jw).

H(jw) wordt rechtstreeks uit H(s) verkregen door de Laplace

variabele s te vervangen door jW.

Als in overeenstemming met de komplekse rekenwijze V00r in- en

uit{;"angssignaal \-Jordt geschreven

x(t) '" X(jw).e- jwt en y(t) '" Y(jc.LI).e-jwt,

o 0 -$tow':
dan J.S H(Jw) '" X 0 \,JW,:

X(jw) en Y(jW) zijn de (komplekse) amnlitudes van x(t) resp. y(t).
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Het systeem met overdrachtsfunktie H(s) wordt nu teruggekoppeld,

zie fig.2.

Xes) + E(s)
H( s)

yes)

>'
I'-

fig. 2

Xes) ingangssignaal.

yes) uitgangssignaal.

E( s) = x( s) - Y( s) : het verschil (de "fout") tussen ingangs

en uitgangssignaal.

De in figuur 2 voorgestelde wijze van terugkoppeling is de vol-

ledige terugkoppeling. ( Engels unity feedback ).

Het is mogelijk om ook voor het teruggekoppelde systeem cle over

drachtsfunktie op te stellen : lites) = ~~:~ •
N.B.

Onder "terugkoppeling" zal voortaan steeds "tegenkoppeling"

...orden verstaan.

Berekening :

Y( s)

llil
XTSY

H(s).E(s) = H(s).[X(s) - yes)]

Ret is natuurlijk ook mogelijk dat het uitgangssignaal niet vol

ledig wordt teruggekoppeld. In dat geval ontstaat de situatie

uit fig. 3 (op volgende pagina).



Y s

fig. 3

Voor het terugf,"ekoppelde systeem geldt nu :

Y(s)

Zodat

Voor wat betreft Ht(s) is de situatie van fig. 3 equivalent met

die van fig. 4, waarin weI sprake is van unity feedback.

xes) ~
1 +

H1(s)H2(s) Y(s)
H2(s)

.. ....,. ,. ,.
-

fig. 4

Aangezien blijkbaar voor een systeem zander volledige terugkoppe

ling een equivalent systeem met unity feedback kan worden opge

steld, zal verder aIleen aandacht woroen geschonken aan systemen

met unity feedback indien terugkoppeling wordt aangenomen.
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1.2.3. Nyquist-oiagram, stabiliteit.

Beschouw een systeem met overorachtsfunktie H(jw).

Met behulp van het Nyauist-diagram is het mogelijk om H(jw)

grafisch in e~n figuur in het komplekse vlak, het H-vlak, weer

te geven. 1)e frekwentie w ooet dan als parameter oienst.

Voor iedere waaroe van w is er een waarde van H(jGoJ) oie in het

H-vlak als een vektor kan woroen getekend : zie figuur 5.

H - vlak

t

o~ H(jw) w==O<l
w== 11

0 He H(ji.O)
~

fig. 5

1m H(jvJ)

behood bij een

H( jW) ==overorachtsfunktie

Het Nyquist-oiagram dat in fig. 5 is getekend,
j wt'

1 + j Wt'

waarin L een tijdkonstante voorstelt.

De meetkunoige plaats van de einopunten van oe vektoren bij varia-

tie van W vormt het Nyquist-oiagram. Nemen we nu

funktie voor het teruggekoppeloe systeem, Ht(jw)

dan is de verwachting gewettigo oat voor H(jw) =

gekoppelde systeem instabiel zal zijn.

oe overorachts
H( 'w)

== 1 + HLw)
-1, het terug-

Middels het Nyquist-oiagram van H(jw), o.,-r.z. van oe "open" over

orachtsfunktie, kan met behulp van het Nyauist-stabiliteitskriterium

de stabiliteit van het teruggekoDpeloe systeem onderzocht worden.

Het Nyquist-stabiliteitskriterium luidt als volgt :

Teken het Nyauist-diagram van het open systeem. Volg het diagram

in de richt ing van w = 0 naar W == 00. Lig-t het Nyquistpunt (-1,0 'J

links ·van de gevolgde lijn, dan is het systeem stabiel.



H-vlak H-vlak

a niet tabiel

(-1,0)

b

fig. 6

In fig. 6 zijn twee voorbeelden gegeven van het Nyquist-diagram

van : a. Een instabiel systeem.

b. Een stabiel systeem.

Met behulp van het Nyquist-kriterium is vrij eenvoudig vast te

stellen of het teruggekoppelde systeem stabiel is. Een andere

vraag is echter, hoe stabiel het is.

Bijvoorbeeld kan als eis gesteld worden, dat de amplitude van het

uitgangssignaal niet veel groter mag worden dan die van het ingangs

siG~aal, met andere woorden de grootheid

H(jw)
+ H( jW)

mag een bepaalde waarde niet overschrijden. De waarde M 1,3

wordt vaak als bovengrens gebruikt.

In het H-vlak getekend blijken de meetkundige plaatsen van punten

met gelijke M cirkels te zijn : de M-cirkels.

Bij een overdrachtsfunktie H(jw) vlordt die waarCle van de frekwen

tie waarvoor de grootste M wordt bereikt, weI de M-piek frekwen

tie W o genoemd.

In fig. 7 is het Nyquist-diagram getekend van een systeem dat

stabiel is bij terugkoDpeling, waa.rbij M
max

1,3 en oat M-piek

frekwent ie Wo heeft.

De M = 1,3 cirkel heeft als middelpunt ongeveer (-2,45 ,0 en

snijdt de reele as ongeveer in het punt (-0,57 , ° ).
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1<1 1.3 cirkel

H-vlak

(-1,0) o

fig. 7 ;3tabiel systeem, M
max

= 1,3



1.3. Display van het Nyquist-diagram m.b.v. de PDP-B.

Door gebruik te maken van een digitale rekenmachine met oigitaal

analoog omzetters is het moeelijk om anel van een systeem met ge

geven overorachtsfunktie H(j ) het verloop van het Nyquist-oiagram

te berekenen en op een oscilloscoop weer te geven.

Het \'ferken volgens de Nyquist-methode bij analyse en synthese van

regelsystemen kan hierooor aanzienlijk worden versnelo, aangezien

veranderingen in de struktuur van het systeem onmiooellijk tot

Haarneembare wijzigingen in het Nyquist-diagram leioen.

1.3.1. Overdrachtsfunktie van het te beschouwen systeem.

Het nad.er te bespreken programma is in staat om te rekenen aan

overdrachtsfunkties van systemen die door de volgende eigenschappen

worden gekarakteriseerd

Een versterkingsfaktor K.

Looptijd T d.

Een maksimum van 4 nulpunt-paren.

Een maksimum van 9 pool-paren.

- Een maksimum van 9 integratoren.

Als meest algemene vorm voor oe overorachtsfunktie vinden we dan

H( j )
-jWt'J.

e .K.
) • (1 + J' Wi:" _ W 2-: ).. •••

r'" /'1><.

Hierin is

La
K

T •••• T }n1 n4
L nn1 .•• :- nn4

k

T ~}p1 p9

t pp1 ••••• "t PP9

looptijo

versterkingsfakt or

parameters die worden bepaald door de ligging
van de nulpunten

aantal polen in de oorsprong (integratoren).

oarameters die worden bepaald door de ligging
van de polen.
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dit geval de nulpunten gerepresenteerd

n(s) = 1 + STn +.s2't'nn'

ii;r zal nu vJOroen aangetoond,

Het g"estelde aaneaande nulpunten en polen behoeft een nadere

toelichting.

De reeeltheorie leert, dat polen en nulpunten hetzij reeel zijn,

hetzij als toeeevoegd komplekse paren voorkomen.

Schrijven we de overdrachtsfunktie in de vorm R(s), dan worden in

door termen van de vorm

oat door geschikte keuze van T enn
r alle verschijningsvormen van oe nulpunten kunnen woroen weernn
gegeven in de term nCs):

1. Een enkelvouoig reeel nulpunt voor s a.

Kies T =: - .1 T = 0
n a' nn •

2. Twee samenvallenoe nulpunten (reeel) voor S = a.

De algemene oplossing

luidt :

van oe vierkantsvergelijking

.! VT.,,'L - LJ T""

nCs) =: 0

2"t'
nn

[..>Ie kunnen dus kiezen • T. n
2
a

en T
nn

2. Tn,.,

_ 'L"

en b

Door te stellen a

l. Ben paar niet samenvallende reele nulpunten ter plaatse s a

en s = b.

vinden we L
n

1
-( a + b ), t

nn
1
ab'

1. Een paar zuiver imaginaire nulpunten ter plaatse s

s = -ja.

ja en

Kies T
n

o , t
nn

1
~2 •

i. Ben paar toerevoegd komplekse nulpunten ter plantse s a + jb

en s = a - jb.
~~n~_ "t ... ...

Door te stellen b
- Tn

a en
1. L ""

vinoen we T 2a
L

1
b1. en a1. +n a L + nn b 1
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Uit dimensie-overwegingoen zien we dilt aan't' de dimensie (tijd)- n
moet worden toep,'ekend en aan T de dimensie (tijd)2 •. nn

"t is clus als een tijdkonstante op te vatten en l als hetn nn
produkt van twee tijdkonstantes.

Voor de polen is uiteraard een identieke redenering van toepassing.

Aangezien polen en nulpunten alE; paren door het programma vlorc1en

opgevraagd ( zie sektie 1.3.3 ), kunnen dus in totaal maksimaal

acht nulpunten en achttien polen in (:le beschreven overdrachts

funktie voorkomen.

1.3.2. Samenstelling van het rekenmachine-programma.

Door P. Atkinson en R.L. Davey zijn in hun artikel ( lit. 1)

de lijnen a2,ngegeven ~..raarlangs een programma voor het bepalen

van Nyquist-diagrammen uit overdrachtsfunkties H(jw) kan worden

opgesteld.

Bij het realiseren van het programma voor gebruik van de PDP-8

is deze methode als basis [iebruikt.

Op de volgende pagina staat een fl ov-i-diagram , dat de werking van

het programma aangeeft.

Voor de definitieve opbouw van het programma wordt verwezen naar

het bij dit afstudeerverslag behorende "logboek" ( lit. 2).

Het prO[Tamma is geschreven in FORTRAN, en een deel in SABR.

Het SABR-programma is noodzakelijk om een weergave van het Nyquist

diagram op de oscilloscoop mogelijk te maken.

FORTRAN en SABR zijn bijzonder goed te kombineren, omc1at SARR als

tweede fase wordt gebruikt bij het assembleren van een FORTRAN

programma op de PDP-8.

Zoals uit het flovl-diagram op de volgende pagina is a:f te lezen,

wordt voor een aantnl waarden van de komplekse waarde van de

overdracht sfunkt ie H( jW) benaal e1 en weergegeven. De eerst e w_

lvaarde is die vle -; ke bij ~ max vlorat ingetypt; de volgende

,vordt verkregen 'J oor de vorige;..) - ,'\Taarde met r.AJ -fact or t e vermenig

vuldigen. Voor W -Loctor kan dus b.v. O.C) of 0.85 ,-Jorden gekozen.

Deze "log'arithmische" frekwent:..ev'erdeling levert een zeer aCCl::o:!:'T.O--

bele figuur.



1.12

[::l--I
,~ -=: ~- j

L-_W--,-f"'--'~-~. ~

~
I

xJ:M J
>.r<ri\.~~

_I

----------t-------- ----.-...--1"--.-. ------.----

.------~-----,
;)"=y

p.-'-p........~""

rLI,\~

+ ck'l' t..:r

J ~ 1

M·; I" '-'~

.
r

~....

r--------'-==------K ~~
r

..
t:":



Gezien het feit oat met een dicitale rekenmachine wordt cewerkt

die oovendien nog in de kategorie "kleine machines" kan worden

ing-edeald, zal het geen ven-rondering welcken dat slechts een be

perkt nnntni punten van het Nyquist-diagram kan worden berekend

en weergegeven.

Het zal achter olijken dat ondanks deze beperk:ingen toch een

alleszins redelijke weergnve van het Nyquist-diagram te realiseren

is.

I. 3. 3. Hand.leioing voor het werken met het programma.

Gebruikte apparatuur

Rekenmachine PDP-8 met D-A konverter, zoals aanwezig in de groep

Meten en Regelen van de Afdeling der Elektrotechniek.

Teletype voor het bedienen van de rekenmachine, het geven van

kommandoos en het verkrijgen van eventuele print-output.

Geheugen-osoillosooop voor display. Zowel de horizontale als de

vertikale versterker moet extern gestuurd kunnen worden.

Kanaal 0 van de D-A konverter wordt aangesloten op de horizon

tale versterker, kanaal 1 op de vertikale versterker.

Van het programma is een source-tape aanwezig, waarop in ASCII

kode het programma in FORTRAN en SABR staat.

Met behulp van deze ponsband kan het programma worden geassembleerd.

Het is aan te bevelen het programma door een SAVE kommando in het

disk-geheugen op te slaan, b.v. onder de naam NYQ.

Door het kommando .R NYQ kan het programma dan ten allen tijde

worden aangeroepen.

Om het de ~ebruiker mocelijk te maken een voortdurend inzicht te

behouden in de stand van zaken bij uitvoering van het programma,

is in het programma een konversatie via de teletype opgenomen.

Hierop client door Cle gebruiker steeds te worden gereageerd met

het geven van kommandoos of het verstrekken van gegevens via de

teletype. Deze aktie dient steeds te worden oesloten door het

ina rUkken van d.e '1ETURN-t oet s.
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Na het aanroepen van het programma midaels het kommando

.R NYQ krijgt cle konversatie de volcencle vorm :

NYQUIST - DISPLAY
==================

AANTAL rruLPuNTEN

AAlfTAL POLEN =

AANTAL

K

INTEGRAirOR~N

=

=
Iv-FAc'rOR =

LOOPTIJD

No, het = teken client steeds cle gebruiker zlJn gegevens in te typen.

Ret aantal nulpunten maksimaal 4), aantal polen ( maksimaal 9)
en aantal integratoren ( maksimaal 9) client te ~"oraen ingegeven

als integers.

Daarentegen clienen cle Ivaarclen van K,Wmax, w-factor en de looptija

te \-lOrclen gespecificeerd als t':etallen van het type real, d.N.Z.

in het Betal moet een c1ecimaal-punt voorkomen.

Als cleze gegevens zijn verstrekt, worat de konversatie voortgezet

met het opvra,::;en van de "tijdkonstantes" die de eventuele polen

en nulpunten bepalen

NULP : HEAL =

PCl'L : R3AL =

"COfTPLlEX" =

( I: n l' r n2 ' •••••••••• )

(I: l' r 2'········)nn nn

( T P l' r p2 ' ••••••••• • • )

(r l' r <., , • • • • •• • • )pp ppo:::

Ook cleze "tijeHconstantes" c1ienen te \'!orClen opgegeven als getallen

van het type real.

