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Voorwoord

De firma Beltech is een automatiseringsbedrijf, dat zich voor
namelijk richt op optische beeldverwerking, meet- en regel
techniek en procesidentificatie. Vanuit deze laatste twee
specialismen is Beltech actief in de toestandsbewaking van
machines in grote industriele bedrijven. Deze werkzaamheden
worden verricht in samenwerking met SKF Condition Monitoring
in Utrecht.

Dit afstudeerwerk is ontstaan vanuit de behoefte van Beltech
om zich meer te verdiepen in de wetenschappelijke achtergrond
van condition monitoring. In samenspraak met het Engeneering
en Research Center van SKF in Nieuwegein, is toen de concrete
probleemstelling opgezet. Er zou gekeken moeten worden of met
behulp van tijd-frequentie distributies de foutgrootte in
kogellagers gemeten kon worden, mits deze fout groter was dan
de Herze contactlengte.

Ik wil mijn eerste begeleider Dr. Ir. M.J. Bastiaans danken
voor hUlp en advies op het gebied van tijd-frequentie distri
buties. Mijn tweede begeleider Ir. L.F. Bemelmans wil ik be
danken voor zijn raad inzake de praktische implementatie en de
dagelijkse terugkoppeling ten aanzien van de voortgang van het
werk. Verder wil ik Ir. H. Mol van SKF ERC bedanken voor zijn
klankbordfunktie ten aanzien van de interpretatie en achter
gronden van de metingen aan kogellagers en Ir. Toersen voor
het beschikbaar stellen van zijn meetopstelling.



Samenvatting

In de werktuigbouwkunde bestaat de behoefte om met behulp van
signaalanalyse de toestand van een machine te bewaken. Deze
tak van wetenschap wordt condition monitoring genoemd. Vanuit
elektrotechnisch oogpunt staat deze wetenschap echter nog in
de kinderschoenen. Analyses van de te onderzoeken signalen
zijn voornamelijk gebaseerd op Fourier- en cepstrumanalyse en
omhullende detektie.

Bij SKF is de behoefte ontstaan om het signaalgedrag van de
fekte kogellagers met een fout groter dan de Herze contact
lengte te onderzoeken. Aangezien het vermoeden bestaat dat het
foutsignaal van dergelijke kogellagers verandert in de tijd,
zullen we in dit werk de bruikbaarheid van tijd-frequentie
distributies als analysemiddel toetsen.

We hebben in dit werk zeer intensief twee verschillende typen
tijd-frequentie distributies behandeld. Nadat inzicht was
verkregen over de theoretische achtergrond en implementatie,
hebben we gekeken of twee soorten tijd-frequentie distribu
ties, namelijk de Gabortransform en de Choi-Williams distri
butie, geschikt waren om de foutgrootte in defekte kogellagers
te meten.

uit metingen is gebleken dat signalen van defekte lagers met
een grate fout goed te analyseren zijn met behulp van tijd
frequentie distributies. Hierbij dient echter rekening
gehouden te worden met de onzekerheidsrelatie in de signaal
theorie, die aangeeft dat we niet op een willekeurig klein
tijdsinterval met een willekeurig grote nauwkeurigheid het
frequentiespektrum van een signaal kunnen bepalen.



HOOFDSTUK 1. INLEIDING

HOOFDSTUK 2. PROBLEEMVERKENNING ...•.........
2.1 Vibroacoustische signalen ...
2.2 Analyse van het foutsignaal
2.3 Signaalanalyse .
2.4 De Wigner distributie . . . •. . .
2.5 De Choi-Williams distributie • . . .
2.6 Het Sliding-Window Spektrum .
2.7 Verschillen tussen de Choi-Williams distributie

en de Gabortransform . . . . . . • . . . .

HOOFDSTUK 3. METINGEN AAN DEFEKTE KOGELLAGERS .•..
3.1 Modelbeschrijving van het probleem .
3.2 Metingen ... e e _ •••••••• e _

HOOFDSTUK 4. MEETRESULTATEN . . . .. . .
4.1 Bruikbaarheid van de tijd-frequentie

distributies . . . . . e _ • • • • • • • •

4.1.1 De Gabortransform .
4.1.2 de Choi-williams distributie .

4.2 Juistheid van het model .

HOOFDSTUK 5: CONCLUSIES . . . . . .

1

3
3
3
5
6

11
14

21

22
22
25

26

26
26
34
36

40

BIJLAGE I. TIJD-FREQUENTIE DISTRIBUTIES . . . . . . . .. 41
1.1 Tijd-frequentie distributies van signalen . .. 41
1.2 Lineaire frequentie distributies . . . . . . .. 41

1.2.1 Coherente toestanden . . . . 41
I • 2 • 2 Frames . . . . . . . . . . . . . e _ •• 43

1.2.3 De Gabortransform ofweI de Weyl-
Heisenberg frame . . . . . . . . . 46

BIJLAGE II. NUMERIEKE BENADERING VAN DE GABORTRANSFORM 49
11.1 Berekening van Gaborcoefficienten door middel

van matrix calculaties . . . . . . . . .. 49

BIJLAGE III. NUMERIEKE BENADERING VAN DE CHOI-WILLIAMS
DISTRIBUTIE . . . . . . . . . . . . . . .. 54

REFERENTIELIJST . 56



HOOFDSTUK 1. INLEIDING

In de werktuigbouwkunde wordt gebruik gemaakt van signaalan
alyse om defekten in kogellagers te ontdekken en te voorspel
len. Het kunnen voorspellen van het tijdstip waarop een kogel
lager aan vervanging toe is, zonder dat de betreffende machine
daarvoor uit het operationele proces hoeft te worden gehaald,
is zonder meer van onschatbare waarde voor de continuiteit van
het produktieproces. Deze tak van signaalanalyse wordt in de
werktuigbouwkunde condition monitoring genoemd.

Het onderzoek naar het detekteren en vaststellen van lagerde
fekten staat echter nog in de kinderschoenen. Er is tot nu toe
veel aandacht besteed aan het repeterende karakter van lager
defekten en omhullende detektie van de signalen die deze
lagerfouten afgaven. In de wereld van de condition monitoring
wordt ervan uitgegaan dat de signalen die lagerdefekten af
geven een impulsvormig karakter hebben [Fad84]. Dit is echter
empirisch vastgesteld en het is nooit echt wetenschappelijk
bewezen dat de oorsprong van deze signalen ook daadwerkelijk
impulsen zijn.

Verder zijn vrijwel alle analyses in deze wetenschap gebaseerd
op amplitude demodulatie, Fourier- en cepstrumanalyse [Cem88].
Schatting van de foutgrootten in lagers wordt voornamelijk
gedaan aan de hand van de amplitude van de omhullende van de
afgegeven puls [Cem88]. Het is echter de vraag of de machine
waarin de defekte lager opereert een lineaire overdrachts
karakteristiek heeft. Is dit niet het geval dan zijn aannamen
over de grootte van fouten in rollende lagers, gebaseerd op de
amplitude van de geregistreerde impulsen, niet echt betrouw
baar.

Deze uitspraak wordt ondersteund door de waarneming dat afge
geven signalen van relatief grote lagerdefekten niet toenemen
in amplitude maar zich uitsmeren over de tijd en minder hoog
frequente componenten blijken te bevatten [Epp92]. Het leek
ens daarom interessant om de signalen van defekte kogellagers
te bekijken vanuit de invalshoek van de signaalanalyse in
plaats vanuit een werktuigbouwkundige achtergrond. Gezien het
karakter van de signalen lijkt lokale frequentie analyse een
krachtig hulpmiddel bij het onderzoek naar de detektie van en
berekeningen aan lagerdefekten.
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De afstudeeropdracht bestaat nu uit het schatten van fout
grootten in kogellagers met een defekt groter dan de Herze
contactlengte. We zUllen deze probleemstelling in het komende
werk als voIgt aanpakken:

In hoofdstuk twee zal uitvoerig ingegaan worden op de theorie
achter de tijd-frequentie distributies. We zullen twee ver
schillende soorten distributies behandelen, namelijk de line
aire en bilineaire tijd-frequentie distributies. In hoofdstuk
drie zal een eenvoudig model van het foutsignaal worden opge
steld om een meetverwachting uit te kunnen spreken. In hoofd
stuk vier zullen deze meetresultaten besproken worden. Ten
eerste zal de bruikbaarheid van de verschillende tijd-frequen
tie distributies bekeken worden en ten tweede zal het model
uit hoofdstuk drie getoetst worden aan de metingen. In hoofd
stuk vijf zullen uiteindelijk conclusies getrokken worden uit
het werk van de afgelopen maanden.

De bijlagen in dit werk zijn bedoeld voor additionele infor
matie. Bijlage een behandelt de wiskundige theorie van de
lineaire tijd-frequentie distributies vanuit de invalshoek van
frames, die de tijd-frequentie ruimte opspannen. Bijlage twee
geeft een numerieke implementatie van de Gabortransform, zoals
oorspronkelijk voorgesteld door Gabor [Gab46] en berekend door
Bastiaans [Bas80]. Bijlage drie tenslotte geeft de numerieke
implementatie van de choi-Williams distributie.
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HOOFDSTUK 2. PROBLEEMVERKENNING

2.1 vibroacoustische signalen

Een machine in operatie zendt trillingen uit. Veel van deze
trillingen vinden hun oorsprong in de normale werkomstandig
heden van de betreffende machine. Een voorbeeld is de trilling
die een draaiende as uitzendt. Deze trilling heeft dezelfde
frequentie als de omwentelingsfrequentie van de as. Wanneer
een machine een defekt als onbalans of een kapot lager ver
toont, komt dit tot uitdrukking in de trillingen die de
machine uitzendt. Het geheel van dit soort signalen noemt men
vibroacoustische signalen. Het probleem is echter dat we
meestal geinteresseerd zijn in enkele of een enkel signaal in
het brede spektrum van signalen, dat de machine uitzendt.
Hiervoor dienen we te beschikken over enige a priori kennis
ten aanzien van het signaal.

2.2 Analyse van het foutsignaal

Een vibroacoustisch signaal is ruwweg op te delen in drie ver
schillende onderdelen [Cem88]. Ten eerste zijn er de signalen
die voortvloeien uit de eventuele defekten van de machine,
Vi(t,~). Deze signalen planten zich voort door de machine, die
zodoende als transmissiekanaal optreedt en een (niet-lineaire)
overdrachtskarakteristiek h(ri,t,~) heeft. Ten tweede zijn er
de trillingen die veroorzaakt worden door de normale werking
van de machine. We definieren deze signalen als c(r,t,~). Als
laatste zijn er nog de storingssignalen van buitenaf, de
zogenaamde ruis. Deze is gedefinieerd als n(r,t,~). Hierbij
zijn de variabelen r, t en ~ als voIgt gedefinieerd:

r = de afstand van de oorsprong van het signaal tot de
opnemer van het signaal.

t = de dynamische tijd. Deze tijd omvat in duur een of
enkele foutaanslagen.