Nac1at zoaoend.e alle systeemparame~;ers zij1J iw'elezen, 'oegint

de ui tvoering van het programma en verschijnt het Nyquist-diagrar,;

in de vorm van oen aantal punten op de oscilloscoop. Bovenclien

worden de x-as re~le as), de y-as ( imaginaire as) en het

Nyauist-punt (-1 , 0) afgebeeld.
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Een oisplay van een berel.<:end punt van H(jCV) worot echter alleen

dan gerealiseerd, als oe absolute waarcte van H( jW) voor dat punt

tussen bepaalde minimum- en maximum grenzen blijft, dwz. als

H . <I H( jw) I<H •mln max
Het programma berekent H( j<.Y), dat wil zeggen Re H( jw) en 1m H( j£J)

eerst voor de frekwentie wmax, daarna voor,;.)1 = Wmax • w-factor,

vervolgens voor w 2 =w1 • uJ-factor enz., terwijl na elke berekening

een display wordt gereal iseercl indien aan bovengenoemde voorwaar

den is voldaan.

Is b.v. wmax = 20.0 en W-factor = 0.9 ,dan wordt H(jW) berekend

voor achtereenvolgens de volgende frekwenties:

wmax = 20.0, w1 = 18.0, W2 = 16.2, w3 = 14.58 enz.

Aangezien in dit geval H(jw) steeds voor afnemende w wordt bepaald,

moet voor beschouwen van de stabiliteit van het gesloten regelsysteem

met behulp van het Nyquist-stabiliteitskriterium, het aldus ont

stane en weergegeven Nyquist-diagram in omgekeerde richting als

waarin het was ontstaan, worden gevolgd.

N.B. Ook £AI-factor> 1 is programma-technisch mogelijk. Als oit

voordelen biedt voor wat betreft stabiliteitskriteria, hoeft

allen de naam w max verandero te worden in w start en kan wfactor

)1 gesteld worden.

Voorbeeld

Een weergave van het Nyquist-diagram voor w( 20.0 wordt

verlangd voor het systeem met overdrachtsfunktie

2
H( jW) =

1 + jw
Ala we voor -factor = 0.9 kiezen, moeten de systeemparameters

als voIgt worden gedlecareero:

AANTAL NULPUNTEN 0

AANTAL POLEN 1

AANTAL INTEGRATOREN 0
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K 2.0

tiMAX 20~ 0

W-FACTOR .9

LOOPrIJD = .0

POOL: REAL; 1.0

"COMPLEX"; .0

Waarna het Nyquist-diagram wordt afgebeeld, dat geheel in over

eenstemming met de theorie, de volgende vorm heeft:

H-vlak

( 1,0) (2,0)

ItA)
w =1

(1,-1)

fig. 8

Nadat aan het verlangen van de gebruiker om een Nyquist-diagram

te krijgen is voldaan, wordt de konversatie weer hervat met de

volgende vragen:

NIEUW MODEL ? Typ · 1..
M = 1.3 CIRKEL ? TYP 2

K VERANDEREN? TYP 3
BEPAALDE QI,1EGA ? TYP 4
UITPRINTEN ? TYP · 5·
ANDErm 'rAU ? TYP 6

TYFEN !

De gebruiker maakt zijn keuze kenbaar door de betreffende toets

op de teletype in te drukken, waarna het programma wordt voort

gezet. Na beeindeging van het gewenste programmadeel worden

bovenstaande vragen opnieuw gesteld, en zo voort.
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De zes keuze-mogelijkheden worden nu in het kort opnieuw behandelcl.

1. N"ieuw model.

Het gehele programma begint weer van voren af aan. Er wordt

dus een geheel nieuwe H(jw) opgesteld.

2. M = 1.3 cirkel.

Van dezelfd.e H( jW) die de vorige keer in het Nyquist-diagram

werd afgebeeld, wordt nu behalve het herhaalde Nyquist-diagram

ook de M = 1.3 cirkel weergegeven.

d. K veranderen.

H( jW) blijft onveranderd op de waarde van K na, die door de

gebruiker als antwoord op de vraag
.i.:

NIEUWE K-WAARDE =
wordt opgegeven. Het bij deze nieuwe K-waarde behorende Nyquist

diagram wordt vervolgens berekend en afgebeeld.

&. Bepaalde omega.

H(jw) blijft onveranderd. Voor die waarde van w, die de gebruiker

als antwoord op de vraag

VOOR W =
opgeeft, wordt H(jw) berekend en afgebeeld.

2. Uitprinten.

H(jw) blijft onveranderd. Het Nyquist-diagram wordt weer

afgebeeld.. Voor el ke w waarvoor H( jW) wordt berekend, \'V"ordt op

de teletype van links naar rechts afgedrukt: de waarde van w,

de bijbehorende waarde van Re H(jw) en de bijbehorende waarde

van 1m H(jw) •

6. Andere tau.

In H(jw) worden de tijdkonstantes veranderd. De gebruiker

dient de nieuwe tijdkonstantes op te geven; het aantal polen

en nulpunten blijft echter onveranderd. Voor de nieuwe H(jW) wordt

het Nyquist-diagram afgebeeld.
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Beeindigen van het programma:

In het programma zijn geen instrukties opgenomen die er voor

zorgen dat de uitvoering van het programma wordt gestopt.

De gebruiker zal daarom, wanneer hij met het bereikte resultaat..
tevreden is of er genoeg van heeft", via de teletype het kommando

ta moeten geven. Dit leidt tot een abrupt be~indigen van het

programma.

N.B. Wanneer om welke reden dan ook de display van het Nyquist

diagram voortijdig wordt beeindigd, moet de gebruiker op

de zojuist beschreven wijze de uitvoering van het programma

stoppen.

Daarna 'kan desgewenst het programma opnieuw worden aange

roepen, zodat dan "met een schone lei" weer kan worden

begonnen.
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1.4. Voorbeeld.

Beschouw het systeem H(jw) K , hetgeen overeenkomt

met H(s) = K • Dat is een systeem met Clrie samenvallende

polen ter plaatse s = -1.

Uitschrijven van H(j~) levert

K

=1/3 = 1.73.

Het Nyquist-diagram van H(jw) Cloorloopt drie kwadranten van het

H-vlak. He kunnen Cle snijpunten berekenen van H(jW) met Cle assen.

1. H(jw) is reeel als 3i:J =w 3, dus alsw 2 = 3 of w = O.

w 2 = 3: R = -~, dus het snijpunt met de negatief-reele as
K

is (- 8' 0) voor ~

w = 0 H = K, dus het snijpunt met de positief-reele as

is (K ,0) voor w = O.
221

2. H(jW) is imaginair als 3w = 1, dus als W = 3 .
Dan is H -j.K. 0,65. Dus het snijpunt met de negatief

imaginaire as is ( 0 , -j.K.0,65) voor W = 0.58.

We willen nu kontroleren of we ditzelfde resultaat krijgen als

we H(jw) bepalen met behulp van het programma voor de PDP-8.

We gaan dan uit van Cle volGende gegevens :

AAIYPAL NULPUNTEN

AANTAL POLEN

AANTAL INTEGRATOREN =

o
2

o

K 2.4

Hr.lAX 25.

I'i-FACTOR .95
LOOPT1JD .0

PC'OL : REAL = 2.

"CQl.:PLi~X" = 1.

P(IOL : REAL = 1.

"COMPLEX" = .0
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Het resulterencle Nyauist-cliagram is afgeclrukt op foto 1• Hierop

is t evens het Nyquist-punt (-1 , 0) en de M 1.3 cirkel afge-

beeld. Ne zien clat voor K = 2.4 het cliagram juist aan de 111 = 1.3

cirkel raakt.

foto 1

Met behulp van de print-output, waarvan een deel is afcedrukt in

cle tabel op pagina 1.21, kan de ligging van cle snijpunten met de

assen worden bepaald. We vinclen

1. Voor het snijpunt met cle negatief-reele as

eN= 1.73 Re H( jW) = -0.30 1m H(jw) 0

2. Voor het snijpunt met de negatief-imaginaire as ..
w= 0.58 Re H(jw) = 0 1m n(jw) = -1. 56

Dit is in zeer goede overeenstemming met de berekencle waarden.

Tenslotte is op foto 2 het Nyquist-diagram van hetzelfde systeem

GeGeven, maar nu uitgebreicl met een looptijd 2.0 , en de ver

sterking gereduceerd tot K = 1.5 •

,'Ie zien dat t. g. v. de loopt ijd een "spiraal-effekt" optreeclt,

doch dat voer Kleine whet effekt ve.n de drieveu.cl.Lge p00l

overheerst.



w

1·92362
,1.82744
1·73607
1·64927
1·56680
1·48846
1·41404
1·34334
1·27617
\.21236
1• 151 75
1·09416
1·03945
0·98748
0·93810
0·89120
0·84664
0·80431
0·76409
0· 72589
0.68959
0·65511
0.62236
0·59124
0·56168
0·53359
0.50691
_~_~A§J_~? _

1.21

Re H(jWl)

-(11.233/--15
-0.26486
-0.2984'1
-~.33380

-0·3704.1
-0.40761
-0.44453
-0.46020
-Cil.51347
-0.54313
-(ij. 56766
-0.58637
-0.59738
-0·59971
-0·59236
-0.57452
-0·54563
-0·50544
-0.45396
-0.39151
-0.3.1871
-0.23639
-0.14560
-Ql.04754

0.05646
0 • .16506
0·27688
0·3906.1

1m H( jW)

0.03114
0.01822
13·00090

-0.02152
-0.04971
-0·08429
-0·12582
-0.17472
-0.23126
-0.29552
-0.36734
-0.44632
-0.53179
-0.62282
-0.71827
-0·81678
- 0·91685
-1.01686
-1011520
-1.21026
-1·30053
-1.38467
-1·46150
-1·5313217
-1·58968
-1.63987
-1.68039
-1.71126

rata 2
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1.5. Gebruikte symbolen.

H( s), H( jW)

H
t

(jw)

:M

K

r
d

overdrachtsfunktie.

overdrachtsfunktie teruggekoppeld systeem.

de amplitude van Ht(j ).

versterkingsfaktor.

loopt ijd

konstantes die bepaald worden door de ligging van
polen en nulpunten.
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11.1. Algemeen-theoretische achtergrono.

Uitgaanoe van een tijdsignaal kunnen in tijd- en frekwentieoomein

diverse transformaties worden uitrevoerd.

00

f If (t) I dt <00
_000 X

verder te behandelen trans-

Stel we hebben een signaal f (t) dat is geoefinieero_ voor aHe- x
t, o.w.z. f (t) bestaat voor -oo<t(oox

zullen we de volgende eigenschappen toekennenAan f (t)x
f (t) is reeel en kontinu.x
fx(t) bevat een eindige energie, d.w.z.

- f (t) is zodanig van aard dat allex
formaties mogen woroen uitgevoerd.

Met behulp van de te bespreken transformaties kunnen oe volgende

bij fx(t) behorende begrippen bepaald worden:

Het frekwentiespektrum F (W).
x

Het vermogensspektrum ~ (w).x
- De autokorrelatie"l'x('t).

In de volgende sekties zal hierop nader worden ingegaan. Voor

meer uitgebreioe informatie, alsmede diverse bewijsvoeringen,

wordt de meer geinteresseroe lezer verv;rezen naar lit. 3 en 4.

11.1.1. Het frekwentiespektrum

Fx(W) ontstaat door op fx(t) de Fourier-transformatie toe te

passen. Symbolische notatie : f (t)o-o F (w).x x
De Fouriertransformatie resp. de inverse Fouriertransformatie

zijn als volgt g-edefinieerd
00

F (w) = J f (t) e- jwt dt ...... (1)
x -00 X

QO

f (t) = _1_ J F (w) e jwt
dw ...... (2)x 2lt -Do x

F (w) heeft in het algemeen een reeel deel en een imaginair oeel.x
Samen definieren zij voor ieoere ~ een vektor F (w) in hetx
komplekse vlak.



••••• (4)

aanduiding voor het begrip "toege-

•••••• (3)

en X (w) = - ! f (t) sinwt dt
x _,)Q x

brengt verder met zich mee, dat

F (w) = F· ( _CAl )
X X

~

Het teken is eensymbolische

R (w) + jX (w)
x x

en (2) voIgt dus
00

f f (t) coswtdt
_"'I x

f (t) reeel is. Ditx
R (w) = R (-w) en X (w) = -X (-w) ,x x x x
d.w.z. R (w) is even en X (w) is oneven.x x
Dus uit het gegeven dat fx(t) reeel is, voIgt dat

•••••• (5 )

F (c.l) =x

Uit (1)

R (w)
x

omdat

voegd kompleks".

Een spektrum F (w) dat aan eigenschap (5) voldoet heetx
Hermitisch.

Een bijzondere situatie doet zich voor als f (t) periodiek isx
met periodeduur T, d.w.z. als f (t) = f (t + nT), n geheel.

x x
Dan kan namelijk f (t) in een Fourierreeks worden ontwikkeld

x

het heeft

en••••••• (6)

••••••• (7)

CIa

f (t) = L. F (k) e j Wv kt
X \(-=_60 x

F (k) =.!. IT f (t) e- j k Wo t dt
x T 0 x

21t
met Wo = --T-- •

Het spektrum F (k) is een diskreet spektrum geworden
x

aIleen waarden voor W = k Wo •

Ook het spektrum F (k) is Hermit ischx

*F (k) = F (-k)x x •••••• (8), in analogie met (5).

11.1.2. Het vermogensspektrum '±>x(ev).

Beschouwen we f (t) als de spanning van een bron over een weerstandx
van 1 Ohm, dan t-Jordt door deze bron aan (lie weerstand een totale

energie groot

E = J •••••• (9) afgegeven.
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Aangezien f (t) re~el is, kan (9) odk in de vorm
x

00

E= Jlfx (t)1
2

dt
-00

worden geschreven.

Volgens het theorema van Parseval is

OQ

J I f x (t)1
2

dt
-coo

\'le kunnen dus uit

llQ

2~ JI Fx (w ) 1
2

d w •••••• ( 11 )
-00

(9) en (11) konkluderen dat
Qo

E = ~1t)ooIFx(w)12 dw •••••• (12).

Fx(w) is Hermitisch, dus IFx(w)1 2 is positief, reeel en even.

fig. 1

In fig. 1 is een mogelijk verloop van IFX(w) I 2 als funktie van

w getekend. Uit betrekking (12) blijkt, dat het gearceerde opper-

vlak een maat is voor de ener~ie E.

In het tijddomein is het vermogen gedefinieerd als de energie per

tijdseenheid. Naar analog-ie d~arvan k:u.nnen we in het frekwentie

domein het vermogen definieren als de energie per eenheid van

bandbreedte. Dan blijkt dat I F (w) I 2 beschou~\Td kan worden
x

als het vermogens-spektrum van fx(t), dus we kunnen defini~ren

..
F (w). F (w)x x • ••••• (13)

Ook nu zullen we het geval beschouwen dat f (t) periodiek isx
met periode T.

Dan is het gemiddeld in een periode afgegeven vermogen gelijk aan
T

F ~ J f~(t) dt •••••• (14)
o
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In analogie met het algemene geval resulteert dit in

'If-

F (k).F (k)x x •••••• ( 15)

Het vermogensspektrum worcJt nu voorgesteld cJoor I Fx(k) I 2

en is dus diskreet; I F (k) I 2 is het door de k-de harmonische
x

van Wo afgegeven vermogen.

Konklusie : Bij gegeven frekwentie-spektrum F (w) of F (k) wordt
2 x x 2

het vermogensspektrum bepaald als IF)W) I resp. IF) k) I .

11.1.3. De autokorrelatie't'x(t).

De autokorrelat ie "!' x (-t") is geclefinieerd als de Fourierinverse

van het vermogensspektrum : 'f (r) 0-0 ~ (w).
x x

00

Dus 'Y xCI;) = 2~ J I Fx(w) I 2 e
jwt

dw •••••• (16)
-00

Het spektrum

(16) oplevert

F (w) is Hermitisch, wat in kombinatie met (13) en
x

DII

.'V x (r) = 2~ J [F) -w) •F)W ) ] e j w-r dw •••••• ( 17 )
-00

Aangezien een vermenigyuldiging in hat frekwentiedomein over

eenkomt met een konvolutie in het tijddomein, is dus~ (t) dex
konvolutie van f (_T) en f (r), syrnbolisch genoteerd als

x x

~ (~) = f (-t)* f (r) .•.•.• (18)x x x
DII ~

zOdat'f (-r) =1 f (-t)f (T - t)dt = J f (t)f (t +T ) dt •• •• (19).x x x x x
-.... -00

Indien f (t) periodiek is met periode T, blijft betrekking (19)x
gelden, en geldt verder dat ~ (t) 0-0 IF (k) I 2 •x x

Bij nadere beschouwing van de autokorrelatie y x(t) ~nnen we

de volgende punten opmerken :



direkt, dat als f (t) een periodiek
x

periodiek signaal is met dezelfde

Bij gegeven f (t) is ~ (r) aIleen afhankelijk van het tijdsver-x x
schil't tussen t en t + t' •

Met name voIgt hieruit, dat 't' x Cd = 'I' x (_r) : de aut okorrelat ie

is een even funktie.

Uit betrekking (19) voIgt

signaal is, oOk"f C't) een
x

periodeduur als f (t).
x

Voor r = 0 voIgt uit (19)
00

~ (0) = f f 2(t) dt, hetgeen gelijk is aan betrekking (9).
x -\Xl x

Voor L = 0 voIgt uit (16) :
00 2

'jI (0) = J IF (;.u) I dW, het geen volgens het theorema van Parseval
x -ca x

odk gelijk is aan betrekking (9).
Hieruit kunnen we konkluderen dat 'P x(O) overeenkomt met de totale

energie-inhoud van het signaal f (t).x
Het verloop van ~x(t) geeft dan volgens betrekking (16) aan,

hoe deze energie over de diverse frekwentie-komponenten is

verdeeld.

11.1.4. Overzicht.

Zoals in de s~kties 11.1.2. en 11.1.3. is gebleken, kan het

vermogens-spektrum ~x(w), uitgaande van fx(t) langs twee wegen

berekend. worden:

1. f (t) 0-0 F (w)-+P (w) via frekwentie-spektrum.
- x x· x
,g,. f x (t)---t "/Ix (t) 0-0 Px(w) via autokorrelat ie.

Ook de autokorrelat ie "Ii (t') kan langs twee wegen berekend wordenx
1. f (t) 0-0 F (w)-..~ (w) 0-0'\11 (l:) via frekwentiedomein.- x x X Ix
2. fx(t)~'¥x('[') rechtstreeks berekenen.

Dit kan als voIgt schemat isch in een diagram worden weergegeven

f (t) 0 0 F (w)
x x

1 1
\f'xCt ) 0-- 0 ~ (w)

x
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Het teken 0-0 geeft aan, dat via de Fouriertransformaties heen

en terug kan worden gerekend.

Het teken -t duidt aan, dat er alleen eenrichtingsverkeer mogelijk

is, en wel in de richting van de pijl. 1mmers, bij berekening

van"f ('r) uit f (t) en van ifI (w) uit F (w), gaat de fase-informat ie
x x ~x x

verloren.

Als we met behulp van een digitale rekenmachine de in deze para

graaf 11.1. besproken transformaties en bewerkingen willen uit

voeren, stuiten we op twee omstandigheden die problemen opleveren

.1.. De digitale rekenmachine kan niet werken met een kontinu

signaal, doch alleen met een bemonsterd signaal.

2. Er is slechts een beperkt aantal bemonsteringen beshikbaar.

Aan deze problemen zal in paragraaf 11.2. aandacht worden geschonken.
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11.2. Beperkingen t.g.v. het werken met een digitale rekenmachine.

11.2.1. Probleemstelling.

Het werken met een digitale rekenmachine introduceert de volgende

beperkingen, die met name bij toepassen van Fourier-transformaties

problemen zullen opleveren :

Een digitale rekenmachine kan niet \verken met een kontinu

verlopend signaal, doch kan slechts bewerkingen op data uit

voeren. Een tijdsignaal zal dus bemonsterd (gesampeld) dienen

te worden, terwijl aan de samples een diskrete waarde moet

worden toegekend. Het uit samples bestaande signaal moet

voldoende overeenstemmen met het oorspronkelijke signaal.

Dit betekent :

1. De sample-frekwentie moet zorgvuldig worden gekozen.

2. De diskretiseringsfout bij het toekennen van een waarde

aan een sample mag niet te groot zijn.

Bovendien kan ook het frekwent ie-spektrum slecht s in d_e vorm

van diskrete samples worden berekend.

Ten gevolge van de beperkte capaciteit van de rekenmachine

kan slecht s met een beperkt aantal data worden gewerkt.

Dit betekent dat het tijdsignaal slechts gedurende een be

perkte tijd geobserveerd kan \'lTorden.

11.2.2. Het effekt van de beperkte observatietijd.

In paragraaf 11.1. werd uitgegaan van een signaal fx(t) dat voor

alle ~<t<~ beschikbaar was.

In de praktijk zullen we ons echter moeten behelpen met een

observatietijd bijvoorbeeld van t = 0 tot t = T.

Het signaal f (t,T) dat ons dan ter beschikking staat, is OD
x

te vatten als het produkt van het oorspronkelijke signaal f (t)
x

en een "venster" \'ITT(t) \vaarvoor geldt

o voor t(o en t~T

1 voor O~t(T

Zodat f (t,T) = f (t) • w (t) ••••• (20)x x T

Dit wordt verduidelijkt door figuur 2.



2.10

I
, - -- -- '_" u, ----r---'-----'''''-:----r-~",O;;;::::::::7___+_----

I I

I I r_________Ir---------_-,---__--_-1______ WT (t )
I

t = 0

fig. 2

In het frekwentiedomein heeft dit de volgende konsekwenties

als fx(t) 0-0 Fx(w) en wT(t) 0-0 Wr(w),

dan f (t,T) 0-0x 1 [F (w) *
2]1 x

F (w, T)
x

••••• (21)

••••• (22)

w T
sin 2

Gernakkelijk te berekenen is, dat

.~-J2= T e
w T
2

In figuur 3 is het arnplitude-verloop van WT(w) weergegeven

T

fig. 3

(.oJ

In deze figuur is W
o

2JT
T

In plaats van het frekwentie-spektrum F (w), zullen we dus onver
x

mijdelijk het spektrum F (w,T) vinden, dat ontstaat door over
x

Fx(w) d_e sinc-funktie HT(w) "uit te smeren".

Hoe groter we ':[1 kunnen nemen, des te smaller zal het spektrum

\'JT(w) zijn, en des te gerin[:"e!' zal de invloed 1,ran 'dT(W) in F)W,'J')

zijn.
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Er is een speciale methode ontwikkeld om voor een bepaalde T

de breedte van WT(w) kunstmatig te verkleinen, door de "zijlobben"

van WT(w), die in figuur 3 gearceerd zijn aangegeven, smaller te

maken.

Dit is te bereiken door in plaats van het hier eebruikte venster

Wr(t) een "Hanning winDOW" toe te passen dat een afwijkende

vorm heeft. Het hier gebruikte venster wT(t) staat bekend als

een eerste-orde Hanning window.

Op de methode voleens Hanning zal niet verder worden ingegaan.

De lezer die er belang in stelt wordt verwezen naar lit. 3.

Aangezien het signaal f (t,T) niet periodiek is, zal het bijbe
x

horencle frekwentie-spektrum F (w,T) een kontinu karakter hebben.
x

We wensen echter een spektrum, dat uit diskrete lijnen bestaat.

Dit is eenvoudig te bereiken door f (t,T) als voIgt periodiek
x

voort te zetten tot een funktie e (t) met periode T
x

g (t)
x

h:-OO

f (t - nT , T )
x

• • • • •• (23)

De funktie g (t) kan worden ontwikkeld tot een Fourier-reeks,x
die in het interval 0 ~t< T gelijk is aan fx(t,T).

Het frekwent iespektrum dat behoort bij g (t), is nu een diskreetx
spektrum G (k) in overeenstemming met de betrekkingen (6) en (7).x
De lijnen voor bepaalde k-waarde van Gx(k) behoren steeds bij de

k-de harmonische van W
o

=~ Aangezien het verloop van gx(t)

reeds voHedig door f (t,T) wordt bepaald, geeft G (k) ook aHex x
informatie over F (W,T).x

Een bijzonder prettige situatie doet zich voor, als f (t) zelf
x

periodiek is met periodeduur T1 = ~,n geheel en n> O.
In dat geval is namelijk g (t) = f (t), zodat het snektrumx x
G (k) dan gelijk is aan het gewenste spektrum F (w) = F (k).

x x x
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Het effekt van het bemonsteren.

f (t)
x

s (t)
1$

Nu zal aandacht worden geschonken aan de gevolgen van het bemon

steren van het tijdsignaal.

We nemen aan dat de diskretisatiefout door het beschikbaar zijn

van een voldoende groot aantal diskrete nivoos, verwaasloosbaar

klein is.