~ = de operationele tijd van het machineproces. Deze
tijd omvat de levensduur van het lager onder studie.
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Door deze opdeling is het gemeten vibroacoustische signaal,
f(r,t,~) wiskundig te schrijven als:

N

«p (r , t, ~) =E h ( r i' t, ~) *Vi ( t , ~) + c (r, t, ~) + n (r, t, fi) ( 1 )
i=O

Het is nu de vraag hoe de signalen van een lagerdefekt eruit
zien, om zodoende het signaal waar wij in geinteresseerd zijn
te herkennen. Een exacte beschrijving van zo'n signaal is
echter niet te geven, maar er zijn weI een paar kenmerken aan
te geven. Om deze kenmerken te achterhalen is het zinvol een
lagerdefekt van dichterbij te bekijken. Figuur 2.1 geeft een
defekt lager te zien. Tevens is het probleem naar het platte
vlak getransformeerd.

() () (JdD ()

Figuur 2.1. Een defekt kogellager.

Als we de kogel van dichtbij bekijken zien we dat deze een
contactvlak heeft met zowel de binnen- als de buitenring. De
lengte van dit vlak in de looprichting heet de Herze contact
lengte. DeOkogel drukt met een bepaalde kracht op deze twee
ringen. De kracht waarmee de kogel op de twee ringen drukt is
afhankelijk van de belasting van het lager en de plaats van de
kogel. De trilling die een defekt lager afgeeft is dus ook af
hankelijk van de belasting van het lager en de plaats van het
defekt. Wanneer de belasting varieert met de tijd is het afge
geven signaal niet-stationair.

Wanneer een kogel nu de fout in rolt, verliest deze het
contact met de buitenring. De buitenring, die steunt op de
kogels tussen de twee lagerringen, zal een deel van zijn steun
verliezen. Hierdoor zal de overdrachtskarakteristiek van het
lager veranderen. Rolt de kogel even later de fout weer uit,
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dan herwint de buitenring z1Jn steun weer en zal het lager
zijn oorspronkelijke overdrachtskarakteristiek weer aannemen.
Het is dus denkbaar dat de trilling, opgewekt als de kogel de
fout in rolt, er anders uitziet dan de trilling, die wordt
veroorzaakt als de kogel de fout uit rolt.

De literatuur [Cem88], [Mat84] geeft aan dat frequentiecompo
nenten vanaf tweemaal de omwentelingssnelheid van de as aan
wezig zijn in het foutsignaal van het lager. Dit signaal heeft
een herhalingsfrequentie van kf r Hz. Hier is k het aantal ko
gels in de lager en f r de omwentelingsfrequentie van het kogel
huis. Dit kogelhuis draait met de halve frequentie van de
draaiende as rondo

2.3 siqnaalanalyse

Aangezien het signaal, dat we willen meten, niet-stationair
is, ligt het voor de hand dat we het lokale frequentiespektrum
van het meetsignaal bekijken. De tijdbeschrijving van het
signaal aIleen zegt niet genoeg over het foutsignaal. We
willen graag weten welke frequentiecomponenten optreden en
welke eventueel overheersend aanwezig zijn. We willen dus het
frequentiespektrum weten. Door middel van Fouriertransformatie
komen we tot een frequentiebeschrijving van het foutsignaal.
Echter, deze beschrijving geldt over het hele tijddomein
waarin gemeten is. Aangezien het foutsignaal niet-stationair
is, zal het frequentiespektrum er op elk tijdstip anders
uitzien.

Een andere reden voor een lokale frequentiebeschrijving vloeit
voort uit de probleemstelling van het afstudeerprojekt. In
paragraaf 2.2 is al gesteld dat het foutsignaal op het moment
dat de kogel het defekt in rolt er anders uit zal zien dan het
signaal als de kogel het defekt uit rolt. Hierdoor zal het
frequentiespektrum van beide signalen, die elkaar in de tijd
opvolgen, er anders uitzien. We willen dus graag een beschrij
ving van het signaal in zowel het tijd- als frequentiedomein.
Er zijn verschillende manieren om een tijd-frequentiebeschrij
ving van een signaal te maken. Ik heb twee technieken gekozen,
die een verschillende basis hebben. Dit zijn de Gabortrans
form, die een lineaire representatie van het signaal in het
tijd-frequentie domein is, en de Choi-Williams distributie,
die een kwadratische beschrijving van het signaal in het tijd
frequentie domein is. In het vervolg zijn aIle integralen en
sommaties gedefinieerd van min oneindig tot plus oneindig
tenzij ander aangegeven.
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2.4 De wigner distributie

De Wigner distributie van een signaal ~(t), met als Fourier
transform t(~), is gedefinieerd als:

F( t, w) =fcp (t+.!'t) cp. (t-.!'t) e-j(,)Td't (2)
2 2

en

Wanneer F(t,~) werkelijk een Wigner distributie is van het
signaal ~(t), dan moet de Wigner distributie aan de volgende
randvoorwaarden voldoen [Coh89]:

2
1
X fF ( t I W ) dw =cp ( t) cp. ( t) ( 4 a)

fF(tlc..»dt=~(W)~.(c..» (4b)

Dat formule (2) hieraan voldoet is aan te tonen door deze in
te vullen in formule (4a).

~ffcp (t+ 1't) cp. (t-.!'t) e-j(')fdwd't
2x 2 2

Aangezien de Fouriertransform van het signaal ~(t) bestaat is
de integraal convergent. De integraal fe-jw"'d~ is gelijk aan
2~O{T) en dus ook convergent. Hierdoor mag ik de volgorde van
integratie omdraaien, zodat

en met de zeefeigenschap wordt dit ~(t)~*{t), waarmee formule
(2) aan randvoorwaarde (4a) voldoet. Analoog aan deze aflei
ding kunnen we randvoorwaarde (4b) afleiden door formule (3)
in (4b) in te vullen.
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Als we nu teruggaan naar formule 4a en 4b dan zien we dat in
tegratie van F(t,@) over het frequentiespektrum de energie
inhoud van het signaal per tijdseenheid weergeeft. Zo geeft
integratie over de tijd van F(t,@) de energie-inhoud per fre
quentiecomponent weer. En zo geeft F(t,@)AtA@ de energie
inhoud van het signaal in het tijd-frequentievak AtA@ op tijd
t en frequentie @ weer. De Wigner distributie is dus een
representatie van de energie van het signaal f(t) in het tijd
frequentiedomein.

Een signaal f(t) is weer te reconstrueren uit de Wigner dis
tributie met behulp van de inverse relatie

cp(t)<p*(t /) = ;1t!F(~ (t+t /) ,w)ejw(t-t')dw

cp (t) = 1 IF(..!. t, w) ejwtdw
21tcp (0) 2

~ (w) cI> * (WI) =IF(t, ~ (w +w/) ) e -j (w-w')tdt

cI> (w) = 1 IF (t ..!. w) e -jw t d t
cI>(0) , 2

(5)

(6)

De tweede integraal van formule (5) en (6) geldt natuurlijk
aIleen als f*(O) resp. ~*(O) ongelijk aan nul zijn.

Eigenlijk is de Wigner distributie een onderdeel van de Cohen
klasse van tijd-frequentie distributies. Deze klasse van dis
tributies wordt gevormd door de algemene representatie [Coh89]

_1_ fffcp (u +1. 't) cp * ( u - ..!. -r) 111 (it I -r)
41t 2 2 2 (7)

e -jfl t- jw'C + jflu dud-rdit

Hier is ,(it,T), de kernfunktie, een willekeurige funktie die
aan de voorwaarden

,(it,O)=l
,(0,T)=1

,(0,0)=1

voldoet.

Deze voorwaarden zijn te herleiden door formule (7) in te
vullen in randvoorwaarde (4a). De variabelen &en T stellen de
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verschuiving in de frequentie, respectievelijk de tijd voor.
Een aantal bekende distributies met hun kernfunkties zijn
gegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1.

distributie

Wigner

Rihaczek

Page

Choi-Williams

kernfunktie

1

e-61 1"I/U

Deze distributies hebben een aantal eigenschappen die voort
vloeien uit de definitie:

1. Energiebehoudende voorwaarde. Zie hiervoor formule
4.

2. Is het signaal in de tijd verschoven, dan is ook de
distributie met dezelfde tijdconstante verschoven,
mits de kernfunktie onafhankelijk is van het sig
naal.

Afleiding:

Analoog hieraan is aan te tonen dat een in de frequentie ver
schoven signaal eenzelfde frequentieverschuiving in de distri
butie oplevert.
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3.
J J tF( t, w) dtdw = J tlq> (t) 1

2 dt =m

JJF(t,w)dtdw Jlq>(t) 12dt t

( eig1)

Is het eerste moment in de tijdrichting van de
distributie. Fysisch is dit te interpreteren als de
gemiddelde tijd van het signaal.

JJWF(t,W)dWdt = Jwlif'(w) 1
2 d<..> =m

JJF(t,w)dwdt JIeI>(w)12dw Co)

(eig2)

Is dan de gemiddelde frequentie van het signaal.

4.
(eig3)

Is het tweede tijdmoment, de effectieve tijdsduur
van het signaal. En 20 is

JJW 2 F(t,W)dWdt = J w2 1if'(w) 12 dw =m 2

J J F( t, w) dwdt JIeI> (w) 12dw Col

(eig4)

het tweede frequentiemoment, de effectieve band
breedte van het signaalo

5.

JWF( t, w) dw
-"-------- = u ( t)

JF( t, w) dw
(eig5)

Is de gemiddelde frequentie op het tijdstip t. Voor
de distributies in tabel 201 is dit te herschrijven
tot:
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u( t) =Sm din rep (t) ]
dt

Afleiding:

Daar de Fourier getransformeerde van ,(t) bestaat en de
kernfunkties uit tabe1 2.1 ook abso1uut integreerbaar zijn,
mogen we de integratievo1gorde veranderen.

a

= _1_ 1 imJJJJ<..>cp (u+ l:. t) cp. (u-1. t) lIT (fi' ,t') e -jfJ t-j(,)ujfJududtdfi' dCJ)
41t 2 a~" 2 2-a

Nu aantonen dat
1 imJsin (ae..» d<.> =0 .
a~"

1imJsin(a<..»de..>=lim lim ~sin(ab)
a~OlI a~. b-.fII) a

1 , 2 I' l' 2, (ab) I' 2- 1m - -::;; 1m 1m - Sln ::;; 1m
a~lD a a~" b-lD a a~'" a

en lim ±~ =0.
a~'" a

10



Dus:

u(t) Icp(t) 12 =

dcp (u+ ..!. 't ) cp * (u - ..!. 't) 1J1 (b , 't )
1 JJJJJ 2 2 e-jftt-jlol'f+jf)udud'tdbdw

41t 2 d't

uit de randvoorwaarden en Tabel 2.1 voIgt dat

;(~,o) = 1.
en

;' (~,o) = o.
zodat

~jJJ dcp (u) cp* (u) ejf)(u-tldudf} + ~jJJcp (u) dcp* (u) ejft(u-tldudf}
21t d't 21t d't

jJdepd~U) cp*(u)a(u-t)du+jJCP(u) dep~~u) a(u-t)du

zeefeigenschap van de Kronecker delta-funktie:

u ( t) I cp ( t) 12 = j ( dcp ( t) cp * ( t) + cp ( t) dcp· ( t) )
dt dt

u(t) =~md In[ep(t)]
dt

2.5 De Choi-Williams distributie

De Wigner distributie is een zeer geschikt middel om een tijd
frequentie beschrijving van een signaal te maken. Het grote
voordeel van deze niet-lineaire distributie is namelijk dat
deze de energie-inhoud per tijd-frequentie eenheid van dat
signaal weergeeft. Deze manier van representatie heeft ook een
nadeel. Bestaat het signaal onder studie uit meerdere frequen
tiecomponenten, dan heeft de tijd-frequentie distributie ook
interferentieterrnen. Dit is te verduidelijken aan de hand van
het volgende voorbeeld.
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Voorbeeld:

<p ( t) = ejf.>ot + ejf.>lt

cp (t+l:.'t') cp. (t-l:.'t') = ejfJlOT: + e j (fJl 1 -f.>0) tej1 (1oI 1 +1oI 0 )T:
2 2

Dus:

F( t, <a» =f e-j (fJl-f.>o) T:dt +fe-j (1oI-1iI1 ) T:dt

j (loll-Colo) tf -j (1oI-1 (loll. +1oI 0 ) ) T: d
+e e 1:'

+ e j (1iI0 -1oI1 ) tje -j(1oI-1(1oI 1 +1oI 0 »T:
dt

F( t, <a» =21t5 (<a>-W O) +21t5 (W-W 1 )

+21t5 (<a>-.! (<a> +W )) e j
(1oI 1 -f.>0)t

2 1 0

+21t5 (w-.! (<a>1 +w o) ) e j
(1oI 0 -1oI1 ) t

2

De laatste twee termen z~]n de kruistermen, die niet aanwezig
zijn in het signaal maar weI in de tijd-frequentie distri
butie.

uit dit voorbeeld bIijkt dus dat de energie-inhoud van een
signaal, bestaande uit twee frequentiecomponenten, ook energie
bezit op frequenties die niet in het signaal voorkomen. oit is
het gevolg van het kwadratische karakter van de grootheid
energie. Deze kruistermen in de distributie kunnen bij com
plexe signalen de distributie zo onoverzichtelijk maken dat
deze onbruikbaar wordt voor patroonherkenning. Ondanks het
feit dat deze kruistermen ongewenst zijn, zijn ze weI noodza
keIijk. Het weglaten van de kruistermen heeft tot gevolg dat
de distributie niet meer voldoet aan de randvoorwaarden ge
steld in (4a) en (4b). Het is dus de bedoeling dat deze kruis
termen onderdrukt worden in plaats van weggelaten.

Aangezien de kernfunkties afhankeIijk zijn van de verschuiving
in de tijd en de frequentie, kunnen we het best de Wigner
distributie transformeren naar het b-r-vIak. We krijgen dan de
funktie [HIa92]:

12



(8)

A(~,1) wordt ook weI de ambiguity-funktie genoemd. Het signaal
uit het voorbeeld ziet er dan in het ~-1-vlak uit als:

A(t,'t') = 21tej<alo't'6 ('0) +21tej<all't'6 ('0)
j.! (a) +<al ) 't' ( 9 )

+21te 2 1 0 [6 (t-(<J)l-<J)O» +6(t-(<J)O-(a)1»]

Figuur 2.2a geeft het signaal van (9) in het ~-1-domein weer
en figuur 2.2b geeft het tijdanalogon aan.

Figuur 2.2a.

e
krulstenn

autotermen

e

I
I

Figuur 2.2b.

I

Figuur 2.2. De Ambiguity-funktie.

uit het voorbeeld blijkt al dat de kruistermen afhankelijk
zijn van zowel de tijd als van de verschuiving in de tijd. De
autotermen, de originele signaaltermen, daarentegen hangen
aIleen van de verschuiving in de tijd af. Doordat de kruis
termen afhankelijk zijn van de tijd zullen deze zich in het ~

1-vlak bevinden, met ~*o en 1*0, terwijl de autotermen gecon
centreerd zijn rond de oorsprong en zich eventueel als perio
dieke funkties voortplanten langs de assen. Om dus een onder
drukking van de kruistermen te bewerkstelligen zonder dat de
autotermen hieronder lijden zal de kernfunktie klein moeten
zijn voor ~*o A 1*0 en gelijk aan een voor ~=O V 1=0. Als we
nu naar de funktie

_ 02~2

V(D,'t') =e a

in figuur 2.3 kijken, dan zien we dat deze kernfunktie precies
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aan deze voorwaarden voldoet.

Figuur 2.3. De funktie exp{-&2r 2/a) •

De distributie, die van deze kernfunktie gebruik maakt noemen
we de Exponentiele ofwel Choi-Williams distributie.

2.6 Het sliding-window Spektrum

Het sliding window spektrum Sw(t,~) van het signaal ~(t) is
gedefinieerd als [Bas90]:

of

Het sliding window spektrum van een signaal is dus de Fourier
transform van het signaal ~(t) vermenigvuldigd met een in de
tijd verschoven en complex geconjugeerde funktie, het window.

Het sliding window spektrum van een signaal bestaat wanneer
zowel ~(t) en wet) absoluut integreerbaar zijn.

Aangezien formule (10) opgevat kan worden als de Fourier
transform van het signaal ~(t) vermenigvuldigd met een in de
tijd verschoven en geconjugeerd window, is het signaal te
reconstrueren door de inverse Fouriertransform van het

14



spektrum.

<p (-r) w· (t) = -l:....!S..,(-r-t, <.» ei(,)~d<.>
21t

Formule (12) geeft het signaal ,(t) weer als een lineaire com
binatie van in de tijd verschoven en frequentie gemoduleerde
reeks van window funkties. Deze optie was al in 1946 door
Gabor [Gab46] voorgesteld met Sw(t,lJ))= cSt,Col en het window een
Gaussische funktie die met discrete stappen in de tijd
verschoven en in de frequentie gemoduleerd wordt. De
Gaborreeks is dan te herschrijven tot

<p (t) =L L cmrg( t-mT) e irOt (13)
m r

Hier zijn

c~ de coefficienten van de Gaborreeks.

T is de stapgrootte in de tijd = a\.

n is de stapgrootte in de frequentie z.d.d. Tn=2~.

m,r zijn gehele getallen.

Gabor koos voor get) de Gaussische funktie, daar deze funktie
de kleinste hoeveelheid informatie in het tijd-frequentie
domein bezit [Gab46], [Har78]. Net als in de quantummechanica
is het namelijk in de signaalanalyse niet mogelijk om met een
oneindig grote nauwkeurigheid de frequentie-inhoud van een
signaal te bepalen op een oneindig klein tijdsinterval
[Gab46], [Coh89]. De onzekerheidsrelatie in de signaalanalyse
zegt dat het domein in de tijd-frequentie ruimte met een
maximale nauwkeurigheid van AtAf~~ bepaald kan worden. Hierbij
is At de effectieve tijdsduur en Af de effectieve bandbreedte.
Het gelijkteken geldt voor de Gaussische Elementaire Funktie
(GEF) .
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Omdat de elementaire funkties van de Gaborreeks niet ortho
normaal in de tijd zijn, zijn de coefficienten van de reeks
niet eenduidig te bepalen. In 1980 heeft Bastiaans [Bas80]
echter een methode gevonden om deze coefficienten toch
analytisch te kunnen bepalen. Later onderzoek heeft geresul
teerd in een vrij eenvoudige manier om de Gabortransformatie
te bepalen met behulp van de Zaktransform [Aus91], [Bas85],
[Jan89]. Om dit uit te leggen gaan we weer terug naar het
sliding window spektrum.

We sampelen het spektrum van formule (10) op de punten mT en
kn. Hier stelt T de stapgrootte in de tijd voor en n de stap
grootte in de frequentie, m en k zijn gehele getallen. Het
tijd-frequentie domein van het sliding window spektrum wordt
nu een rooster met T en n als afstanden tussen de rooster
punten. Voor T en n geldt weer nT=2~. Het sliding window spek
trum kan nu geschreven worden als:

smk=sw(mT, kQ) = f'P (t) w· (t-mT) e-jkCtdt (14)

We definieren nu de Fourierreeks sz(t,~) als:

Sz(t,u» =LLSmke-j(lII(o)T-kCltl (15)
m k

Nu geldt dat s~ de Fouriercoefficienten van de reeks zlJn. De
Fourierreeks sz(t,~) noemen we de Zak getransformeerde van het
sliding window spektrum. Deze is periodiek in de tijd met
periode T en periodiek in de frequentie met periode n. De co
efficienten zijn weer terug te berekenen via:

Hier betekent fo.dn integratie over de periode n. Met het
signaal ,(t) en het window w(t) kunnen we hetzelfde doen. Voor
,(t) geldt:

'Pz(t,u» =L'P(t+mT)e-jlll(o)T (17)
m
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of

q>z( t, w) = ~ejwt L ~ (w+kQ) e jkCt (18)
k

Combinatie van (15) en (16) geeft voor een willekeurig sig
naal:

~(t,w) is nu periodiek in het frequentie-domein met periode n
en quasi-periodiek in het tijd-domein met periode T.

Afleiding:

q>z( t+nT, w) =L q> (t+ (m+n) T) e-jmwT

m

p=m+n
m=p-n

q> z ( t +nT, w) =L q> ( t +p T) e -j (p-n) w T

p

= e jnwT L q> ( t+pT) e -jpWT

p

=e
jnwT q> z ( t, w)

q>z( t, w+kQ) =L q> (t+mT) e-jm(w+kC)T

m

= e jmkCT L q> ( t+mT) e -jmwT

m

=e jmk2'Tf q> z ( t, w) =q> z ( t, w)

We kunnen nu afleiden dat geldt:

sz(t,w) =Tq>z(t,W)w;(t,w) (20)
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Af1eiding:

Sz ( t, <a» =E E Smke -j (l1XolT-kCT)
m k

=E E [!q> (T) W· (T -roT) e -jkO-r dT] e -j (l1XolT-]cQtl

m k

=E [!q>(T)W·(T-mT) {L e-jkQ(-r-tl}dT] e-j 11l6)T
m k

gebruik makend van re1atie (19) wordt dit:

Sz(t,<a» =TL [L!q>(T)W·(T-mT)~(T-t-kT)dT]e-jl1XolT
m k

integreren over T 1evert:

Sz( t, <a» =T L [L q> (t+kT) w· (t+ (k-m) T)] e-jl1XolT

m k

= T L q> (t+kT) e-jkColT[L w· (t+ (k-m) T) e-j(k-mlColT]
k m

Deze eigenschappen van de Zaktransform kunnen we gebruiken om
de coefficienten van de Gaborreeks uit te rekenen [Bas85],
[Bas90]. De Gabortransform was eerder gedefinieerd als:

q> (t) = L L cmrg( t-mT) e jrQt (13)
m I

We kunnen nu weer schrijven:

Cz(t,w) = LLcmre-j (l1XolT-rQ t l (21)
m I

en

q> z ( t, w) =L cp ( t+mT) e jl1XolT (17 )
m
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nit levert dan op:

en als gz(t,~) niet nul wordt binnen het interval [O,T) x
[0,0), dan kunnen de coefficienten uit formule (13) en (21)
eenduidig bepaald worden.