Veronderstel dat de bemonstering geschiedt door middel van een

reeks Dirac-stoten, S~ (t), op equidistante afstanden T , zie
's s

figuur 4.

~~~i
~ .............

_Ll r I r i i r i1J
f (t,T )x s

t •

fig. 4

Het probleem dat de amplitude oneindig groot en de bemonste

ringstijd oneindig klein wordt, laten we buiten beschouwing.

Voor het uit bemonsteringen bestaande signaal f (t,T ) geldt
x s

f (t,T ) = f (t) • 8T. (t)x s x J
• • • •• (24)

<xl

waarin ST
s

(t) = L J(t-nTs )
n:::~"O

• • • •• (25)

\'1e zullen vervolgens aantonen dat de reeks Dirac-stoten 81. (t)
s

getran~formeerd wordt tot een reeks Dirac-stoten in het fre-

~ventiedomein ; zie fig. 5
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~ ~ ~ ~ ~ I'

0-0

fig. 5

Bewijs:

S (t) is een periodieke funkt ie met period.e T en kan dus in
Ts s

een Fourierreeks ontwikkeld worden

00

Slj (t) = L A(n) ejnw.rt ••••• (26)

Voor A(n) geldt :

waarin CAJ =
s

21t
T

s

A(n) =

"16
2-

; 1
s -lJ

l.

••••• (27)

Substitutie van (25) in
Ts
T

A(n) =-1-1 e-jnwrt
"fs -1$

2.

(27) levert

£(t - mT ) dt
s

.L
Ts

omdat er aileen een bijdrage ontstaat voor m = O•

••••• (28)

c:ll:l

en Sr. (t) 0-0 SW (VJ) = Ws ' J (w-nw))
S $ L

1\=-00

hetgeen moest worden bewezen.

• • • •• (29),

Hoe ziet nu het frebventiespektrum

signaal f (t,T ) er uit?x s
f (t,T ) = f (t) • Sr: (t)

x s x so

F (w,T ) van het bemonsterde
x s

dus f (t T ) 0 0 F (w T 1 I F' (w \ ~ S (.) -j
x 's - x 's)": 21L LX) Wj W .



zodat F (w, T ) =x s
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F (w - nw ) = T
1

x s s

OQ

~ F (w - nw ) ••• (30).
x s

•

Het frekwentiespektrum F (w,T ) is dus een reeks spektra vanx s
dezelfde vorm als F (w), maar over een afstand nw verschoven,

x s
zoals afgebeeld in fig. 6.

----- ----,

---''----------L--->-----...--llJ'"=----1-----L_t--.!-.----4-1_-----.J'----_....L.i_-_-_-~-
I _.12 0 ..11 I IN.I

_~ ~J
2 2.

fig. 6

Indien, zoals in fig. 6 is aange~even, het spektrum F (w) bandx
begrensd is tot een frekwent ie n.. , dan zal in het spektrum

F (w, T ) geen overlapping voorkomen mit s w ~ 212.x s . s~

Het gedeelte van F (w)T ) dat door de stippellijn wordt ingeslotenx s
heeft dan juist dezelfde vorm als het spektrum F (w).

x
Dat be~ekent, dat f (t,T ) het signaal f (t) volledig bepaalt

x s x
indien de sample-frekwent ie w z6 vlordt gekozen dat

s
UJs~ 212 ....• (31)

Uitdrukking (31) is geheel in overeenstemming met het algemeen

bemonsteringstheorema.

Het effekt van het periodiek worden van het spektrum Fx(w,Ts )

staat bekend als het "aliasing-effekt".

Overzicht.

Uit de vorige sekties is gebleken :

Ten gevolge van de beperking van de observatieduur van het tijd

signaal tot een tijdsduur T wordt het frekwentiespektrum

"vertroebeld" door konvolutie met een sinc-funktie.

Ten gevolge van het bemonsteren van het tijdsignaal wordt het

frekwentiespektrum perioCliek. 13ij een juiste keuze van de

bemonsteringsfrekwentie levert dit echter geen informatie-verlies 0:[:, •

.'-{~'
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Dit alles resulteert uiteindelijk in het spektrum F (w,T,T )x s
volgens f (t,T,T ) 0-0 F (w,T,T )x s x s
In het tijdd.omein geldt daarbij

f (t,T,T ) = f (t) • ""r(t) • S,.. (t), waarbij f (t) • ""T (t)x 6 X ,~ x
binnen het tijdsinterval 0 (t <T gelijk is aan gx(t).

Verder geldt in het frekwentiedomein

F (w,T,T )x s
1
T

s
F (w - nw , T)x s

hetgeen het periodiek herhaalde diskrete spektrum F (w,T)x
voorstelt.

In paragraaf 11.3. zal worden behancleld hoe op grond van de

verworven kennis een programma voor d.e PDP-8 kan worden opge

steld teneinde de beschreven transformaties en bewerkingen uit

te voeren.

N.B. Hetgeen hier is beschreven voor de relaties tussen

f (t,T,T ) en F (w,T,T ), is natuurlijk ook van toepas-x s x s
sing op de autokorrelatie ~ (T,T,T ) en het vermoGens-

Ix s

spektrum <p (w, T, T ).
x s
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II.3.Het uitvoeren van de transformaties en bewerkingen m.b.v. de

PDP-8.

11.3.1. Doelstelling.

We keren terug naar het diagram uit sektie 11.1.4.

f (t) 0-------10 F (w)
x x

~
't' x ( r) Of------~O~x (w)

Doelstelling : Bet uitvoeren m. b. v. de PDP-8 van de in dit diagram

aangegeven transformaties en bewerkingen, om uitgaande van f (t)x
te komen tot F (w), ~ (w) en"IjI Cr).x x x
Bovenclien het zichtbaar maken van de volgende eigenschappen

2.

~.

4..

is l'1ermitisch.

is positief, reeel en even.

is even, en periodiek indien f (t) periocliek is.
x

en i1? (w) kunnen elk langs twee wegen berekend worden.
x

Opmerking :

Zoals in paragraaf 11.2. is aancetoond, dienen we eigenlijk

f (t) te vervangen ooor f (t,T,T ), F (w) door F (w,T,T ),
x x s x x s

if, (e.v) door ffi (w,'l','r ) en'llJ (-c) door'\l) (T,T,T ). Terwille van de't'x l'x s r x 1x s
beknoptheid zal echter de schrijfwijze zoals in het diagram ver-

meld, worden aangehouden.

11.3.2. Overzicht en naamgeving.

In het nu volgende diagram (fig. 7) zijn de diverse transfor

maties en bewerkingen weer aangeseven, ditmaal met hun naarn erbij.

f (t) • T
F (w)x

~ x

lc
f

lp fig. 7

r
f x (-z ) '4 P (w)

-----~---+ "x
-F
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F = Fourier-transformatie ter berekening van F (w) uit f (t)x x
of van <t5 (w) uit"P ("r).x x

T = Inverse Fourier-transformatie ter bepaling van f (t) uit
x

F (w) of 'Iii (or) uit ;r; (w).
X TX 'i'x

C = Berekening van '\11 (T) uit f (t).
Tx X

P = Berekening van 4> (w) uit F (w).-x x
Niet in het diagram is vermeld de bewerking

A = Het inbrengen van een tijdsignaal f (t).
x

De hier genoemde namen zijn tevens de kommandoos die de gebruiker

tot zijn beschikking heeft bij het uitvoerel1 van het programma.

Hierop zal in de sekties 11.3.4. en 11.3.6. gedetailleerd worden

ingegaan.

11.3.3. Algemene opzet vah het rekenmachine-programma.

In de vorige sektie is al iets verteld over kommandoos die de

gebruiker kan t~even teneinde de uitvoering van het programma

te beinvloeClen.

Op de volgende pagina staat een algemeen flow-diagram, waarin

in grote trekken de werking van het programma staat aange~even.

Iedere keer dat een opdracht is uitgevoerd, moet de gebruiker

een nieuwe opdracht {;-even, op grond waarvan het programma wordt

voortgezet.

In het flolrJ-diaC;T'am komen twee opClrachten voor die nog niet

zijn behandeld, n.l.

N = begin het programma opnieuw.

tC= beeindie de uitvoering van het programma.

Indien de ~ebruiker een opdracht heeft geseven die in het

programma niet bekend is, wordt een vraagteken geprint en dient

de gebruiker een nieuwe opdracht te geven.

Voor meer gedetailleerde informatie over de algemene opzet,

zie lit. 2 (logboek), pagina 2.2. tim 2.8.
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11.3.4. Beknopte bespreking van de bewerkingen.

De bewerkingen waarop de uitvoering van het programma berust,

zijn uitvoerig behandeld in lit. 2 (logboek) pag. 2.9. tim
2.25. Daarom zullen ze hier slechts in beknopte vorm worden

behandeld. AIleen aan de Fast Fourier Transform zal wat meer

aandacht worden besteed.

De Fourier-transformaties, de Fast Fourier Transform.

De transformaties F en T zijn besproken in lit. 2, pag. 2.14

tim 2.16. Ze worden hier besproken aan de hand van f (t) 0-0x
F (w), met de wetenscha.p dat ze voor"\ll (r) o-o~ (w) op dezelfde

x T x x
wijze toegepast worden.

Het tijdsignaal f (t) is, in overeenstemming met paragraaf 11.2.,x .
in de tijd begrensd en bemonsterd. Het \V'ordt voorgesteld door

de N samples xo' x
1

' x
2

' ••••.• , x
N

_
1

• De samples zijn op

eauidistante t ijdst ippen genomen. Teneinde een diskreet spektrum

F (w) te verkrijgen, wordt aangenomen dat f (t) periodiek wordtx x
voortgezet, dus xi = x i +

N
•

De betrekkingen (6) en (7) uit sektie II.1.1. geven dan de

Fourier-transformatie, met dien verstande dat de integra tie

overgaat in een sommatie, en dat gesommeerd worclt over N samples.

De Diskrete Fourier Transformatie (DFT) wordt nu gedefinieerd

als

1'1-1

>
2rrik

e- j -N- • • • .• (32)

Dan stelt SO' 81, •••••• , SN_1 het frekwentiespektrum Fx ( ) voor.

De Inverse Diskrete Fourier Transformatie (DIFT) luidt

N-1
2JLik

1 L jx. = N Sk . e N ..... (33)
1.

k=l'

Zoals uit betrekking (32) blijkt zijn er voor berekening van F (w)
2 x

N komplekse vermenigvuldigingen nodig.
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Als echter N een gehele macht van 2 is, dan kan een door Cooley

en Tukey ( lit. 5 ) ontwikkeld algorithme gebruikt worden:

de Fast Fourier Transform, afgekort FFT resp. IFFT.

Voor FFT zijn slechts N. 210g N vermenigvuldigingen nodig.

Indien b.v. N = 20008 = 102410' levert dat een verkorting

van de rekentijd met ongeveer 99% op.

Bovendien is het mogelijk de berekening in enkele fases te laten

gebeuren, waarbij de tussenresultaten de oorspronkelijke data-set

overschrijven. Dit levert een aanzienlijke ruimte-besparing op.

De in het programma gebruikte FF'T is ontwikkeld en geleverd door

Digital Equipment Corporation. Voor meer gegevens aangaande dit

programmadeel, de FFTS-C, wordt verwezen naar lit.2, en weI de

paginaas 2.1 (literatuur-verwijzing), 2.3, 2.13 en 2.14.

De FFTS-C stelt de volgende eisen aan f (t) :x
1 f (t) heeft een reeel deel en een imaginair deel.x

We willen echter aIleen met reele f (t) werken; daarorr. moe
x

ten we zelf zorgen dat het imaginaire deel nul is.

t(O.

mee dat samples x.
l

voor

f (t) wordt na N samples periodiek voortgezet, d.w.z.x
x. = x. N Dit brengt ook met zich

l N l+ •

met 2' (i ( N - 1 overeenstemmen met waa,rden fx(t)

N is een gehele macht van 2.

2.

Uitgaande van de N samples xo' x 1 ' ••••• , xN_ 1van fx(t) worden

door de F'FT ook N komponenten SO' S1' ••••• , SN_1van Fx(w)

bepaald.

Als we echter aannemen dat f (t) door de N samples volledig
x

wordt beschreven, d. vl.Z. dat de sample-frekwentie aan kriterium

(31) voldoet, dan zal Fx(W) ten hoogste ~ onafhankelijke kompo

nenten kunnen bevatten, plus een eventuele "gelijkspanningskom

ponent ".

*Omdat f (t) reeel is, moet volgens betrekking (5) F(w) = F (-w):x
er bestaat een eenduidig verband tussen de komponenten voor po-

sitieve frekwenties en die voor negatieve frekwenties.

Bij gebruik van de FFTS-C zijn de komponenten Si met 0 \( i~ ~

de komponent en voor gel ij kspannj.ng (i = 0) en voor posit ieve

frekwent iee.
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Veroer zijn de komponenten

negatieve frekwenties. Ook

Si met ¥<i (N-1 de komponent en voor

F (w) wordt periodiek voortgezet
x

geacht, dua S. = 8. N. Dit is in overeenstemming met het in
1. 1.+

sektie I1.2.3. behanoelde aliasing-effekt.

Gezien betrekking (5) beschrijven de (¥ + 1) komponenten So

tim S", dua f (t) reeds volledig. Door echter ook de komponenten
i: x

S~+1 tim SN_1 te bepalen, kan worden geverifieerd dat Fx (w)

Hermitisch is.

Tenslotte nog twee opmerkingen die van belang zijn bij het ge

bruiken van de FFTS-C :

voor positieve frekwenties in F (w). De
x

met de hoogste frelnventie, die we even w
h

zullen

De frekwentie-schaal van F (w).
x

samples weergegeven, dus er zijn ten hoogstef (t) is in N
NJ(
'2 komponenten

komponent

1.

noemen, is de komponent S ti. •
1

De frekwentie-schaal voor F (w) wordt verdeeld in stukjesx
van gelijke lengte, met tussen elk komponentenpaar een af-

t ..J 2 W D b'"s anv W l = N h. aar 1.J 1.S W l de laagste frekwentie die

in f (t) kan voorkomen ; d.w.z. oat voor een harmonischx
signaal fx(t) met frekwentiew

l
, een periode van fx(t) juist

N samples bevat.

~oorbeeld voor N = 108 = 8
10

positieve en negatieve frelcwent ies.

5" )1 \ ~; S, 5.;- Sb 51

0 :...Ii. hue ~i<lt 'i""~ -3Wt -2W~ -w~ •=wjt w

2. Vervorming.

In de praktijk blijkt de l1'FTS-C niet vrij van afronoingsfouten

te zijn. In sommige gevallen kan dit verschijnsel bij "heen

en ''leer'' transformeren aanleiding geven tot vrij ernstige

vervorming.

Met name blijkt oe FFTS-C grote problemen te hebben om, als

fx(t) een blokvormig signaal is, de terugwinning van f (I:)
x

uit Fx(.:v) volgens fx(t) ---~ Fx(w) T .. f~(t) gaed uit te