Een andere manier om de Gaborcoefficienten te vinden, is het
zoeken naar een biorthonormale funktie. Voor een
biorthonormale funktie van get) geldt:

met wet) als de biorthonormale funktie. Als we nu weer de Ga
borreeks opschrijven en deze aan beide zijden van het =-teken
met w*(t-kT)e-jWt vermenigvuldigen en integreren over de tijd t,
dan krijgen we:

J «p (t) w· (t-kT) e-j1Ctdt=

L L cmrJg( t-mT) w· (t-kT) ejlr-l)Ctdt
m r

naar get) en wet) orthonormaal zijn geldt:

J g( t-mT) w· ( t-kT) e j1r-1 ) Ctdt = am-kar -1

met am- k = r 1 als m=k
l ° als m#:k

zodat:

(24)

J «p (t) w· (t-mT) e-jrCtdt = L L cmr (25)
m r

nit ontwikkelen naar de Zaktransformatie analoog aan formule
(18) levert:
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Wederom geldt dat de coefficienten niet uniek z1Jn als de
funktie get) gelijk is aan nul ergens in het tijdwindow. Nu
geldt dat wanneer de Zaktransform een continue funktie is, dat
deze altijd een nulpunt in het O-T-vlak heeft.

Bewijs:

Bet bewijs volgt eenvoudig uit de periodiciteit van de
Zaktransform door middel van bewijs uit tegenspraak. Er geldt:

p(~,w) p(~,w+n)

~(~,w+O) ~(~+T,w+O)

q>(~+T,w+n) p(~+T,w) = 1
~(~+T,w) ~(~,w)

stel nu dat de Zaktransform van ,(t) geen nulpunten bezit in
het interval [O,T) x [0,0), dan is 109('z(T,~)) een eenduidige,
continue funktie en geldt:

o = In{~ (0, 0) }-In{~ (0, O)} +

In{~ (0,0) }-In{~ (T, O)} +

In{~ (T, O)}-ln{~ (T, O)}+

In{~(T,O)}-ln{~(O,O)}=

-j2~m-j2~-j2~k+j2~m+j2~k=j2~*0

We hebben dus nu een tegenspraak bereikt, wat wil zeggen dat
de aanname dat 'z(T,~) geen nUlpunt bezit fout is. De Zak
transform van een signaal ,(t) zal, wanneer deze continu is
een nulpunt bezitten.

In het geval dat get) een Gaussische funktie is, heeft de Zak
getransformeerde, gz(t,~), van get) een nulpunt op (t,~)=(~,~)

[Bas90], [Jan89]. Hierdoor wordt de berekening van de Gabor
coefficienten instabiel. In het geval van discrete signalen is
dit probleem te omzeilen. Hierop wordt terugkomen in Bijlage
II waar we een numerieke afleiding geven voor het berekenen
van de Gaborcoefficienten om deze te kunnen implementeren in
een programma.
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2.7 Verschillen tussen de Choi-williams distributie en de
Gabortransform

Dat zowel de Gabortransform als de Choi-Williams distributie
tijd-frequentie weergaven van het signaal ~(t) zijn, is uit
het voorgaande weI duidelijk geworden. Er zijn echter ook een
aantal verschillen die voortvloeien uit de definitie van de
distributies.

De Gabortransform is in feite een weergave van het signaal
~(t) in elkaar in tijd en frequentie opvolgende elementaire
funkties, basis golffunkties. De Gabortransform heeft dus de
zelfde basis als de wavelettransform waar een signaal beschre
ven wordt door basis golffunkties. De Choi-Williams distribu
tie is een beschrijving van de energie-inhoud van het signaal
in het tijd-frequentie domein. Het geeft dus de energie-inhoud
van het signaal in een bepaald tijd-frequentie interval weer.

Een ander duidelijk verschil is de lineariteit van de Gabor
transform, terwijl de Choi-Williams distributie een weergave
is van het kwadraat van het signaal. Ondanks het feit dat de
Choi-Williams distributie kruistermen grotendeels onderdrukt,
is het superpositiebeginsel niet zonder meer van toepassing op
de Choi-Williams distributie. Aangezien de Gabortransform weI
een lineaire operatie op het signaal ~(t) is, geldt hier het
superpositiebeginsel zonder meer. Dit kan een belangrijke
voorwaarde blijken daar we verwachten dat het foutsignaal van
de defekte kogellager een samenstelling is van twee signalen.
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HOOFDSTUK 3. METINGEN AAN DEFEKTE KOGELLAGERS

3.1 Hodelbeschrijvinq van het probleem

Om tot een meetverwachting te kunnen komen, zullen we eerst
een model moeten maken van het probleem.

Ten eerste wat is het probleem?
Het probleem is het schatten van de grootte van defekten
in kogellagers, mits deze groter zijn dan de Herze con
tactlengte.

Aannemende dat een gegeven kogellager een defekt heeft, kunnen
we dit ook herkennen [Cem88), [Fad84), [Epp92). Voor het gemak
nemen we hier even aan dat het defekt vele malen groter is dan
deze Herze contactlengte, metingen zullen dan aan moeten tonen
of het model zal gelden voor defekten die minder dan drie maal
de Herze contactlengte zijn. Ten tweede nemen we aan dat het
defekt zodaniq diep is dat de kogel enige tijd geen contact
heeft met beide ringen.

Aan de hand van deze twee voorwaarden gaan we proberen het
trillingsgedrag van de kogellager te verklaren. We zullen dit
verklaren aan de hand van een defekt in de binnenring van de
kogellager. Later zal blijken dat het model ook geldt voor
defekten in de buitenring. Als defekt nemen we een nette deuk
en we veronderstellen dat het lager belast is. De belasting
drukt op die plaats op het lager waar zich het defekt ook
bevindt, zie figuur 3.1.

Aan de hand van figuur 3.1 maken we duidelijk wat er gebeurt
als een kogel het defekt in en uit rolt. De buitenring
verliest op het moment dat de kogel de deuk in rolt een deel
van zijn steun. Hierdoor zal de buitenring zich verplaatsen
ten opzichte van zijn oorspronkelijke positie. Wanneer de
buitenring zijn maximale uitwijking heeft gekregen, dan zal
deze een gedempte trilling rond zijn nieuwe evenwichtspositie
vertonen. Wanneer de kogel het defekt weer uit rolt dan zal de
buitenring weer terugbewegen naar zijn oorspronkelijke stand
met de nodige resonantieverschijnselen, die ook plaatsvinden
als de kogel de deuk in rolt.
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belasting
beweging buitenring

belasting

kogel rolt fout uit.

Figuur 3.1. Lager met defekt in binnenring.

Aannemende dat op het systeem een kracht werkt (belasting) en
dat de buitenring een stijfheid bezit, zal de uitwijking van
de buitenring niet lineair verlopen. De uitwijking zal be
schreven kunnen worden door middel van een n-de orde differen
tiaalvergelijking. Wanneer we nu als trillingsopnemer een snel
heidsopnemer gebruiken, dan zullen de verplaatsingen herkend
kunnen worden aan twee tegengestelde impulsen en de trillingen
om de evenwichtsassen als trillingen met een bepaalde eigen
frequentie. Figuur 3.2 geeft een hypothetisch foutsignaal
weer.

ax + bi + ex = 0

x (t)

v (t)

Figuur 3.2. Een hypothetisch foutsignaal.
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Daar het model gebaseerd is op de steun die de buitenring
ondervindt van de kogels in het lager kunnen we het model meer
algemeen maken. Het maakt namelijk niet uit waar het defekt
zich bevindt. Zolang het defekt in de binnenring, buitenring
of kogel groot genoeg is om de buitenring zijn steun te
ontnemen, zal het model geldig zijn. Bij metingen kunnen we
dan de plaats van het defekt afstemmen op de plaats van de
belasting. Dit laatste zullen we doen, daar we aangenomen
hebben dat de belasting zich boven het defekt beyond.

Ten aanzien van deze eigenfrequenties kunnen we enige aannamen
maken. We beschouwen het snelheidssignaal uit figuur 3.2 als
trillingssignaal. Verder delen we de buitenring op in onafhan
kelijke rechte "balken", opgespannen tussen twee kogellagers.
We beschouwen nu dat deel van de buitenring waar de deuk zich
bevindt. Zie ter verduidelijking figuur 3.3. Het snelheidssig
naal van figuur 3.2 laat zien dat de buitenring "aangeslagen"
wordt als de kogel het defekt in rolt. Hierdoor zal de "balk"
opgespannen tussen twee punten een gedempte trilling uit
voeren, vergelijk hiermee een gitaarsnaar. Ditzelfde vindt
weer plaats als de kogel de deuk uit rolt, de "balk" wordt
weer "aangeslagen". Het verschil met de eerste situatie is dat
de "balk" nu een stuk korter is en dus een hogere resonantie
frequentie bezit.

1 1

Figuur 3.3. Model van een stuk van de buitenring.

Ten aanzien van de meetverwachting kunnen we dus de volgende
verwachting uitspreken:

Zowel het in als uit rollen van het defekt door de kogel is te
herkennen aan een impulsvormige signaalpiek. Deze pieken zul
len dus het grootste deel van de energie van het signaal be
zitten. Beide pieken zijn tegengesteld in teken. Waneer de
kogel de deuk in rolt zullen de lage frequentiecomponenten
overheersen, terwijl als de kogel de fout uit rolt de hoge
frequentiecomponenten overheersen.
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Dat het hierboven beschreven model te simplistisch is om het
complete gedrag van een defekt kogellager te beschrijven moge
duidelijk zijn. Het model is echter adequaat genoeg om enkele
hoofdkenmerken van het signaal te verklaren. Aan deze hoofd
kenmerken kunnen we nu herkenningspunten verbinden. Wanneer we
het foutsignaal gedetekteerd hebben, berekenen we de tijd
frequentie distributies van dit signaal. Wanneer deze distri
buties zichtbaar gemaakt worden, moeten we een beeld kunnen
krijgen of de eerder gestelde hypothese geldig is of niet.

Om nu een computer de foutgrootte te laten schatten, gaan we
als voIgt te werk:

uit de distributie halen we de gemiddelde frequentie op ieder
tijdstip (eig5) en noemen deze ~(t). Tevens berekenen we op
elk tijdstip de energie-inhoud van het signaal (4a), E(t), en
het eerste moment in de frequentie (eig2), mw. Nu kijken we
naar het absolute maximum van E(t) voor ~(t)<mw' Ei(t), en naar
het absolute maximum van E(t) voor ~(t»mw, Eo(t). Het tijd
verschil tussen Ei(t) en Eo(t) is nu de grootte van het fout
signaal. Dit tijdverschil zal nu afhangen van de grootte van
de deuk ened§egBBtrische eigenschappen van het lager.

3.2 xetingen

Het model zal worden getoetst aan de hand van de meetresul
taten van twee verschillende kogellagers.

1. De eerste meting is aan een kogellager met een defekt in
de loopbaan van de buitenring van 2,5 mm. De buitendia
meter van het lager is 68 mID en de binnendiameter is 40
mID. Het lager heeft bij de meting een omwentelingsfre
quentie van 1800 rotaties per minuut en wordt gesampeld
met een frequentie van 50 kHz. De signaalbandbreedte is
10 kHz.

2. De tweede meting is aan een kogellager met een defekt in
de loopbaan van de buitenring van 0,5 mID. De buitendia
meter van het lager is 52 mID en de binnenring van het
lager is 25 mID. Het lager heeft bij de meting een omwen
telingsfrequentie van 1800 rotaties per minuut en wordt
gesampeld met een frequentie van 50 kHz. De signaalband
breedte is 12 kHz.
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HOOFDSTUK 4. MEETRESULTATEN

De meetresultaten zullen gesplitst worden in twee onderdelen.
Eerst zal ingegaan worden op de bruikbaarheid van de tijd
frequentie distributies voor het analyseren van signalen
afkomstig van lagerdefekten. De bruikbaarheid van de
distributies zal getoetst worden aan de hand van de volgende
criteria:

1. Resolutie van de distributie.
2. Nauwkeurigheid van de beschrijving van het lokale

frequentiegedrag.
3. Snelheid waarmee de distributie berekend wordt.

Als tweede zal het model van het vorige hoofdstuk getoetst
worden aan de hand van de opgedane meetresultaten.

4.1 Bruikbaarheid van de tijd-frequentie distributies

4.1.1 De Gabortransform

In paragraaf 2.6 en bijlage II hebben we twee manieren gegeven
om de Gaborreeks te ontwikkelen. Beide methoden maken hierbij
gebruik van de biorthonormale funktie van Bastiaans. Dit wil
zeggen dat met behulp van deze biorthonormale funktie de coef
ficienten van de Gaborreeks worden berekend om zodoende het
signaal met deze coefficienten en de GEF te reconstrueren. Het
signaal en de Gabortransform van meting een zijn te zien in
figuur 4.1 op de volgende pagina. Er vallen meteen drie dingen
op aan deze afbeelding:

1. De coefficienten van de reeks die overeenkomen met
frequenties hoger dan 10 kHz zijn ongelijk aan nul.
Dit is yreemd daar frequenties boven de 10 kHz niet
in het signaal voorkomen, maar kennelijk weI in de
distributie.

2. De coefficienten van de reeks die overeenkomen met
tijdstippen waarop het signaal vrijwel nul is zijn
weI sterk aanwezig. Ook dit is vreemd daar op
tijdstippen dat er geen signaal is er volgens de
distributie weI degelijk termen op treden.

3. De tijd-as in de tijd-frequentieplot bevat minder
punten dan het originele tijddomein signaal.
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We mogen uit voorgaande figuur dus concluderen dat de origi
nele Gabortransform, gedefinieerd door Gabor en berekend door
Bastiaans, het lokale frequentiegedrag van een signaal niet
goed beschrijven [Qia93]. Dit was echter wel het doel van het
onderzoek. We willen namelijk het lokale frequentiegedrag van
het lagerdefekt onderzoeken. De reden waarom de distributie
niet het gewenste lokale frequentiegedrag vertoont is gelegen
in de biorthonormale funktie van Bastiaans [Dau92], [Hei89].
Deze funktie is namelijk niet beperkt in het tijd-frequentie
domein, zie figuur 4.2. Het gevolg is dat tijdens de bere
kening van de coefficienten c= signaalelementen op eerdere en
latere tijdstippen ook meegenomen worden. Hierdoor zal de dis
tributie nogal warrig aandoen.

Figuur 4.2 De biorthonormale funktie

We willen nu natuurlijk graag dat deze distributie toch een
lokale frequentiebeschrijving van het signaal geeft. De reden
hiervoor is dat de Gaborreeks namelijk relatief zeer snel be
rekend kan worden. Van Gabor [Gab46] en Harris [Har78] weten
we dat de Gaussische funktie goede eigenschappen bezit ten
aanzien van zijn gedrag in zowel het tijddomein als in het
frequentiedomein. Ten eerste is de Fourier getransformeerde
van een Gaussische funktie ook weer een Gaussische funktie.
Ten tweede bevat de Gaussische funktie de kleinste hoeveel
informatie in het tijd-frequentie domein. Deze eigenschappen
maken de Gaussische funktie voor onze toepassingen zeer ge
schikt als window voor de short Fourier transform in plaats
van het te gebruiken om een signaal te reconstrueren. In
figuur 4.3 zien we het resultaat van het sliding window
spektrum als we de GEF
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naal te reconstrueren.

We zien in figuur 4.3 dat deze tijd-frequentie distributie op
ieder tijdsinterval het frequentiegedrag van het signaal
duidelijk en naar verwachting weergeeft. Zoals verwacht had
kunnen worden is het signaal in elk window ongecorreleerd met
het signaal in de andere wwindows. We kunnen nu ook duidelijk
zien in welke tijdspanne de kogel het defekt in rolt en in
welke tijdspanne de kogel het defekt uit rolt. Er blijven
echter twee nadelen over.

Ten eerste wordt het signaal nu gereconstrueerd met behulp van
de biorthonormale funktie. Deze funktie is in het analoge
tijddomein niet absoluut integreerbaar, dus de Gaborreeks met
de biorthonormale funktie als elementaire basis convergeert
niet. Hierdoor is de signaalrepresentatie instabiel. Dat de
reeks in het discrete geval weI convergeert, ligt aan het feit
dat de sampelmomenten dusdanig gunstig gekozen worden dat we
van de biorthonormale funktie een deel weggooien. Dit betekent
echter direct dat de reeksontwikkeling in het discrete geval
niet exact is.

Het tweede nadeel is nog steeds de resolutie. We kunnen de
gebeurtenissen in figuur 4.3 niet nauwkeuriger schatten dan
binnen een tijdsbestek van 0,6 milliseconden. Als we naar het
signaal kijken in het tijddomein, dan kunnen we zien dat dit
een zeer grove benadering is. We willen eigenlijk dat de
Gaborcoefficienten het lokale frequentiegedrag van het signaal
zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en dat de reeksontwikkeling
toch convergeert. De oplossing voor dit probleem is over
sampling. Deze theorie gaat ervan uit dat we meer coefficien
ten nemen om het signaal te beschrijven dan strikt noodZake
lijk is. Deze theorie is zeer wiskundig en wordt behandeld in
bijlage I. Volgens deze theorie moeten we een "frame" constru
eren dat voldoende strak is om de windowfunktie, het analyse
window, en de funktie waarmee we het signaal reconstrueren,
het synthese window, zoveel mogelijk op elkaar te doen lijken
[Qia93]. Als we dan weer de GEF nemen, dan zijn de coefficien
ten geconcentreerd in tijd en frequentie en is de reeksont
wikkeling convergent. Daubechies [Dau86], [Dau90] en Shie Qian
[Qia93] hebben reeds aangetoond dat bij een viervoudige over
sampling, ofweI OT = ~~, het verschil tussen het analysewindow
en het synthesewindow zeer klein is, zodat we een zeer com
pacte funktie in het tijd-frequentie domein hebbeen om zowel
het signaal te sampelen als het signaal te reconstrueren.
Figuur 4.4 op de volgende pagina geeft de coefficienten van
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het sliding window spektrum met als analyse window de GEF.
Figuur 4.5 geeft de reconstructie van het signaal met
hetzelfde window. De distributie geeft een redelijk nauw
keurige beschrijving van het lokale frequentiegedrag van het
lagerdefekt.

Figuur 4.5 Reconstructie van het signaal.

Aan de hand van de berekende coefficienten wordt de fout
grootte geschat op 0,96 ms, terwijl de werkelijk foutgrootte
0,92 ms is. Deze onnauwkeurigheid is toe te schrijven aan de
stapgrootte in de tijd.

We zien dus dat het sliding window spektrum ( Short Fourier
Transform ) met gebruikmaking van oversampling een redelijk
bruikbaar analyse middel is voor het schatten van foutgrootten
in kogellagers. De resolutie van de distributie is vrij laag
maar kan door meervoudige oversampling teruggebracht worden
naar een gewenst niveau. Er dient weI te worden opgemerkt dat
de resolutie van de distributie virtueel is. Door de onzeker
heidsrelatie [Gab46], [Coh89] weten we dat bij oversampling de
coefficienten onderling gecorreleerd zijn. Verder geeft het
spektrum een goed beeld van het lokale frequentiegedrag van
het foutsignaal. Een groot pluspunt van deze tijd-frequentie
beschrijving is de snelheid waarmee de coefficienten berekend
kunnen worden. Op een 486-50 MHz PC is de distributie van
figuur 4.4 in 0,274 seconden berekend.
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4.1.2 de Choi-williams distributie

De Choi-Williams distributie is berekend volgens de methode in
bijlage III. De distributie van hetzelfde foutsignaal als in
de figuren 4.1, 4.3 en 4.4 is weergegeven in figuur 4.6 op de
vorige pagina. De Choi-Williams distributie geeft een zeer
getrouw beeld van het signaal in de tijd en frequentie weer,
zoals we dat verwacht hadden.

De impuIsvormige pieken in het signaal, die zijn uitgesmeerd
over het frequentiespektrum, zijn duidelijk te zien. Verder
zien we zowel de laag- als hoogfrequente resonantietermen van
het signaal als heuvelruggen door het plaatje lopeno De laag
frequente resonantieterm loopt van de eerste impuls naar de
tweede, terwijl de hoogfrequente resonantieterm bij de tweede
impuls begint. De tijd-frequentie beschrijving bevat evenveel
punten als de tijdbeschrijving van het signaal. We kunnen in
principe dus met een nauwkeurigheid die gelijk is aan de
sampelperiode de foutgrootte in het lager bepalen. Het aantal
frequentiecomponenten wordt bepaald door de lengte van het
window, die wordt gekozen bij de berekening van de tijd
geindexeerde autocorrelatiefunktie. In figuur 4.6 is de lengte
van het window gesteld op 128 sampels, dit geeft namelijk het
beste resultaat in de distributie.

Een nadeel van de Choi-Williams distributie is de rekentijd.
De Choi-Williams distributie is een rekenintensieve operatie.
Op een 486-50 MHz PC is de distributie van figuur 4.6 in 26,4
seconden berekend. Dit is ongeveer een faktor 100 trager dan
de berekening van het sliding window spektrum van figuur 4.4.

Ten aanzien van de nauwkeurigheid kan hetzelfde opgemerkt
worden als bij de Gabortransform. Doordat we tijdens de
berekening van de Choi-Williams distributie de tijdgein
dexeerde autocorrelatiefunktie berekenen, zijn de onderlinge
waarden van de distributie gecorreleerd met elkaar. De
distributie dient dus eigenlijk als voIgt geinterpreteerd te
worden:

Rond tijdstip to zal het signaal ongeveer F(to,~) als
frequentiespektrum hebben.