voeren. F (w) is dan wel in overeenstemming met wat op grondx
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van de theorie verwacht kan worden, doch f'(t) wijkt sterk afx
van de oorspronkelijke f (t).x
Is daarentegen f (t) een harmonisch ( b.v. sinus) signaal,x
dan blijkt geen vervorming op te treden.

Een verbeterde versie van de FFTS-C is in voorbereiding, doch

nog niet gereed.

Ret inbrengen van het tijdsignaal.

D.m.v. bewerking A moeten de N samples die f (t) voorstellen,
x

op de juiste plaats in het geheugen gebracht worden.

De gebruiker kan hiervoor kiezen uit twee mogelijkheden

1. Rij kan een extern tijdsignaal bemonsteren.

2. Hij kan een keuze doen uit 10
10

in het programma beschik-

bare signaalvormen.

Beide mogelijkheden worden besproken in lit.2, page 2.9 tim 2.12.

Daarom wordt hier volstaan met het vermelden van de signaalvormen

die in het programma zijn opgenomen. Deze siGnalen bestaan uit

N = 20008 = 102410 samples. Het is echter mogelijk om door

een andere keuze van N slechts een dee I van een signaal te

gebruiken.

In onderstaande tabel zijn de signalen vermeld, met het nummer

waarmee ze worden opgeroepen en de naam waaronder ze in het

programma voorkomen. De getallen in de omschrijving zijn oktaal.

Omschrijving

Kontinue cosinus, 20 samples I periode.

Kontinu blok, 20 samples I periode.

10 perioden van sinus met 10 samples I periode,

gevolgd door 100 null en. Dit is totaal 10 maal.

Als SIPUL, echter i.p.v. sinus een bloke

200 nullen, gevolgd door 20 perioden van een

sinus met 10 samples I periode, gevolgd door

1400 null en.

Nummer Naam

0 COCOS

1 COBLC

2 SIPUL

3 BLOPU

4 SIN20

De tabel Hordt voortgezet op de volgende pagina.
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Nummer Naam

5 SIN8

6 SIN4

7 PULS8

8 PULS2

9 DBL

Omschrijving

100 nullen, gevolgd door een perio(;le van een

sinus in 10 samples, gevolgd door 1670 nullen.

100 nUllen, gevolgd door een periode van een

sinus in 4 samples, gevolgd door 1674 nullen.

100 nullen, gevolgd door een rechthoekpuls in

10 samples, gevolgd door 1670 nullen.

100 nullen, gevolgd door een rechthoekpuls in

2 samples, gevolgd door 1676 nullen.

100 nUllen, gevolgd door doublet-puIs in twee

maal 4 samples, gevolgd door 1670 nullen.

Al deze signalen zijn z6 gekozen, dat het periodiek voortzetten

ervan na 20008 samples niet tot diskontinuiteiten leidt ; in

vele gevallen is dit ook het geval voor N kleiner dan 20008 ,

De signalen zien er ongeveer als voIgt uit op de oscilloscoop

o COCOS 208 samples I periode.

.----. .. .
o •.

. .. .. .,
. .,..

--1~'''':0:
I ...." • -" t.., 'II" .:t ,_

o
. .. .~ .

' ..

.
4.~' .... ...

.......-.------a----:-.~:~~._0,----0.;'"--1" J .._._.. . .: . " ,--

,,

COBLC 20
8

samples I periode.

.. -11----... !L---------I/tr-----------

II. ' ....... ........ 'I. ., .~ .... f,

N.B. De schaal is niet dezelfde als in de eerste tekening !

In de volgende tekeningen zijn de puntjes die de samples aangeven

''leggelat en.



2 SIPUL 20
S

samples / periode gedurencle 10
S

periode,

daarna 100S nullen. Dit in totaal 10S keer.

'!II1/

nullen

1 cyclus

I 10S perioden

BLOPU, als SIPUL, echter met een blok.

iWJ1Jl.r-----;_1/f---1

-III-----'

~ ~
II 1 cyclus I

I

SIN20 200S nullen gevolgcl door 20S perioden van een

sinus met 10
S

samples / periode, gevolgd door

1400S nullen.

tr------/II------~ 1/ nn-:-----/, f-1-----------11
I :JU~.. If ~
;. ~ f'" I
I 200S nullen f4r4------~~ 1400

S
nullen I

I II 208 perioden I I
I I I

SINS 1008 nullen, gevolgd door een sinusperiode in

10S samples, gevolgd door 167°8 nullen.

t------~r----------
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6 S1N4 als SIN8, echter de sinus in 4 samples, gevolgd

door 1614 nullen. Geeft hetzelfde beeld als het

vorige geval.

1 PULS8 1008 nullen, gevolgd door rechthoekpuls in

108 samples, gevolgd door 16108 nullen.

n
8 PULS2 als PULS8, echter de pUls is 2 samples, gevolgd

door 16168 nullen. Geeft hetzelfde beeld als

het vorige geval.

DBL 100
8

nullen, gevolgd door doublet-puls in 108
samples, gevolgd door 1610 nullen.

'----~----

Berekening van ~ (w) uit F (w).
x x

Zie ook lit.2, pag.2.11 en 2.18.

Als F (w) = R (w) + jX (w) het frekwentiespektrum
x x x 2

dan is volgens sektie 11.1.2. ~ (0.0) = IF (w)1
2 x x

+ [Xx(W)] hat vermogensspektrum van fx(t).

Het diskrete frekwentiespektrum F (w) wordt gerepresenteerd door
x

de komplekse komponenten SO' S1' ••••• , SN_1'

Door bewerking P wordt dan het vermogensspektrum ~ (w) berekend,
x

uitgedrukt in de komponenten PO' P1' •••.• ,(pN-1.
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Hierbij geldt voor de berekening van de komponenten

Berekening van \lI (-r) uit f (t).
IX X

voor o i i .(. N-1.

Zie ook lit.2, page 2.19 tim 2.21.

De autokorrelatie~(r) wordt door bewerking C term voor term

berekend. De formule voor de berekening voor de k-de term is

N-1

N

1 ~
'fxx(k) = L

Betrekking (34) toont grote overeenkomst met betrekking (19).

De autokorrelatie'l'x('t") wordt nu voorgesteld door de termen

'P xX< 0) ,'II xx(1) , , ''f xx(N-1) •

Bij de berekening van yx(r) wordt er weer van uit gegaan dat

f (t) periodiek is voortgezet. Ook~ (r) moet dan worden gein-x Tx
terpreteerd als een periodiek voortgezet signaal, waarbij de

t ermen "I' xx( i) met ¥ <i ~ N-1 overeenkomen met waarden 0/ x (T )

voor negatieve T.

In sektie 11.3.8. zal een alternatieve berekening van~x(~)

worden behandeld, waarbij f (t) niet a priori als periodiek
x

voortgezet wordt beschouwd.

II. 3.5. Gegevens aangaande het programma voor de PDP-8.

In de vorige sekties is behandeld welke bewerkingen de grond

sla~ voor het programma vormen, en hoe in grote trekken de gang

van zaken bij uitvoering van het programma verloopt.

In lit.2 is op pagina 2.28 tim 2.42 de tekst voor het programma

tveergeGeven.
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vIe beperken ons tot dit programma, dat uitgaat van een periodiek

voortgezet tijdsignaal en waaraan de naam "Transformatie-program

rna A" is gegeven. Op de diverse ponsbanclen staat dit aangegeven

als TRANSA.

Als programmeertaal is PAL8 gekozen, vanwege de vele operaties

op data die nodig zijn, waarbij we geheugenruimte en rekentijd

tot een minimum willen beperken.

Het programma FFTS-C, neemt inklusief de ruimte voor data-opslag,

de geheugenpaginaas a (gedeeltelijk), en 2 tim 26 (oktaal) in

beslag. Het programma FFTS-C is in geassembleerde vorm ala hinaire

band beschikbaar : DECUS 8-144.

Het zelf opgestelde deel van het programma beslaat de paginaas

(in het geheugen) 0 (gedeeltelijk) , 1, 27 tim 36 (oktaal).

De tekst voor de instrukties is in ASClI-kode verdeeld over 5

ponsbanden : AND1 tim AND5.

De volgende tabel geeft aan hoe de programma-onderdelen zijn

verdeeld over de geheugenpaginaas en de ponsbanden :

de signalen

Ponsband

AND1

AND2

AND3

AND4

AND5

Geheugenpae;ina

0, 1

27,30

31,32

33,34,35

36

Programma-delen.

Declaratie van variabelen; sample

subroutine; display subroutine;

initialisatie; kommando-programma.

Print-subroutines; lees-subroutine;

transformatie F; transformatie T;

bewerking P, bel-lerking C (dee1 s ) •

Vervolg bewerking C; bewerking A:

bemonsteren.

Vervolg bewerking A

o tim 9.

Aanhef, die worot afgedrukt na het

aanroepen van het programma.

Ook dit deel van het programma is in geassembleerde vorm als

een hinaire band beschikbaar : d.e ponsband. TRANS1.
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Het verdient aanbeveling om het totale programma, dat ontstaat

door kombinatie van de ponsbanden FFTS-C en TRANS1, d.m.v. een

SAVE-kommando in het disk-geheugen te bewaren, b.v. onder de

naam TRANSA.

Door de aanroep .R TRANSA begint dan onmiddellijk de uitvoering

van het programma.

11.3.6. Handleiding voor het werken met het programma.

Gebruikte apparatuur.

Digitale rekenmachine PDP-8 met A-D en D-A konverters, zoals

aanwezig in de groep Meten en Regelen van de Afdeling Elek

trotechniek.

Teletype voor het bedienen van de rekenmachine en het geven

van opdrachten.

Oscilloscoop voor C1isplay. Deze oscilloscoop dient op twee

kanalen gelijktijdig weer te kunnen geven. Zowel de horizon

tale versterker als de vertikale versterkers moeten extern

kunnen worden gestuurd.

Op de horizontale ingang (x-ingang) moet uitgang 0 van de

D-A konverter worden aangesloten.

Op het bovenste kanaal (kanaal 1) moet uitgang 1 van de D-A

konverter worCien aangesloten.

Op het onderste kanaal (kanaal 2) moet uitgang 2 van de D-A

konverter worCien aangesloten.

Externe signaalbron voor het leveren van een te bemonsteren

tijdsignaal. Deze signaalbron cHent te worCien aangesloten

op ingang 0 van de A-D konverter.

Klok-oscillator voor het instellen van de bemonsteringsfre

b"ent ie. Deze moet t'1orden aangeslot en op de speciaal d_ae,rt oe

aangebrachte ingang no.17 op het paneel met opschrift "DAC"

op de PDP-8.



2.29

Konversatie en opdrachten.

Het programma wordt gestart door de aanroep .R TRANSA.

In antwoord da~rop verschijnt op de teletype de aanhef

.!R!N':::l"QRgA:£.I!':l-!:.RQGEA~'!M!!, waarmee dan t evens de konversat ie

tussen machine en gebruiker op gang is gebracht.

De machine geeft steeds aan wat de gebruiker moet doen

de gebruiker kan 6f kiezen uit de mogelijkheden die de machine

hem aanbiedt, 6f door het kommando N (opnieuw beginnen) of tc
(stoppen) daaraan ontsnappen.

Eerst moet de gebruiker vertellen in hoeveel samples (N) hij

f (t) wil uitdrukken. Daartoe print de machine
x

N =

waarop de gebruiker moet reageren met de waarde van N in te

typen, eindigend met een carriage return. Hij heeft voor N de

keus uit 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 400, 1000, 2000 (oktaal).

Daarna verschijnt op de twee kanalen van de oscilloscoop de

nul-nivo lijn, zodat de gebruiker de gelegenheid heeft om de

oscilloscoop af te regelen.

Als de initialisatie voltooid is stelt de machine de vraag A?

Keuze-mogelijkheid

A. Het tijdsignaal f (t) moet immers nog ingebracht worden.
x

De machine vraagr dan : A, NUN? Keuze-mogelijkheden

1. A. Een volgens voorschrift op de A-D konverter extern tijd

signaal wordt bemonsterd, en in N samples in het geheugen

geplaatst.

2. NUM:een der cijfers van ° tim 9. Deze korresponderen met de

signaalvormen uit sektie 11.3.4. Het gekozen signaal

wordt in N samples in het geheugen geplaatst.

In beide gevallen woren daarna op kanaal 1 van de oscilloscoop

f (t) weergegeven, en op kanaal 2 het nul-nivo.x



Nadat f (t) is ingebracht stelt de machine de vraag F, C ?
x

Keuze-mogelijkheden :

1. F. Uit f (t) wore:lt F (w) bepaald, en weergegeven op kanaal 1
x x

[Rx(w)] en kanaal 2 [Xx(w)] van de oscilloscoop.

2. C. Uit f (t) wore:lt'\lJ (r) bepaald. Op kanaal 1 van de oscil-x Tx
olscoop wordt f (t) afgebeeld op kanaal 2 ~ (L).x x

weer f (t) bepaald en weergegeven op
x

oscilloscoop zoals al eerder aangegeven.

Na bepaling van F ( ) vraagt de machine :
x

Keuze-mogelijkhed.en :

1. T. Uit F (w) wordtx
kanaal 1 van de

T, P ?

,g,. P. Uit F (w) wordt P (w) bepaald en afgebeeld op kanaal 1
x x

van de oscilloscoop, op kanaal 2 komt aIleen het nul-nivo.

/ . I,

Als ~x(~) is bepaald stelt de machine de vraag F?

Keuze-mogelijkheid :

F. Uit'f x(r) wordt nu px(w) bepaald. en weergegeven op kanaal 1

(reele deel) en kanaal 2 (imaginaire deel). Indien de bere

ning juist was, is dus op kanaal 2 aIleen een nul-nivo

zichtbaar.

Als P(w) bepaald is vraagt de machine : T ?x
Keuze-mogelijkheid :

T. Uit Px (w) wordt dan 1x(T.) bepaal d en weergegeven op kanaal

(reele deel) en kanaal 2 (imaginaire deel). Ook nu mag op

kanaal 2 aIleen een nul-nivo te zien zijn.

Wanneer een opdracht is ingetypt door de gebruiker die de machine

niet kan thuisbrengen, wordt aIleen een vraagteken : ? afgedrukt

en wacht de machine op een andere opdracht.

In het nu volgende voorbeeld staat de konversatie weergegeven

die tot stand komt wanneer f (t) \'1ordt samengesteld uit de eerstex
4008 samples van COCOS, waarna langs twee wegen het vermogens-