Dit betekent dUs, dat de verschillende signaaltermen, zoals de
impuIsvormige pieken en de resonanties, niet scherp gedefi
nieerd zijn in de distributie.
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Dit is ook duidelijk zichtbaar in figuur 4.7 op de vorige
pagina. De laagfrequente resonantie loopt nog door na de
tweede impuIs, terwijl de hoogfrequente resonantie al aanzet
voor de tweede impulse De foutgrootte van het defekt in het
lager wordt nu ook 0,1 ms groter geschat dan in figuur 4.6,
terwijl het foutsignaal van hetzelfde lager afkomt met
hetzelfde defekt.

4.2 Juistbeid van bet model

We zullen in de verdere discussie voornamelijk de Choi
Williams distributie gebruiken om het model te toetsen aan de
meetresultaten. Dit is gedaan, omdat de grafieken van deze
distributie het makkelijkst te interpreteren zijn. Het eerste
lager dat gemeten werd had een zeer grote fout. De represen
tatie van het signaal in het tijddomein is te zien in figuur
4.8. We zien hier duidelijk een impuIsvormige piek gevolgd
door een laagfrequente resonantie en een impuIsvormige piek
gevolgd door een hoogfrequente resonantie.

Figuur 4.8 Doorrolling van de fout door twee kogels

De tijd-frequentiedistributie van dit signaal is te bestuderen
in figuur 4.6 en 4.7. We kunnen hier duidelijk de twee sig
naalpieken, die een energetisch maximum voorstellen, met de
bijbehorende resonantie onderscheiden. Het signaal voldoet
uitstekend aan de verwachting, die we aan de hand van het
model uitgesproken hadden. Er dient echter weI te worden
opgemerkt dat de fout vele malen groter was dan de Herze
contactlengte van de kogel. We willen nu ook weten of het
model ook geldig is voor kleinere fouten, die maar enkele
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malen groter zijn dan het raakvlak van de kogel met de
lagerringen. In figuur 4.9 zien we het foutsignaal van een
lager met een defekt van 0,5 rom in de looprichting van de
buitenring. Het is duidelijk dat het model van hoofdstuk 3 en
het signaal van figuur 4.8 weinig overeenkomsten vertonen met
dit trillingssignaal. De reden hiervoor is te vinden in het
model van het foutsignaal dat we opgesteld hebben en de
relatie met de foutgrootte.

Figuur 4.9 Signaal van een lager met een defekt van 0,5 rom

Bij de modelbeschrijving zijn we ervan uitgegaan dat het de
fekt in de lagerring die grootte had, dat de kogel enige tijd
geen contact meer had met de buitenring. Bij dit signaal waar
het defekt 0,5 rom is, is dit niet het geval. We zien eerst een
grote dip in het signaal, dat het moment waarop de kogel de
fout in rolt aangeeft [Epp92]. De buitenring verplaatst zich,
als gevolg van de belasting, weer naar beneden. Voordat de
buitenring zijn maximale uitwijking heeft bereikt, slaat de
kogel echter tegen de rand van de fout en zal de ring weer
naar buiten drukken. Dit komt tot uitdrukking in de signaal
piek, die voIgt op de dip. De buitenring zal nog even natril
len als gevolg van de exitatie, wat we kunnen zien aan de har
monische trilling die voIgt op de signaalpiek.
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De vraag is nu of we met behulp van de tijd-frequentie distri
buties toch nog zinnige dingen over het trillingssignaal kun
nen zeggen. Figuur 4.10 en figuur 4.11 geven de Choi-Williams
distributie van twee signalen van het defekte lager. We zien
dat in dit geval het moment dat de kogel de fout inrolt de
distributie een dc-offset geeft, die gevolgd wordt door een
zeer grote impuls met een bepaalde frequentie. Het tijdver
schil tussen deze twee signaalpieken wordt geschat op respec
tievelijk 0,38 en 0,34 milliseconden.

Wanneer de fout nu nog kleiner wordt zal de dip in het tril
lingssignaal korter duren. De tijd-frequentie distributie zal
de dip en de daaropvolgende signaalpiek steeds moeilijker
kunnen onderscheiden. Dit is weer een gevolg van de onzeker
heidsrelatie in het tijd-frequentie domein. Op het moment dat
de gebeurtenissen in het te onderzoeken signaal elkaar te snel
opvolgen, dan zal elke tijd-frequentie distributie deze veran
deringen niet meer kunnen onderscheiden en zullen de gebeur
tenissen in het tijd-frequentie domein in elkaar overvloeien.

Choi-WilliaMS distributie. SigMa:1.00e+OO.

~ ... , • ~..& • ..'t" .• ,'~...

Foutgrootte= 3.BOe-01 MS.

f'reQuency

Druk een toets on uerder te gaan •••

Figuur 4.10 De Choi-williams distributie van meting 2

38



Choi-WilliaMS distributie. SigMa=1..00e+OO. Foutgrootte= 3.40e-01. MS.

~requency

0"1
M

N

O'l
l::

.r-!
.jJ
Q)

I=l

l::
n:l
>
Q)

.r-!
+J
::1
.0
.r-!
~
+J
Ul

.r-!
'0

Ul
I=l
n:l

.r-!
....-i
....-i
.r-!
~
I

.r-!
0

..c::u
Q)

Cl

.-t

.-t

"'!'

~
::1
::1
0'

.r-!
~

Druk een toets OM verder te gaan ...



HOOFDSTUK 5: CONCLUSIES

uit het voorgaande werk kunnen we concluderen dat zowel de
Gabortransform als de Choi-Williams distributie geschikte
analysemiddelen zijn. Dit wil zeggen dat we met behulp van
tijd-frequentie distributies een beter inzicht krijgen in het
gedrag van het foutsignaal van een defekt kogellager. Het is
zelfs mogelijk om met behulp van deze beide tijd-frequentie
distributies een schatting te maken van de grootte van het
defekt. Er dient dan echter weI rekening gehouden te worden
met enige onnauwkeurigheid. Wordt het defekt in een kogellager
te klein, dan volgen de gebeurtenissen in het foutsignaal
elkaar zo snel op dat deze in het tijd-frequentie domein in
elkaar overvloeien. Hierdoor verliezen we de details in de
distributies en is er met behulp van de Gabortransform en de
Choi-Williams distributie weinig zinnigs over het lagerdefekt
te zeggen.

Zowel de onnauwkeurigheid van de distributie als de beperkte
resolutie hiervan, vinden hun oorzaak in het onzekerheids
principe van de signaaltheorie. We hadden al eerder gesteld,
dat we in het tijd-frequentie domein rekening moeten houden
met enige onnauwkeurigheid. Dit houdt in dat signaaltermen in
het tijd-frequentie domein, die elkaar binnen een tijd
frequentie interval van een half opvolgen gecorreleerd zijn
met elkaar. Dit laatste is er weer de oorzaak van dat we
resolutie in de tijd moeten opofferen voor resolutie in de
frequentie of andersom. Tevens zullen gebeurtenissen die zich
binnen het tijd-frequentie interval van een half opvolgen in
elkaar overvloeien.

Als laatste dient opgemerkt te worden dat in dit afstudeer
werk, dat een aanzet moest zijn om tijd-frequentie distri
buties te gebruiken als analysemiddel bij vibro-acoustische
signalen, zich voornamelijk heeft geconcentreerd op de tijd
frequentie distributies zelf. De bruikbaarheid van de distri
buties zijn aIleen getest onder gunstige omstandigheden met
"mooie" foutsignalen. Verder onderzoek zal moeten aantonen of
tijd-frequentie distributies onder meer algemene omstandig
heden en in industriele applicaties bruikbaar zijn.
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BIJLAGE I. TIJD-FREQUENTIE DISTRIBUTIES

I.1 Tijd-frequentie distributies van signalen

Er zijn twee algemeen bekende manieren om signalen te be
schrijven. De eerste methode is het signaal te beschrijven in
het tijddomein. De funktie, die het signaal beschrijft, geeft
de amplitude van het signaal als funktie van de tijd. De
tweede methode beschrijft de amplitude van het signaal als
funktie van de frequentie. In beide gevallen hebben we een
zeer nauwkeurige beschrijving van het signaal in het ene
domein, terwijl we nagenoeg geen informatie van het signaal in
het andere domein hebben. Dit is geen zinnige manier van sig
naalbeschrijving.

Voor niet-stationaire signalen als muziek is het van meer be
lang om de amplitude van het signaal als funktie van de tijd
~ frequentie te weten. Per slot van rekening wordt een mu
ziekstuk ook op een dergelijke manier geschreven. Het noten
schrift is een sprekend voorbeeld van een tijd-frequentie
distributie.

In de signaalanalyse bestaat er ook de mogelijkheid om een
signaal als funktie van de tijd en frequentie te beschrijven.
Er zijn ruwweg drie klassen [Hla92] waarin we de tijd-frequen
tie distributies kunnen indelen. Dit zijn de klasse van
lineaire, bilineaire en hogere orde distributies. De indeling
is hier gebaseerd op de macht waarin het signaal in de dis
tributie verwerkt is. De lineaire distributies representeren
het signaal lineair in het tijd-frequentie domein, terwijl de
bilineaire distributies het signaal kwadratisch in het tijd
frequentie domein representeren. Verder zijn er nog de hogere
orde distributiesi deze zal ik niet behandelen. Aangezien de
bilineaire distributies afdoende behandeld zijn, wil ik in
deze bijlage aIleen de lineaire tijd-frequentiedistributies
behandelen.

I.2 Lineaire frequentie distributies

I.2.1 Coherente toestanden

In hoofdstuk 2 heb ik twee soorten lineaire tijd-frequentie
distributies vanuit een signaalanalytische achtergrond behan
deld. Tevens is aangetoond dat de twee distributies in wezen
gelijk zijn aan elkaar. In deze bijlage wil ik de lineaire
tijd-frequentie distributies vanuit een meer wiskundige
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achtergrond behandelen. Op deze Manier kan worden aangetoond
dat aIle lineaire tijd-frequentie distributies op dezelfde
basisprincipes zijn gebaseerd en aIleen in detail van elkaar
afwijken. De tijd-frequentieruimte waarin we de funktie ~(t)

opgespannen zien, zal beperkt blijven tot de Hilbert-ruimte
van kwadratisch integreerbare funkties, L2 (R)-ruimte.

Gabor bewees in 1946 dat een willekeur signaal ~(t) in tijd en
frequentie geschreven kan worden als:

cp (t) =L L cmrg( t-mT) e jrCt (I. 1)

waarbij get) een Gaussische funktie is. Helstrom gaf in 1966
[HeI66] al aan dat de Gaborreeks een analoge dualiteit bezat,
gegeven door:

(1.2)

We herkennen hier de inverse Fouriertransformatie van hoofd
stuk 2, formule 12 in en weten dus dat c(r,~) de funktie ~(t)

volledig beschrijft en dat deze te vinden is volgens de short
Fouriertransform of sliding window spektrum. Dit sliding
window spektrum kunnen we echter ook opvatten als het inpro
dukt van ~(t) met een set van in de tijd verschoven en in de
frequentie gemoduleerde wwindows of, zoals Daubechies aangaf,
een set van coherente roostertoestanden.