spektrum en de autokorrelatie worden bepaald. Ook de reaktie

van de machine op een verkeerde oporacht is weergegeven.



De machine print-out is onclerstreept, ter onclerscheiding van

de antwoorden die de machine moet ontvangen.

Konversatie

• R TRANSA

N = 400

A ?

A

At NUM ?

0

F, C ?

F

T, P ?

Q

?

P

T ?

T

F ?

N

N = 400

A ?

A

At NUN ?

0

F t C ?

C

F ?

F

ir ,.,

t c

Toelichting

aanroep.

aanhef.

f (t) inbrengen ?x
ja

bemonsteren of bestaand signaal ?

signaal 0 (COCOS)

Fx (uJ) of 'i' x (T) ?

F (w)
x

f (t) of P (w) ?x x
vergissing gebruiker.

verkeerde kommando gegeven.

px(W)

If) L) bepalen ?

ja.

~ (w) bepalen ?
x

nee, begin opnieuw.

f (w) of '\li (t) ?
x lx

lfx (.)

~ x(~) bepalen ?

ja.

'f (r) bepalen ?
x

nee, stop.
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11.3.7. Voorbeeld.

Middels een voorbeeld wordt de werking van het programma

getoetst aan de theoretische verwachting.

f( t)

•
r

t

,- r - - -
I ,
I I, I
I I

- -' I - '--- -1 I--

Als testsignaal kiezen we het periodieke blok.vormige signaal

f(t) uit fig.B, dat wordt geacht te bestaan voor -00 (t(oo •
I
I

+1 I

o
I

r
1

I
I
I

T
fig. B

f(t) is periodiek met periode T en kan tot een Fourierreeks

worden ontwikkeld :

fx(t) = i[sinwot + '5 sin 3wot + ~ sin 5wot + •••• ] metw o = ~rt

bestaat aIleen uit een imaginair deel en is diskreet.F (w)x
F (0) = 0

x
F (k)

x
voor k geheel positief of negatief, oneven.

Hierbij is dan de amplitude van de komponent voor k

Fx(~O)' genormeerd op -1.

1, d.w.z.

Het frekwent iespektrum F (w) heeft clan de volgende vorm
x

H(W)

I

-: I(VOlt)

I

10

w

X(w)

fig. 9

-1 ~ - - -



w

frekwentie-spektrum.
I

; r(Volt)2

---t-'-v.i-o-_-i"---'w-o-~-i~e-l'---+~-:--WJ-!--,--'-w-'c->--'w-~-,-r-'-w-',",-

fig. 10 I
I

In fig.10 is het vermogens-spektrum geschetst, op dezelfde schaal

als het

De autokorrelatie y (r) is een driehoek-vorm met 'oeriode T,
x

zie fig.11.

/

I

I

/
/

t

fig. 11

We zullen nu bekijken wat er gebeurt met de transformaties als

,'Ie op drie manieren een blolevormig signaal als f (t) nemen
x

1. Neem het signaal COBLC, N = 1008 = 64 10 , als fx(t).

N.B. Tenzij uitdrukkelijk anc1ers vermeld, 'dorden in deze

sektie getallen verc1er als decimaal beschouwd.

He hebben nu 4 perioden van een blok met 16 samples / periode.

Noemw 1 de frekwentie van de eerste spektraallijn, zie C1e

opmerking in paragraaf 11.3.4. over de frekwentie-schaal.

De frekwentie W o die bij het blok hoort is dan.:.va = 4 WI.

Normeer weer de amplitude van X(1) op -1. Voor de komponenten

SO' S1' ••••• , 0
U

_
1

die Fx(W) bepalen vinden we de volgende

van nul verschillende komponenten :



8 - 1j C' 1j
4 060

(' 1 . 8
52

1 .0 12 -J -J3 3

8 1 . C' 1 .
20 = -J "44 = -J

5 5

8 1 .
'"

1 .
28 -J °36 = -J7 7

AIle andere komponenten hebben de waarde nul.

Tengevolge voor het feit dat we met 16 samples! periode

bemonsterden, kunnen dus aIleen de eerste vier spektraal

lijnen worden bepaald.

2. Neem nu het signaal BLOPU, N= 408 = 32 10 , als fx(t).

Dit zijn weer 4 periooen van een blok, doch nu met 8

samples ! periode.

Daardoor kunnen nu aIleen de lcomponenten (van nul verschil-

lend_)

8 4 1j 8
28 1j

1 . 1 .8
12 = -J 820 -J

3 3

worden bepaald. De verminoering van het aantal samples !

periode introduceert dus een zekere bandbeperking in het

frekwentie-spektrum.

l· Tenslotte het signaal COBLC, N = 208 = 16 10 , als f (t).x
Nu is w 0 = WI· Nu kunnen worden bepaald ..
8

1 = - 1j 8
15

1j

8
3

1 . 8
13

1 .-J == -J3 3

8
5

1 . 8
11

1 .
== -J = -J5 5

8
7

1 .
8 9

1 .-J -J7 7
Er zijn nu dus evenveel van nul verschillende komponenten

bepaald als in geval 1. Dat is niet verwonderlijk, omdat

een periode al alle informatie over f (t) bevat.
x

AIleen het "oplossend vermogen" voor Fx(W) is in geval 1
groter : het totaal aantal berekende punten is in geval 1
groter, hoewel in beide gevallen evenveel komponenten worden

bepaald.



Van het signaal COBLC, N

Px(W) ~efoto~rafeerd.

fota 1.

fata 2.

f (t)
x

reEHe deel

F (w)
x

imaginaire deel
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We zien dat foto 2 en figuur 9 niet met elkaar overeenstemmen.

De oorzaak daarvan is, zoals blijlet uit een nadere beschouwing

van fot 0 1, dat het niet mogelijk is om een oneven funlet ie in

de vorm van een blolc in dit aantal samples weer te geven.

Het gevolg is dan oolc, dat F (w) zowel een reeel als een
x

imaginair deel bevat.

Het vermogens-speletrum p (w) zal echter weI de juiste vorm moe
x

ten hebben. Zie foto 3.

foto 3.

Nadat op deze wijze met bewerlcing P Px(w) is bepaald uit Fx(~)'

zullen we nu met transformatie T "JI (-c) bepalen uit fP. (w).Ix x
Het resultaat is zichtbaar op foto 4.

We lcunnen de autolcorrelatie ~x(~) oolc rechtstreelcs bepalen uit

het tijdsignaal f (t). Dit is gedaan met transformatie C, het
x

resultaat is te zien op foto 5.
We zien dat foto 5 een betere weergave van de autolcorrelatie

oplevert dan foto 4. De verlclarin{:; hiervoor is, dat door de

FF'r de hogere fre lcwent ie lcomponent en in F (W) niet voorlcomen.x
Bij de rechtstreekse berelcening van "r x(-c) is dit bezHaar uiter-

aard niet aanwezig.



fata 4.

fata 5.

f (t)
x
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Tenslotte is uit cle alclus bepaalde 'II x( T) met transformat ie F

opnieuw q5 (w) bepaal d.
-x

Het resultaat is zichtbaar op foto 6, die in goede overeenstem-

ming is met foto 3.

fot 0 6.
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11.3.8. Afwijkende bepaling van de autokorrelatie.

Tot nu toe is steeds aangenomen dat f (t) na N samples periodiek
x

wordt voortgezet. Dit leidde tot een berekening van de termen

'I' xx(k) vani'x(-r) volgens betrekking (34) :

1IJ-1
1 L= N

x. . x. k1 1+
l-::.o

• • • •• (35)=

Het kan eehter gebeuren, dat we f (t) niet als periocliek voort-
x

gezet willen besehouwen ; we nemen dan aan dat buiten de samples

xO' x 1' ••••• , xN_ 1 geen enkele informatie over fx(t) besehik

baar is. Er zal dan volstaan moeten worden met een sehatting

van c1e termen van de autokorrelatie. Voor ete sehatting ~xx( k)

van de k-de term gebruiken we Cle formule

N-k·-l
_____1~~

N-k L-
l-== 0

met 0 ~ k i N-1.

Naarmate k groter worClt, vlOrdt -1 (k) berekend op grond van
T xx

steeds minder gegevens, waarCloor de fout zal toenemen. Dit is

duidelijk waarneembaar bij uitvoering van het programma.

Wanneer we eehter da FFT willen toepassen, is de berekende

'f xCd niet bruikbaar. De FFT gaat er n.l. van uit dat f x ( t)

en yxC-c) weI periodiek: voortgezet 'dordt. We zullen daartoe

1 (T) dus aan een korre kt ie moet en onderwerpen.x
Dit doen we CI.m.v. een spiegelings-proeedure, waardoor uit

Yx(-r) een even funktie 1~(t") ontstaat. He willen immers in

elk geval een reeel auto-vermogensspektrum.

Bekijk:en we relatie (35), dan zien '"e dat de termen ~ (k)
N ~ xx

voor 0 { k ~ '2 '.'lorden bepaald op {-;rond van minstens ~ samples.

Voor niet te klaine N is oat nog een redelijke benadering.



Uit 'f x( r) kan nu op eenvouai.',;,e wijze ~ ~(-c) bepac;ld vJOrden

door ae termen ~xx(k:) met ~ (k .(..N-1 te vervangen door hun

"suier':elbeeld-termen" t.o.v. de ~tterm. Dus :

~ I ( N ) = ~xx(
N )''P xx 2 + 1
2 - 1

O\(k~'~terwijl voor gelc'lt

~f~( )
",'

)
",I f (I. \N - 1 = 'P~( 1 "jJ ( k:) = xx' t\./.xx

De aldus ontstane ~~(-:.) is een even funktie, die als -pel'iodiek

voortgezet kan worden beschouwd.

Bij toepassing van de transformatie F ontstaat een reijel "ver

mogens-spektrum" G?~(w). Er blijken echter ook negatieve kom

ponenten voor te k:unnen komen. De mate van over~~enkomst tUSt~en

de via F (w) berekende ~ (w) en de via -\U ( ..r) en.;j; '(1:") berekende
x x Ix I X

~ ,( w), is een indika.t ie voor de mat e waarin ~ '(r) overeenst emtx Tx
met de "rx(-r) zoals die uit relatie (34) bepaald '-Iordt.

Een en anaer is eerealjseerd in een urogramma, genoemd

"'rransformatie-proe-rarnma C". Zie lit.2.22 tim 2.24.

De .c:;ebruiksaamJijzing voor oit proGramma is bijna geheel p:elijk

aan c1 ie voor het "Transformat ie-pror~ramma A".

Het enige verschil is de spiee-el ings-urocec1ure, (He Hordt uit

gevoerd a1 s het kommando R ',iTordt to'egeven. De konversat ie is

daartoe oak aaneepast.

'1'er illustratie volgen nu nog een pecar fotoos, uitgaanc1e van

COBLe, N = 1008 = 64 10 •

Op foto 7 isfx(r) weergegeven zoals oeze met de benaderenoe

berekening uit fx(t) is bepaald.

Op foto 8 is ~~(d te zien ne. het spiegelingsproces.

Op foto 9 tenslotte is de bijbehorencle P~(w) af,",'er.eeJi.



rotc 7.

fota 8.

f (t)
x

-,
.'\l} \1-;;)

T X I



foto 2.

~' (IN)
x



II. 4. Gebruikte ~mbolen.

fx(t) tijdsignaal.

'/J xCr )
"iJxx(O), 't'x)1), ••• ,

F (w)x
SO' S1' ••• , SN_1

~ x(w)

~ 0' <p l' ..., ~ N-1

~x("C)

Yxx(O), ~ x)1), •••

L

T

T
s

ws

Wh

de samplervan f (t).
x

de autokorrelat ie van f x ( t).

\J) (N-1): de termen van'f (r).Txx x
het frekwentie-spektrum van fx(t).

de komplekse komponenten van F ('J).x
het vermogensspektrum van f (t).

x
de komponenten vanif (w).

x
de benaderde autokorrelatie van

f (t).
"" x
\jI (N-1): de termen van ,q; (r).xx x

t ijdverschil

observat iet ij d, periodeduur.

bemonsteringsinterval.

bemonsteringsfrekwentie.

laaGste frekwentie die de FFT

kan berekenen.

hoogste frekwentie die de FFT

kan berekenen.
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111.1. Inleiding.

In hoo~dstuk II is een programma geintroduceerd voor het uit

voeren van transformaties in tijd~ en frekwentiedomein, uit

gaande Van een tijdsignaal.

In dit hoo~dstuk zal een soortgelijk programma worden behandeld,

echter nu met als uitgangspunkt twee tijdsignalen. Dit programma

is voor een groot deel analoog aan dat van hoo~dstuk II.

In paragraaf III. 2. zal de theoret ische acht ergrond rIorden

behandeld.

In paragraaf 111.3. wordt besproken hoe een en ander met behulp

van de PDP-8 gerealiseerd kan worden.
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111.2. Theoretische achtergrond.

We gaan uit van twee tijdsignalen f (t) en f (t), waaraan we
:x: y

voorlopig de volgenoe eigenschappen toekennen

f (t) en f (t) zijn reeel en kontinu.
:x: y

f (t) en f (t) zijn zod.anig van aard, dat aHe te behandelen
x y

transformaties mogen worden uitgevoerd.

De volgende begrippen komen aan de orde

De frekwentiespektra F «(AJ) en F (w).
x Y

- De kruisvermogensspektra <p (w) en q5 (w).
xy yx

- De kruiskorrelaties '\II (-c-) en '/I (17).lxy yx

III. 2.1 Kruiskorrelaties en kruivermogensspektra.

In hoofdstuk II iB over de frekwentiespektra al het nodige

gezegd.

De kruiskorrelaties en de kruisvermogensspektra zijn echter

nog nog niet onder de aanoacht gekomen.

Voor de autokorrelatie van een signaal f (t) gelot
x

<Xl

Jf( t) • f( t + t") dt ••••• (1).
II J(

-OQ

Naar analogie daarvan kunnen we, uitgaande van twee tijdsignalen

f (t) en f (t), twee kruiskorrelaties definieren :
x y

()o

'fxyCc) = J f (t) f ( t + t' ) dt ••••• ( 2 )x y
-~en \XI

'\jIyx(~) f f (t) • f ( t +t" ) dt ••••• (3).
Y x

-Ila

De kruiskorrelaties geven het verband aan tussen de amplitudes

van f (t) en f (t) die een tijdsinterval ~ uit elkaar liggen.
x y

Het spreekt vanzelf dat, als f (t) = f (t), de kruiskorrelaties
:x: y

'P (1:) en"jl Cr) gelijk zijn aan de autokorrelatie'ljl (c) ="f (1:).
xy yx X Y



3.4

Er kan op eenvouaige wijze een verband tussen w (t) en 1 (~)Txy yx
worden aangetoond.

Uit betrekking (2) voIgt na namelijk :

00

'\l) (-1:") = J :f (t) :f (t-'t) dt =T xy x Y
-.:lO

l)()

J:fx(t+~) :fy(t) dt ••••• (4)
-,)(j

Van de betrekkingen (3) en (4) is het rechterlid hetzel:fde, dUs

"\11 (-"t") = '\j} Cc) •.•.• (5)lxy I yx

Verder geldt, dat de kruiskorrelaties de inverse Fouriergetrans

:formeerden zijn van de kruisvermogensspektra :

"p (-t) 0-0 iP (w) •
yx yx

Oak tussen ~ (w) en ip (w) is een verband a:ln t e t onen.
xy yx

"t' Cd 0-0 ~ (w), dus 1p (_1;") 0-0 ~ (-w).xy . xy xy xy

Aangezienvolgens betrekking (5) '\lJ (_T) =1 (r-), geldt dus
1 xy yx

'¥ (1:) ='W (-'r:) 0-0 ~ (-w) = ~ (w), zodat
yx T xy xy yx

~ (-w) = ip (w) ••••• (6)xy yx

zijn omclat :f (t)
x

zijn dus

Verder \-reten vle! ,-'!at "p (1:) en '\J) ("t") reeel
xy Tyx

en f (t) reeel zijn. De spektra (Ii; (w) en m (w)y ~xy ~yx

*Hermitisch : ~ (-W) = ~ (w) ••••• (7).xy xy

Kombinatie van (6) en (7) levert dan

*~ (tAl) = (J5 (w) ••••• (8)
-yx - xy

De betrekkingen (5), (6), (7) en (8) zullen nu door een bereke

ning via de :frekwentiespektra F (w) en F (w) geveri:fieerd worden.x y

f (t) 0-0 F (w) R (w) + jX (w)
x x x x

:f (t) 0-0 F (w) = R (w) + jX (w).
y y y y
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Ret kruisvermogensspektrum ~ (w) is gedefinieerd als* xy
~ (w) = F (w). F (w)xy x y .

=[Rx(.:v) - jXx(.;..J)] • [Ry(W) + jX ('-\l)J

=[R (.:.v) • R (w) + X (w) • x (w)J +
x - y x y. ]

+ j[R (w) • X (w) - X (w) • R (w) ••••• (9)x y x y

Ret kruisvermogensspektrum if!yx(W) is gedefinieerd als

in (w) = F (w). F* (w )
~yx x y

= [R (w) + jX (w) ] • [It (w) - jX (w)]x x y y.

=rR (w) • R (w) + X (w) • X (w)l+Lx y x y

- j[R (£.0). X (w) -x (w). R (w)l ••••• (10)x y x y 1

De kruisvermogensspektra it? (w) en P (w) zijn een indikatieyx xy
in hoeverre d.e spektra It' (w) en F (w), en daarmede f (t) enx y x
f (t) op elkaar lijken. Naarmate F (w) en F (w) meer op elkaar

y [x _ y ~
gelijken, zal n.lo 1m ~xy(vJ)] en 1m lWyx(W)J naar nul

naderen.

(Q (w)
xy

oat p (w) = ~ (w), mag daaruit niet
xy yx

gekonkludeerd worden dat F (w) = F (w). Daarvoor ontbreekt dex y
jUiste informatie, die door de overgang frekwentiespektra ---.

Als F (w) = F (w), is uiteraardx y
= ~ (w) reeeloy
Indien echter bekend is

kruisvermogensspektra verIoren is gegaan.

Uit de betrekkingen (9) en (10) blijkt direkt dat

iF, (w) = rr;* (w) ••••• (8)
Ifyx ':t xy

• • • •• (11)

Beoenken we verder dat f (t) en f (t) reeel zijn, dan zijn P (w)
x Y x

Rermitisch, dUsen 1" (w)
Y

R ( _w) = R (w)
x x

R ( _w) = R (...J)
Y y

X ( - w) =-X (()} )
x x

X ( - w) =-x (vJ)
Y Y



Nu is (f) (_w)
-xy

zodat cP (-W)-xy

*"F (_w) • F (_uJ)
x y ._

== [RX(_w) - jXx(-w) J· [R/-W) + jX/-W)J

== [RX(W) + jXX(w)]. [Ry(W) - jXy(w)]

== F (W) • F'A; (w)
x y

== (Q (w)
yx

== <D (w) •••••• (6)
-yx

Uit (6) en (8) voIgt weer betrekking (7) ; uit (6) voIgt weer (5).

Konklusie : De volgende betrelckingen zijn nu afgeleid

"fXy('i:") == l' (-1")yx
"l' (-17) == "p yx( r)xy

~ (_w) ~ (w) *p xy(w)xy yx
~yx(-w) ~ (w) (1)'* (w)xy -yx

• • • •• (12)

111.2.2. Beperkingen.

De signalen en spektra f (t), f (t), 'f (r), 'f ('c), F (w),x y xy yx x
F (W), ~ (w) en !:p (w) zijn aan dezelfde beperkingen onder-y xy yx
hevig die in hoofdstuk II, paragraaf II. 2., zijn besproken.

In het vervolg van <lit hoofdstuk III zullen we deze beperkingen

stilzwijgend aanwezig achten.

111.2.3. Overzicht.

Zoals in sektie 111.2.1. is besproken, lcunnen de kruisvermogens

spektra <D (w) en q5 (w) langs t"'lee wegen berekend ..·/Orden :- xy -yx

1. {fx(t)} o_o{Fx(W)} ---.. {p xy(iAJ)} via de frek>..entie-spektra
f (t) F (w) ~ (uJ)
Y Y yx

R· {fx (t )}---,)-{"f Xy('t)1. 0-0 .hXy(W)1via de kruiskorrelat ies.

f;y(t) "fy)r)J l~yx(';)J



Ook de kruiskorrelat ies '\Ii (r) en 'P (r) kunnen langs twee
T xy yx

wegen berekend worden :

via frekwen
tiedomein.

.?. rx(t) }-. {'P xy(t)}
f (t) 'P (r)

rechtstreeks berekenen.
y yx

Dit kan als voIgt schematisch in een diagram worden weergegeven

fx(t)} 0 0 {Fx(wl
f (t) F (w)y y

1 1 fig.

'/' Xy( d }0 0
eXY(W)

'I' yx (-t) Pyx(w)

Ret teken 0-0 geeft aan, oat via de Fouriertransformaties heen

en terug kan worden ~erekend.

Ret teken~ geeft aan, oat er aIleen eenricht ingsverkeer

mogelijk is, en weI in ds richting van de pijl.

In paragraaf 111.3. zal worden behanoelo hoe op grond van de

verzameloe kennis een programma voor verwerking op de PDP-8

kan worden opgesteld teneinde de in fig.1 vermelde transfor

maties en bewerkingen uit te voeren.



111.3. Het uitvoeren van de transformaties en bewerkingen
m.b.v. de PDP-8.

111.3.1. Doelstelling, overzicht en naamgeving.

In fig.2 zijn in een diagram de transformaties en bewerkingen

aangegeven die we willen uitvoeren.

f,:<t l} tx(C<I)
f (t) ~ F (w)

y y

!e lr fig.2.

"l'xli:)}
F

~xy(",)•
t yx( t) ~

T (Qyx(w)

Doelstelling :

Het uitvoeren m. b.v. c'le PDP-8 van de in clit diagram aangegeven

transformaties en bewerkingen, om uitgaande van f (c) en f (t)
x y

te komen tot F (w) en F (w), ~ (w) en w: (w), '\lJ (;:-) en
x y xy yx 1xY

ifyx(')·
Bovendien het zichtbaar maken van de volgend.e eigenschappen

1. F (£oJ), F (w), ~ (w) en ~ (£-<!) zijn Hermitisch.
x y xy yx

2. Indien f (t) en f (t) periodiek zijn met gelijke periodeduur,
x y

dan zijn ook·'o/ (~) en 'f (r) periodiek met diezelfde perio-
xy yx

deduur.

J. Tussen y Cd en "P Cd, alsmede tussen ~ (w) en p (£-<!),
xy yx xy yx

gelden de betrekkingen (12) zoals vermeld in sektie 111.2.1.

&. cp (w), !Qyx(W) , '\lJ (r) en 'l1J (r) lrunnen lang's twee wegen
-~ r~ Tyx

berekend worden.

Van een aantal transformat ies en bewerkingen zijn .je ncr-:en reeds

in fig.2 vermeld. Dit zijn :

F : Fouriertransformatie ter berekening van F (w) en F (w) uitx y
f (t) en f (t), of van ?,) (vJ) en M (vJ) uit \i.i (r) en

x y ~xy ~yx Ixy

~yx(-d.



T Inverse Fouriertransformatie ter bepaling van·UJ (r) en
1 xy

"f (r) uit ~ (w) en q; (L.-J).yx xy yx
C Eerekening van '\jJ ('[;) en 1lJ (r) uit f (t) en f (t).

xy Tyx X Y
P Eerekening van ~ (w) en ~ (w) uit F (w) en F (w).

xy yx x y

De volgende bewerkingen zJ.Jn niet in het diagram vermeld

A Het inbrengen van de tijdsignalen f (t) en f (t).x y
R Het terugzetten van f (t) en f (t) op dezelfde plaats

x y
waar ze door A waren neergezet.

De hier genoemde namen zijn t evens de kommandoos cHe Cle gebrui

ker ter beschikking heeft bij het uitvoeren van het programma.

In de sekties 11.3.3. en 111.3.5. zal hieraan meer aandacht

worden besteed.

111.3.2. Algemene opzet van het rekenmachine-programma.

De werking van het programma, uitgaande van de door de gebruike

te geven komrnandoos, staat op de volgende pagina in grote lijne

in een flow-diagram aangegeven.

Om na het uitvoeren van een opClracht de uitvoering van het pro

gramma voort te kunnen zetten, moet de gebruiker een nieuwe op

dracht geven.

In het flow-diagram komen twee niet eerder genoemcle opdrachten

voor :

o : begin opnieuw met de uitvoering van het programma.

tC: beeindig de uitvoering van het programma.

Als de gebruiker een opdracht geeft die niet als zodanig door

het programma wordt herkend, dan wordt een vraagteken afgedrukt

en moet de gebruiker een nieuwe opdracht geven.

iHet flow-c:liagram vertoont een grate overeenkomst met clat in

sekt ie II. 3.3.
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111.3.3. Beknopte bespreking van de bewerkingen.

In lit.2 (logboek) pa~. 3.15 tim 3.17 zijn de bewerkingen aan

de handvan flow-diagrammen stuk voor stuk behandeld.

Daarom zal hier met een beknopte bespreking ,,,orden volstaan.

Het inbrengen Yah het tijdsignaal.

Zie lit.2, page 3.7 tim 3.10.

Door bewerking A worden de N samples die f (t) voorstellen en
x

de N samples die f (t) voorstellen, op de juiste plaats in het
y

geheugen gezet.

Omdat we hier met twee signalen werken en bovendien veel met

data geschoven wordt in dit programma, is N = konstant = 4008 =
== 25610 genomen.

Zowel voor :f (t) als voor :f (t) kan door de gebruiker uit twee
x y

mogelijkheden worden gekozen :

1 Een extern tijdsignaal bemonsteren.

2 Kiezen uit 108 = 8
10

in het programma beschikbare signaalvormen.

In de nu volgende tabel ~ijn deze signaalvormen vermeld, met het

nummer waarmee Ze worden opgeroepen en de naam waaronder ze in

het programma voorkomen. De getallen in de omschrijving, uitge

zonderd de breuken
J
zijn oktaal.

Nummer Naam Omschrijving

o COS1 Cosinus, 20 perioden met 20 samples / periocle.

COS2 Als COS1, echter over 1/8 periode verschoven.

2 SIN1 Sinus, 20 perioden met 20 samples / periode.

3

4

'5

6

7

BLC1

BLC2

BLC3

PUL1

PUL2

Blokvormig signaal, 20 perioden met 20 samples /
perioCle.

Als BLC1, echter over 1/4 periode verschoven.

Als BLC1, echter over 1/2 periode verschoven.

Rechthoekpuls in 20 samples, gevolgd door 360 nullen.

100 nullen, gevolgd door rechthoekpuls in 20 sam
pIes, gevolgd door 260 null,,:n.



Al deze signalen zijn z6 gekozen, dat het periodiek voortzetten

ervan na N = 4008 samples niet tot diskontinuiteiten leidt.

De Fouriertransformaties.

Zie lit.2, pag. 3.11 en 3.12.

De transformaties F en T berusten weer op de Fast Fourier Trans

form (FFT). Voor een bespreking van de PFT, zie sektie 11.3.4.

van dit verslag.

In het programma dat we in dit hoofdstuk bespreken, wordt F ge-

bruikt voor de overgang[fx ( t )l~ {'px(w)l, en {1' x/ I )l F "{~Xy(W)}
f (t)S P (w)) '1U ('dr ~ (w)

Y Y rYX . yx

{ ~xy(w)l T ['r xy( t)}
T wordt alleen gebruikt voor de overgang ~yx(w)~~ 'I' yxCr)

We volstaan met een beRureking van F, aan de hand van d.e overgang

tijdsignalen--+ frekwentie spektra.

Yl' ••••• , YN-1 •

verond erst el d :

sample, x o'
samples YO'

voortgezet

f (t) wordt voorgesteld door de
x

f (t) wordt voorgesteld door de
y

f (t) en f (t) worden periodiek
x y

x. = x. N y. = y. N •
1 1+ 1 1+

Dan zijn de spektra F (w) en F (w) diskreet.
x y

Fx(W) bestaat uit de N komponenten ~XO' Sx1' ••••• , :::'x(N-1)

(kompleks) .

Fy(W) bestaat uit de N komponenten SyO' Sy1' ••••• , Sy(N_1)

(kompleks) .

F (w) en F (w) worden m.b.v. de FFTS-C bepaald uit f (t) en f (t).
x Y N x y

De samples x. en y. met -2 <i ~ N-1 komen overeen met waarclen
J, 1

f (t) en f (t) voor t <O.
x y N

De komponenten S . en S . met -2 <i (. N-1 komen overeeYi met
- X1 Y1 "

komponenten F (w) en F (w) voor negatieve&.).
x y



Zie lit.2, page 3.13 en 3.14.

Bij de berekening van ~ (w) enxy
maken we gebruik van de in sektie

45 (w) = ~ if: (w) ••••• (8)
- yx. xy

~ (w) uit F (LV) en F (w)
yx. x Y

III. 1.2. afg-eleide betrekking

Dat betekent dat we kunnen volstaan met het uitrekenen van ~ (~).

[
_ - ~ xX

~yx(W) voIgt dan uit de kennis, dat He pyx(w)J = He L~xy(w).1

en dat 1m [CIyx("'»] = - 1m [ ~Xy(..,.))J.

Ide kennen F (w) en F (c....l) in cJe vorm van cJe kompekse komponent en
x y

co co C' C' C"' co
"xO' "'x1' ••••• , ""x(N-1) en "yO' ')y1' ••••• , '-'y(N-1)·

Door bewerking P worcJen de komplekse komponenten m ~, •••':t:xyO' '::t' xy1..... ~ xy(N-1) dan als voIgt berekencJ ., .

~XYi = [He Sxi He 8yi + 1m Sxi 1m SYi] +

+ j [He S 1m S 1m C' He SYi] voor o {i ,( N-1.
xi yi >Jxi •

Berekening van cJe kruiskorrelaties uit cJe tijcJsignalen.

Zie lit.2, page 3.15 en 3.16.

Door bewerking C v'1OrcJen de kruiskorrelaties i ('t") en '\I) Cr)xy 1 yx.
term voor term berekencJ.

De k-de term van 'P (t') \-lorcJ,t berekend vol gens de formulexy
N-1

"I'x~/ k ) ~ LXi • Yi + k
~=c:l

Voor (Ie k-de term van 'jI (-t ) gebruiken \-le
yx.

N-1

l' (k)
1 LN Yi . x i +kyx

~-:o



De kruiskorrelaties 'l'xy(r) en 'fyx(T) worden clan voorgesteld

door de termen "iJXy(O), "f Xy(1), ••••• , "I'xy(N-1)

resp. Yyx(O), "f'yx(1), ••••• , 'fiyx(N-1).

De tijdsignalen f (t) en f (t) zijn periodiek voortgezet ver-
x y

ondersteld. Dan moeten ook 'If ('t") en ~ (r) worden beschouwdxy I yx
als periodiek voortgezette signalen, ~'laarbij de termen "/' (i)xy
en 't\Iyx(i) met ¥ (i.( N-1 overeenkomen met waarden 'Yxy(r) en

'/I yx (r) voor negat ieve !' •

Het terugplaatsen van de tijdsignale~.

Zie lit.2, page 3.17.

Door bewerking A zijn beide signalen f (t) en f (t) ieder op. x y

twee plaatsen in het geheugen wer;ogezet. Dit is nodif,' omdat bij

diverse berekeningen de oorspronkelijke geheugenplaatsen van

f (t) en f (t) door nieuwe data worden overschreven. We kunnenx y
dan uit het "reservoir" f (t) en f (t) weer t e voorschijn halen.

x y
Dit biedt tevens de mogelijkheid om, na een aantal transformaties

uitgevoerd te hebben, door be~'lerking R weer met d.ezelfde tijd

signalen opnieuw te kunnen beginnen.

De bewerking R plaatst namelijk f (t) en f (t) weer op dezelfde
x y

plaatsen in het g-eheugen als waar aanvankelijk door be\'lerking-

A deze signalen waren neergezet.

111.3.4. Gegevens aangaande het programma voor de PDP-8.

In de vorige sekties is uiteengezet welke bewerkingen we met