C('t, <..» = rcp (t) g* (t-'t) e-jLltdt

C ( 't I <..> ) = (cp I g (T • Iol»
(I. 3)

Door dit inprodukt wordt de funktie ~(t) getransformeerd naar
de tweedimensionale tijd-frequentie ruimte, die door de set
van coherente toestanden wordt opgespannen. Deze operatie is
op een constante factor na energiebehoudend, wat wil zeggen
dat:
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ff I(g (t. (,» , cp) 12dt d(,) =21t IIgU211fl2

met I/cpl/2=(cp,cp)

(1.4)

Bewijs:
We gaan even uit van twee signalen 'P1 en 'PZ. We kunnen (I.4)
dan schrijven als:

maar dit is weer gelijk aan:

f f f f CP1 <t) cP~ <t I) g* <t-'t) g ( tl-'t) e j (,) (t-t') dtdt Id'td(,) =

21tJJ J CP1 (t) cP~ (t l ) g* (t-'t) g( tl-'t) a(t- t l ) dtdt1d't =

21tfJCP1(t)CP;<t) /g(t-'t) IZdtd't =

21tKgI12(cpl' cpz)

Maar dit betekent ook dat:

(1.5)

wat weer inhoudt dat een signaal compleet en makkelijk gere
construeerd kan worden uit zijn projecties in de tijd-frequ
entie ruimte. Dat dit geldt voor de continue variabelen T en ~

wisten we al van het sliding window spektrum. Wanneer we ech
ter de coherente toestanden beperken tot een discrete set van
toestanden, nl. g( t-mT )exp{ jrnt }, dan dienen zowel gals T
en n aan een aantal voorwaarden te voldoen.

I.2.2 Frames

Gegeven een LZ(R)-ruimte en een funktie ~(t), dan weten we dat
er voor deze funktie een orthonormale basis te vinden is die
deze funktie in de LZ(R)-ruimte beschrijft als een reeksont-
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wikkeling van deze basisvektoren, ~ = ~ ~gn. Het is echter
niet altijd even handig om een willekeurige funktie te be
schrijven aan de hand van deze basisvektoren. Vaak willen we
dat de gn aan bepaalde voorwaarden voldoen, die niet te ver
enigen zijn met de eigenschap dat ze orthonormaal zijn. Een
alternatief voor deze orthonormale bases zijn frames. Wanneer
de reeks {gn} een frame is dan geldt ook dat ~ = ~ cngn, hoewel
de gn niet orthonormaal en de cn niet uniek behoeven te zijn.
Het voordeel van frames is dat de voorwaarden voor een reeks
om een frame te zijn, niet zo streng zijn als de voorwaarden
om een orthonormale basis te vormen. Hierdoor hebben we over
het algemeen extra vrijheden om andere voorwaarden aan gn te
stellen, bijvoorbeeld dat ze tijd en frequentie begrensde
funkties zijn.

Een reeks {gn} in een Hilbert-ruimte is een frame indien geldt:

o <Allcp 11
2 s: L I( cp t gn)12 s: B~q> 11

2 <00

n
(I.6)

De getallen A en B zijn de framegrenzen. Wanneer A=B, noemen
we de frame strak ( eng. tight ). De reeks

is absoluut convergent, zodat elke herschikking van de reeks
ook weer een frame vormt. We definieren nu de frame-operator

met
(I.?)

of AT5.Ss:BI

Hier is I de eenheidsoperator. Daar S naar beneden is begrensd
door een positieve constante geldt:

1. S is inverteerbaar en B- 1I :s; S-l :s; A-1I.
2. {S-lgn} is ook een frame met de grenzen B-1 en A-1 ,

de duale frame.
3. Elke ~ in de L2 (R)-ruimte kan geschreven worden als,

~ = ~ ( ~,s-lgn) gn = ~ ( ~,gn) S-lgn·
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Bewijs:

Het bewijs van 1. voIgt uit de eigenschappen van de
Hilbert-ruimte en het feit dat de sequentie {gn} naar
beneden begrensd is door een getal groter dan nul
[Hei89].

Het bewijs van 2. is als voIgt:
I: ( ,,5-1gn ) 5- 1gn = 5-1 ( I: ( 5-1" gn ) gn = 5- 1S (5-1,) = 5-1,.

Aangezien AI $ 5 $ BI en B-1I $ 5-1 $ A-1I, geldt dat S-lgn
een frame is.

Het bewijs van 3. voIgt ui t , = S5-1, = S-l (S,) =
5-1

( I: ( "gn) gn ) = I: ( "gn) S-lgn ·

Nu is het aIleen nog van belang om het duale frame te vinden,
of om S-l te vinden, zodat we het duale frame kunnen berekenen.
Om de duale frame operator te vinden herschrijven we S als:

S = _2_{I__2_ S}
A+B A+B

en omdat

dan is 5-1 = 1
_2_{I-_2_S}
A+B A+B

en omdat 1-2-sl<1 S-l = _2_ L [I-_2_S] k
A+B A+B k A+B

(I.S)

AI'5.S'5.BI geldt:

A-B '5.I--2-S'5. B-A
A+B A+B A+B

(1.9)

Uit (1.9) blijkt dat hoe dichter A en B bij elkaar liggen, hoe
sneller de MacLaurinreeks convergeert. Bij een tight frame is
de duale frame operator zelf op een constante na gelijk aan de
oorspronkelijke frame operator. Voor waarden van B/A zeer
dicht bij een kan het duale frame benaderd worden door:

h = S-lg = h - 2 g
n n n- A+B n
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1.2.3 De Gabortransform ofwel de Weyl-Heisenberg frame

Wanneer we nu de voorgaande theorie gebruiken voor de
Gabortransform, dan kunnen we deze schrijven als:

(1.10)

Dit geldt echter aIleen indien:

o <AIlq>1I2 :::; L 1(q>,hmr >12 :::;Bllq> 11
2 <00

n
(1.11)

Formule 1.11 geeft direkt aan waarom de biorthonormale funktie
van Bastiaans en dus het geval waarbij nT=2~ niet geschikt is
om de Gaborcoefficienten te berekenen. De biorthonormale funk
tie is niet absoluut integreerbaar, zodat formule 1.11 niet
naar boven begrensd is. Hierdoor vormt de reeks {~} geen
frame. Dan valt nu nog te onderzoeken of de reeks {hmr} weI een
frame vormt als nT<2~.

Daar het eenvoudiger is te kijken of {g=} een frame vormt dan
{h=} zullen we eerst kijken of de {g=} een frame vormen voor
nT<2~. Wanneer dit waar is dan vormt de reeks hmr=S-lgmr namelijk
ook een frame. Om aan te kunnen tonen of {g=} een frame is
gebruiken we de Zaktransform. We herdefinieren de Zaktransform
van een willekeurig signaal ~(t), als:

1

= 1"2~ In{l ( t+k) }ei21rkf
~T (1.12)

De stapgrootte van de fourierreeks is hier gelijk aan een
gekozen. Dit vereenvoudigt het rekenwerk en doet niets af aan
de algemene geldigheid van de komende vergelijkingen. We
hebben verder de volgende operaties met de daarbij horende
eigenschappen van de Zaktransform:

Ta<p (t) = q> (t+a) Z(Ta<p (.» = <pz(.+a, f)

Rb<P(t) = e-j21rbe<p(t) Z(Rb<P(.» = e-j21rb1:<pz(·,f+b)

We herschrijven de Gaborreeks als:
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<P (t) = L L croIg( t-ma) ej21fIbt
ro I

me t ab = P en PI q € II
q

We weten van het werk van Jansen [Jan89] dat geIdt:

1 1

L L I(gmIt <p) 12 = L L JJIgiro,I) (-r I f) 1
2

•

m I m I 00

IcP z ( -r I f) 12 drdf

(I. 13 )

Nu moeten we qlz(m,r)(r,f) nog uitrekenen. Dit gaat als voIgt voor
A=I/b:

1 1 j21fb(..! (T+k» .
Z(g(t-ma)ej21fIbt) = -Lg(-(-r+k)-ma)e b e-J21fkf

IE k b

= e j21fT g (1; -m P I f)
Z q

Dit invuIIen in (1.13) t dan krijgen we:

1 1

L L JJIgz (-r-m P
I f-r) 12 1<Pz (-r I f) 12 drdf

mIoo q

m = nq+k met 0 !:k!: q-l

Nu geldt dat gz(r,f) periodiek is in r en f met periode 1,
zodat:
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(1. 14)

1

q-l P-l 1 P
.!EE!!l g z(-r-k P ,f-1.) 12 Icp(-r,f-1.) 1

2 d-rdf
p k=o 1 =0 0 0 q p p

Nu kunnen we aan de hand van bovenstaande bewijzen dat de
reeks {g=} een frame vormt voor ab= p/q en dat reeks {gmr} geen
frame vormt voor ab>l. Formule 1.14 heeft een nulpunt of gaat
naar oneindig, indien {gmr} geen frame vormen. We schrijven dus
aan de hand van 1.14:

q-l p-l

~~ Ig (-r-kP,f-.!:.) f (-r,f-1.) 12 =
LJLJ Z q P Z Pkso 1=0

o (1.15)

en we zien dat in het geval ab>l, dus p>q het stelsel verge
lijkingen van (1.15) meer onbekenden dan vergelijkingen heeft,
zodat er altijd weI een funktie ~(t) is te vinden zodanig dat
(1.15) waar is.

uit (1.14) kunnen we ook opmaken dat

q-l

A eSB infimum { L 1g Z ( -r -k P , f) 12 }

k=o q

(1.16)
q-l

Ig z ( -r -k P , f) 12 }B = ess supremum { E
k=O q

waarbij gmr een frame is als 0 < A ~ B < ~. Als we voor get) de
GEF nemen, dan weten we dat in het geval ab=l deze funktie een
enkel nulpunt heeft in [ ~,~ ]. Voor p<q zien we dat dit nul
punt door de sommatie weggewerkt wordt. Aangezien de GEF een
begrensde funktie is, is de Zakgetransformeerde van de GEF ook
begrensd, zodat geldt dat voor p<q de reeks {g=} een frame
vormt. Voor de bepaling van de biortogonale funktie voor
ab=p/q<l verwijs ik naar het werk van Zibulski [Zib].
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BIJLAGE II.
NUMERIEKE BENADERING VAN DE GABORTRANSFORM

II.l Berekening van Gaborcoefficienten door middel van matrix
calculaties [Yao93], [Ba192]

We schrijven de vergelijking van de Gaborreeks van formule 13
uit hoofdstuk 2 hier nogmaals op:

<p (t) =L L cmrg( t-mT) e jrOt (13)

Wanneer ~(t) nu een discreet signaal is, zeg f(x), met X= 0,
1, .. , X-I, X<oo en X een positief geheel getal, dan is het
interval waarin f(x) bestaat te verdelen in een eindig aantal
intervallen, zeg K. Elk interval bes1aat nu M punten, zodat
geldt X=KM en f(x) bestaat op x=O, 1, ... ,K(M-1), KM. Als dit
laatste niet het geval is dan vullen we x aan met nullen. We
kunnen formule 13 nu herschrijven tot:

K-l M-l jE

f(x) =L L amrg(x-mT) e T

m=O r=O

(11.1)

Deze laatste vergelijking kunnen we weer herformuleren tot een
matrixoperatie:

f = G£! (11.2) .

Hier is f de signaalvektor en is G de matrix van Gabor's
Elementaire Funktie ( GEF ). De vektor £! stelt de Gaborcoeffi
cienten ao, a" ... , aM-', aM' ... , aKM-2, aKM-' van de discrete
funktie f(x} voor. In formule 13 lopen de indices echter van
-00 tot 00, hierdoor is deze operatie symmetrisch als g(t} de
Gaussische funktie is. Formule 11.1 is echter niet meer symme
trisch daar de indices van ° tot respectievelijk M-1 en K-1
lopeno Deze symmetrie is vrij belangrijk daar, als f(x) en
g(x) reele funkties zijn, geldt dat

*a mr = a m,-r (II. 3)

en deze relatie geeft aan dat we in principe maar de helft van
het aantal coefficienten hoeven te berekenen.
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We hebben het interval waarin f(x) bestaat al verdeeld in K
windows van M punten. We stellen nu dat het nUlde window van
het punt 0 tot M-1 loopt en zo loopt het K_pte window van het
punt (K-1)M tot K(M-1). Het mde window komt nu overeen met het
interval [ m(M-~) , m+1(M-~) ] waarvan het middelpunt op
roM + ~(M-1) ligt. Als we aIle punten in elk window-interval
equidistant beschouwen, dan komt elk punt x van f(x) overeen
met het GEF-punt:

M-1
x - = hex).

2

Hierdoor is de GEF nu gedefinieerd als:

j 2'1rh(r)h(x)

gmr=g(h(x) -mM) e M
(II.4)

Nu geldt de syrnmetrie-relatie van (II.3) weer, met dien ver
stande dat:

...
amr = a m.M-r-l.

Aan (II.2) kunnen we zien dat G een KM x KM matrix is en ge
schreven kan worden in de vorm:

r --,
I Goo GOl · · · GO•K- l I
I GlO Gll · · · . . G l •K- l I
I · I

G = I I
I · I
I · I
I ~-l.O ~-l.l · · · . . ~-l.K-l I
L -.J

Elk element Gpq ' p,g = 0, 1, ... , K-1 is een M x M-matrix. Als
g (pq) een element is van zo' n matrix dan voldoet deze aan deuv

vergelijking:

j 2'1rh(v)h(u)

gJ~q) = (-l)P(M-l)g(h(u) + (p-q)M) e M (II.S)

We kunnen aan (II.S) zien dat deze formule in feite uit drie
delen bestaat, zodat we Gpq kunnen herschrijven tot:

G = (-1) p(M-l)O E
pq p-q (II. 6) .
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Dp_q is nu een M x M-diagonaalmatrix met als diagonaalelementen
duvcp·q) = 9 ( h (u) + (p-q) M ). Hierdoor is de matrixoperatie van
(11.2) weer te herschrijven tot:

~ --,
lEO • 0 I
I 0 E . . .01

I . . I
f = CD I Ia (I1.7) .

I . I
100 • • • E I
l.-... ~

Waarbij geldt:

C =

~ --,
I I 0 . . . 0 I
I 0 (-1) M-'I . . . 0 I
I . I
I I
I . . I
I 0 0 (-1)M-'I I
l.-... ~

~ --,
I Do D., D-2 · D_ CK -') I
I D, Do D_, · · · D_ CK-2) I
I D2 D, Do · · · D_ CK-3) I

D = I I
I . I
I . I
I DK-, DK-2 DK-3 · · · Do I
l.-... --I

We zien dat D een blok-Toeplitz matrix is, waarvan de blokken,
Dp_q, weer diagonaalmatrices zijn. Willen we nu de Gaborcoeffi
cienten berekenen, dan kan dit eenvoudig door de diverse
matrices te inverteren.

~ --,
I E* 0 . 0 I
I 0 E* . . . 0 I
I . . I

M,g = C"D-' I It: (11.8) •

I . I
I 0 0 . . . E* I
l.-... ~
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Het inverteren van de matrices C en E is vrij simpel daar
C-1 = C en EE" = M. Het enige dat overblijft is het inverteren
van D. Nu is D een vrij ijle matrix en bovendien nog een blok
Toeplitz matrix. Hierdoor is het relatief makkelijk de matrix
te inverteren, voorop gesteld dat deze niet-singulier is.

We definieren nu M K x K-matrices, B(k). De elementen b(k)pq zijn
als voIgt gedefinieerd:

(II.9) .

B(k) is weer een Toeplitz matrix, aIleen nu geheel gevuld. We
noemen nu de elementen van de inverse matrix van B(k), F(k),
f(k)pq. Daar F(k) ook weer een Toeplitz-matrix is, DP-q een diago
naalmatrix is en we g(x) beperken tot de klasse van symmetri
sche funkties, kunnen we enkele vereenvoudigingen aanbrengen.

1. We slaan de matrices DP-q op als vektoren, daar aI
leen het spoor van deze matrices interessant is.

2. Daar g(x) een symmetrische funktie is, geldt dat
D-k en ok, met k€I, elkaars gespiegelde in DO z ij n. We
hoeven dus aIleen de matrices ok, k=O, 1, ••. , K, te
inverteren.

3. Zowel Bk als pk zlJn Toeplitz matrices en ook hier
geldt vanwege de symmetrie van g(x) dat de elementen
b(k)lO ( f(k\o ), met O<=I<=K, en b(k\K ( f(k)lK ) elkaars
gespiegelden in b(k)ll zijn. Dankzij deze relatie hoe
ven we aIleen maar de eerste kolom van B(k) te in
verteren om de gehele matrix D te inverteren en dus
de biorthonormale funktie van Bastiaans te bere
kenen.

We hebben nu dus de eenvoudige relatie b(k)lO = d1kko Om nu de
geinverteerde elementen f(k\o te berekenen, passen we de vol
gende formules toe:

(II.I0)
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1-1

f (k) - -f (k) [b (k) f (k)] + ~ b (k) f (k)
10 - 10 10 10 LJ 1-p,O pO

P=l

(11.11)

Oeze formules volgen uit de relatie BCk)F Ck ) = I en het gegeven
dat B Ck ) en FCk) Toeplitz matrices zijn. We hoeven de berekende
elementen van F Ck ) nu aIleen nog terug te zetten in 0-1 • oit kan
aan de hand van:

d (l) -f(k)
kk - 10

d -1 - fH-k-1
kk - 10

05:.15:.K

O<l5:.K
(11.12)

Hiermee hebben we de nodige berekeningen gemaakt om (11.8) op
te lossen. Oeze vergelijking kan weer herschreven worden tot:

K-1

a =..!.E~ (-1) k(1II-1) (D (1II) ) -1 f
m M LJ m~ k

k=O

(11.13)

Waarmee het probleem, de Gaborcoefficienten te berekenen,
opgelost is. Zolang Do een niet-singuliere matrix is, is de
matrix 0 inverteerbaar en het probleem om de Gaborcoeffici
enten te berekenen stabiel.
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BIJLAGE III.
NUMERIEKE BENADERING VAN DE CHOI-WILLIAMS DISTRIBUTIE rCho89]

We gaan weer uit van een discreet signaal f(x), met -oo~ x ~oo.

We definieren nu de Choi-Williams distributie voor discrete
signalen als:

lr

Fcw(n,b) = 221tLL f ej(~1l-2T"-~n)"'(CT)
-K

f ( J.L +T) f· (J.L -T) d~
(II!.l)

Hier zijn n, 1 en ~ discrete variabelen en ~ en ~ continue
variabelen. We nemen gemakshalve een sampelinterval van 1 aan.
Dit doet niets af aan het algemene karakter van deze bijlage,
maar het maakt de formules makkelijker leesbaar. Wanneer we nu
voor

(111.2)

exp (- (lL-n )2) f(J.L+T) f· (J.L-T)]
4T 2

/ CJ

wordt (111.1) na integreren over ~:

Fcw(n, b) =2 L e-j2OT l:E 1
V41tT2 / CJ

invullen, dan

Hier is aangenomen dat de kernfunktie buiten het interval
[-~ , ~ ] verwaarloosd kan worden. Normaal gesproken zijn
spektra van gesampelde signalen periodiek in ~ met periode 2~.

De Choi-Williams distributie is echter, net als de Wigner
distributie, een kwadratische representatie van het signaal en
hierdoor periodiek in ~ met periode ~. Dit betekent dat,
zonder tegenmaatregelen, de bandbreedte van het te onderzoeken
signaal gehalveerd dient te worden.

Een manier om aliasing voor b>~ te voorkomen is het reele
signaal f(x) te vervangen door het analytische signaal fa(x).
Analytische signalen hebben de voor ons voordelige eigenschap
dat ze geen negatieve frequentiecomponenten bezitten. Hierdoor
kunnen we de gehele bandbreedte van [0, 2~) in de distributie
beschouwen.
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Aangezien de Choi-Williams distributie een reken- en geheugen
intensieve operatie is, moet het tijddomein opgedeeld worden
in wat Choi en Williams gewogen tijdwindows noemen. We dienen
voor de correlatie het symmetrische window WH(r) te nemen en
voor de kernfunktie WM(~). Het laatste window is een recht
hoekig window, dat dus niets anders inhoudt dan een begrenzing
van de sommatie over ~. Het gewogen window WH(r) kan elke
symmetrische gladde funktie zijn, die aan de randen van het
tijdsinterval naar nul gaat. oit window heeft dezelfde funktie
als de windows gebruikt bij standaard FFT-technieken [Har78],
[Nut81]. In ons geval kunnen we ook voor WH(r) een rechthoekig
window nemen, daar het te onderzoeken signaal aan de randen
van het tijddomein nagenoeg gelijk is aan nul.

Wanneer we nu voor O=~k/N kiezen, dan is formule III.2 te
herschrijven tot:

Om nu met behulp van (III.3) de Choi-Williams distributie te
berekenen, volgen we de volgende procedure:

1. Transformeer het ingenomen reele signaal om naar het
analytische signaal. oit gebeurt via de Hilbert
transform. Bereken van f(~) de FFT, vermenigvuldig
de negatieve frequentiecomponenten met 0 en de posi
tieve frequentiecomponenten met 2. Via de inverse
FFT krijgen we nu fa(~) terug.

2. Bereken voor de verschillende waarden van ~ de kern
funktie. Oeze hoeft aIleen maar opnieuw berekend te
worden voor veranderende u.

3. Bereken de tijd-geindexeerde autocorrelatie funktie,
r(n,r), van fa(x). oit is de term in (III.3) die
tussen de vierkante haken staat.

4. vervolgens kan met een eenvoudige N-punt FFT de
distributie van r(n,r) op elk tijdstip n berekend
worden.
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