het programma willen verrichten.

In lit.2, vanaf pagina 3.19, is de tekst opgenomen voar een

programma dat aan ~e gestelde eisen voldoet.

Als programmeertaal is weer PALS gekozen. Vanwege de vele bewer

kingen is het niet mogelijk gebleken alle instrukties in een

geheugenveld. van de PDP-8 te plaatsen.



Er is daarom gebruik gemaakt van twee "instruction fields"

( 0 en 1 ) en een "data-field" ( 0 ).

De instrukties voor het programma staan in ASClI-kode verdeeld

over vijf ponsbanden : ANDR1 tim ANDR5.

De volgende tabel geeft aan hoe de programma-onderdelen zijn

verdeeld over de geheugenpaginaas en de ponsbanden.

Band Veld Pagina

ANDR1 0 0,1,30

Programma-delen

Declaratie van variabelen voor veld 0 ;

prin~ubroutines en lees-subroutine voor

0,1

ANDR2 0

ANDR3 0

1

ANDR4 1

ANDR5 1

veld 0, initialisatie- en kommando

programma ; transformatie F.

31,32,33 Transformatie T ; data-getting voor de

signalen 0 tim 3.

34,36 Data-getting voor de signalen 4 tim 7 ;

aanhef die wordt afgedrukt na aanroepen

programma.

Declaratie van variabelen voor veld 1 ;

display subroutines ; sample subroutine ;

print- en lees-subroutines voor veld 1.

2,3 1,. Bewerking A, bewerking P g-edeeltelij k.

4(deels)J

4(verVolg)lVervOlg bewerking P bewerking R

5,6, 10, 11 Jbewerking C.

Met behulp van deze vijf ponsban0en kan het programma geassem

bleerd worden. Het geassembleerde programma is ook als een

ponsband met binaire kodering beschikbaar : de ponsband TRANS2B.

Deze moet met de ponsband FFTS-C gekombineerd worden tot het

volledige programma, dat dan met een SAVE-kommando kan Ivorden

weggezet in het disk-Geheugen, b.v. onder de naam TRANS2.

Door de aanroep .R TRAN~)2 vJordt dan onmiddellijl<: een begin

gemaakt met de uitvoering van het programma.



111.3.5. Handleiding voor het werken met het programma.

Gebruikte apparatuur.

Deze staat .reeds vermeld in hoofdstuk II, sektie 11.3.6.

Konversatie en opdrachten.

De konversatie en het geven van oDdrachten verloopt op dezelfde

wijze als in hoofdstuk II is besproken.

Op de aanroep • R TRANS2 reageert de machine door op de tele

type de aanhef "!R~N~F'.Q'~1iAl'.l~_2_t31GB.A,hJi:!!"te printen.

Daarna vraagt de machine : A ? Keuze-mogelijkheid :

A. De tijdsignalen f (t) en f (t) moeten in het geheugen worden
x y

gebracht.

De volgende vraag is A, NUM ? Keuze-mogelijkheden :

1. A. Een op kanaal 0 van de AD konverter aangesloten tijd

signaal wordt bemonsterd, en als f (t) in N samples
x

in het geheugen geplaatst.

2. NUM, d.w.z. een der cijfers van 0 tim 7. De korresponderende

signaalvorm (zie sektie 111.3.3.) wordt in N samples

als f (t) in het geheugen geplaatst.x
In beide gevallen wordt daarna f (t) weergegeven op kanaal 1

x
van de oscilloscoop, terwijl op kanaal 2 de nullijn verschijnt.

Dan voIgt de vraag : B, NUM ? Keuze-mogelijkheden :

1. B. Een op kanaal 0 van de AD konverter aangesloten tijdsig...

naal wordt bemonsterd, en als f (t) in N samples in het
y

geheugen geplaatst.

2. NUr.1, d.w.z. een der cijfers 0 tim 7. De korresponderende

signaalvorm wordt in N samples als fy(t) in hat geheugen

geplaatst.

Vervolgens worden f (t) en f (t) on kanaal 1 re~p. 2 van dex y.

o,c;cilloscoop zichtbaar gemaakt. Bovendien worden fx(t) en fy(t)

ook nog op andere plaatsen in het geheugen opgeborgen, zodat ze

later met het kommando R \'leer op hun beginplaatsen gezet kunnen



Nadat f (t) en f (t) d.m.v. A of R op hun plaatsen zijn gezetx y
vraa(;t de machine: ?, C ? Keuze-mogelijkheden :

1. F.

2. C.

Uit f (t) en f (t) worden F (w) en F (w) bepaald en
x ,y x y

als volgt op de oscilloscoop weergegeven : de reele

delen op kanaal 1, de imaginaire delen op kanaal 2 ;

F (w) staat links en F (w) staat rechts.x y
Uit f (t) en f (t) woroen 'f ec) en 'If (r) bepaa.ld.

x y xy yx
Op kanaal 1 van de oscilloscoop wordt y (L) weerge

xy
geven, op kanaal 2 "p (r).

yx

Als F ( ) en F ( ) zijn bepaald vraagt de machine P?x y
Keuze-mogelijkheid

P. Uit F (w) en F (w) woroen ~ (w) en P (w) bepaald
x y xy yx

en op dezelfde wijze op de oscilloscoop afgebeeld als

F (w) en F (w) ~ (w) links en ~ (w) rechts.
x y xy yx

Als \l.I (17) en '\lJ (-r) zijn bepaald vraagt de machine
I xy T yx

Keuze-mogelijkheden :

F, R ?

1. F.

2. R.

Uit 'ill (-) en \l) (T") worden A'\ (w) en f (w) be-
T~~ lyx ~~ yx

paald en op de oscilloscoop afgebeeld zoals eerder

aangegeven.

f (t) en f (t) worden weer op dezelfde plaatsen gezetx y
als waar ze door bewerking A waren geplaatst, en weer-

eegeven op kanaal 1 en kanaal 2 van de oscilloscoop.

Al s P (w) en p (,<I) z i j n bepaal d vraagt de machine
xy yx

Keuze-mogelijkheden :

T, R ?

1. '1'.

2. R.

Uit ~ (w) en ~ (w) vloroen "f Cd en l1i ("r) be-
xy yx xy Tyx

paalo, en "eerges-even op kanaal 1 resp. kanaal 2 van

de oscillo8coop.

f (t) en f (t) worden weer op dezelfde plaatsen gezetx y
als waar ze door bewerking A waren geplaatst, en weer-

gegeven op kanaal 1 en kanaal 2 van de oscilloscoop.

Als de gebruiker een opdracht heeft gegeven die de machine niet

kent, worat een vraagteken : ? geprint en wacht de machine op

een nieln-Je ol):1:"acht.



De gebruiker heeft ten allen tijoe oe mogelijkheid om in plaats

van een door oe machine aangegeven mogelijkheid een der volgende

opdrachten te geven :

1. 0

~. tc
Begin het programma weer opnieuw, d.w.z. met de vraag

Beeindig de uitvoering van het programma.

A?

111.3.6. Voorbeeld.

Aan de hand van eenvoudig voorbeeld wordt de werking van het

programma getoetst aan wat op grond van de theorie verwacht

kan worden.

Als testsignalen kiezen \ve voor f (t) een cosinus, en voor f (t)
x y

een sinus.

f (t)
Y

Zie fig.3.

[I (Volts)

\ /\ iLft\I\ If ~x(t)
V VV_1~rV\J~

I (Volts)
I

1t i f(t)
---'\--------f-----\---+---\-----{--- Y----.

t

fig. 3 I
1::; 0

f (t) en f (t) \vorden geacht te bestaan voor _oo<t(OQ+x y

Uit fig.3 zien He oirekt, dat tx/~)
1 sin vj ot en dat-2'

't yx( ) = '2 sin w ot . zie fig,4.,



op grond van fig.4 verwachten we een diskreet spektrum ~xy(w)

met als van nul verschillende komponenten aIleen ~ (wO) = -ij-xy
en ~xy(-WO) = {j, en een diskreet spektrum Pyx(w) met als

van nul verschillende komponenten aIleen ~ (~O) = ~j en-yx

Bepalen we uit f (t) en f (t) rechtstreeks de freKloJ'entiespel:-::trax y
F (w) en F (w), d,an vinden wex y
F (w) is een diskreet spektrum met als van nul verschillendex -
komponenten aIleen ~x(wo) = ~ en Fx(_wO) = ~.

F (w) is een diskreet spektrum met als van nul verschillendey
komponenten aIleen Fy(vJ

O
) = _ci~'j en F'y(-':'v

O
) = ~j. Zie fig.5

I : r- J.
2. ,

I

(Vol t )

He F (w)
x He F (w) = 0

y

GJ •

1m F (w)
x o

,:f(VOlt)
1 I .lm HI (w)

y
..J~

- w-c_-!-t-

1

-1= ~

1
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Berekenen we uit de frekwentiespektra F (w) en F (w) de kruis-x y
vermoGensspektra ~Xy(w) en ~yx(w), dan vinden we :

~xy(w) is een diskreet spektrum met als van nul verschillende

komponent en alleen ~ (w
O

) = -~J' en ;n (_w) = ·b.xy - ~xy 0
~ (w) is een diskreet spektrum met als van nul verschillendeyx
komponenten aIleen ~yx(wo) = {j en ~yx(_Wo) = -tj. Zie fig.6.

I

~~r
'! I

-wo I
I

I I-- ..
of ;

w=c

He ~ (w) = 0xy

2(Volts)

1m I! (w)xy

fig. 6

I
I

I
-2 ,.

'f I

,j

W -:c.

He .m (w) = 0
yx

2
(Volts)

1m ~ (w)
yx

Dit stemt geheel overeen met de verwachting op grond van ~ (~)xy
en 1 Cd. Het is duidelijk dat aan de relaties (12) uit sektieyx
111.2.1. is voldaan.

Deze resultaten willen we verifieren m.b.v. de PDP-So

Kies daartoe voor fx(t) het si,~laal COS1, en voor fy(t) het

signaal SIN1. De resultaten zijn weergegeven in de fotoos

1 tim 6, waaruit duidelijk blijkt oat theorie en praktijk in

dit voorbeeld geheel met elkaar in overeenstemming zijn.
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f (t)
x

f (t)
y

Fete 1 De beide tijdsignalen.

F (w)
y

-reeel

~maginair

Fete 2 De beide frekwentiespektra.
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reeel

imaginair

- Foto 3

-F'oto 4

De kruisvermogensspektra bepaald uit de
frekwentiespektra.

~ (r)xy

De kruiskorrelaties bepaald uit de
kruisvermogensspektra.



De kruiskorrelaties rechtstreeks bepaald uit
de tijdsignalen.

p (vJ)
x.y

reeel

l.maginair

De kruisvermo~ensspektra bepaald uit
de kruiskorrelaties.



111.4. Gebruikte symbol en.

f (t)
x

xO' x 1 ,

f (t)
Y

YO' Y1'

'¥x(r)

i' (t)
Y

: tijclsignaal.

••••• , x
N

_
1

: cle samples van fx(t).

: t ijdsignaal.

••••• , YN-1 : de samples van fy(t).

de autokorrelatie van f (t).
x

de autokorrelatie van f (t).
Y

t ij dverschil.

~~(N-1 )

de komplekse komponenten van
ill" ((...I).

xy
de kompelkse komponenten van
~yx(w).

autovermogensspektrum van f (t).
x

autovermogensspektrum van fy(t).

..... ,

het

het

'P (j;)}
x

y
() kruiskorrelaties van f (t) en f (t).

,~~ x y

-r (0), 'P (1), ••••• , 'f (N-1): de termen vanxy xy xy
\jJ~ ( 0) , 'P~ ( 1 ), ••••• , y yx (N-1) : de t ermen van

F (vJ) het frekwent iespektrum van f (t).x x
R (w) het reele deel van F (w).x x
X (w) het imar','inaire deel van F (.oJ).

X X

SxO' Sx1' , :'x(N-1) : de komplekse komponenten van Fx(~)·

F (w) het frekwentiespektrum van f (t).
y Y

R (w) het reele deel van F (w).
y Y

X (~) het imaginaire deel van F (w).
y y

Syo' Sy1' , Sy(N_1) : de I~omplekse komponenten van Fy(w).

3I xy(w) }
~ ~(w) : de kruisvermogensspektra van fx(t) en f/t).

gI xyO' ~ xy1' ••••• , ~ xy(N-1)
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Konklusies

1. Voor wat betreft het onderdeel "Nyquist-display" kan het volgen-

de worden opgemerkt:

Het opgestelde programma leidt tot goede resultaten en is

goed. bruikbaar voor demonstratie-doeleinden.

Hoewel er zoals in het verslag is aangetoond een direkt

verband is tussen de ligging van polen en/of nulpunten van

het te beschouwen systeem en de op te geven parameters, kan

met het programma het snelst worden gewerkt als wordt uitge

gaan van een in mathematische vorm gegeven overdrachtsfunktie

H( jW).

Een mogelijke uitbreiding kan daarom z~Jn : het programma

z6 opstellen oat de plaats van polen en/of nulpunten direkt

als parameters kan worden opgegeven.

2. Voor wat betreft de beide transformatie-programmaas kan worden

opgemerkt :

De resultaten zijn uitstekend als door de noodzakelijke

beperlcing van de observatietijd tesamen met het periodiek

voortzetten van de signalen, geen diskontinu!teiten worden

ge!ntroduceerd.

De programmaas zijn daarom goed bruikbaar voor een klasse

Van standaardfunkties, die als zodanig in het programma

kunnen worden opgenomen. In dat geval worden fraaie resul

taten bereikt die zeer geschikt zijn voor demonstratie

doeleinden.

Er ontstaan echter problemen als :

1. De tijdsignalen niet "band-begrensd" zijn. In dat geval

is het niet mogelijk om zonder informatie-verlies te

bemonsteren.

2. De tijdsignalen weI periodiek zijn, doch met een zoo4nige

frekwentie dat niet juist een geheel aantal periodes in

de observatietijd valt. In dat geval worden bij het perio

diek voortzetten van de signalen diskontinu!teiten ge'Intro

duceerd. Ben mogelijke oplossing van dit probleem ligt in

het. toepassen va.n b.v. tlHann~ng windm'i's".
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Bij het programma voor twee tijdsignalen is geen oorzakelijk

verband. tus:Jen beide signalen verondersteld. Indien zo'n ver

band. wel bestaat, b.v. in de vorm van een overdrachtsfunktie

H(jw), is het mogelijk om uit auto-vermogensspektra en kruis

vermogensspektra H(jw) te bepalen. Wellicht dat ook hierin

een mogelijkheid. tot voortzetting van het onderzoek gelegen is.

Nadat de tijdsignalen eenmaal in het geheugen zijn gebracht,

wordt verdeI' "off-line" gewerkt. ])aarcloor zijn de transforma

tie-programmaas in deze vorm alleen geschikt voor stationaire

signalen.

Een suggestie voar verdeI' onderzoek op dit punt kan dus zijn

om met behulp van b.v. interrupt procedures steeds nieuwe data

in te lezen en te verwerken, waardoor dan eventuele niet

stationaire verschijnselen gedetekteerd ku.nnen word.en.
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