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Samenvatting

Dit afstudeerverslag beschrijft de implementatie en de resultaten daarvan van
twee theorieën over Gabor's signaal expansie. De theorieën zijn ontwikkeld door
Dr.ir. M.J. Bastiaans en sluiten mooi op elkaar aan. Met andere woorden de
ene theorie is een uitbreiding van de andere. Zowel aan kritische bemonstering
als aan overbemonstering van het tijd-frequentie domein is aandacht besteed.
De Zak transformatie en de twee-dimensionale Fourier transformatie lopen als
een rode draad door het verslag. De algoritmen die geïmplementeerd zijn voor
tijdcontinue signalen zijn vooral van belang geweest voor de analyse van een
window functie behorende bij een elementair signaal. Voor tijddiscrete signalen
zijn algoritmen geïmplementeerd die de Gabor transformatie en de inverse Gabor
transformatie kunnen uitrekenen in het geval van kritische bemonstering. In het
geval van overbemonstering is een algoritme geïmplementeerd welke de Gabor
transformatie berekent voor tijddiscrete signalen. Bij alle algoritmen is uitgegaan
van eindige signalen.
Als programmatuur is het pakket: 386-MATLAB (versie 3.5m) gebruikt.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Op de vakgroep ESP (Signal Processing) wordt al enige jaren onderzoek ge
daan naar het karakteriseren van signalen en systemen door middel van lokale
frequentie-beschrijvingen. Voorbeelden hiervan zijn de Wigner- distributiefunc
tie, de Gabor-ontwikkeling en de 'short-time Fourier transform'.

In 1946 stelde Gabor1 voor om een signaal te expanderen in een discrete verzame
ling van in tijd verschoven en in frequentie gemoduleerde Gaussische elementaire
signalen. Gabor's signaal expansie biedt de mogelijkheid om een signaal, dat
beschreven is in het tijd domein, af te beelden op het tijd-frequentie domein. Op
deze manier wordt dan een lokaal frequentie spectrum verkregen.

Gabor's expansie is al lang geleden erkend als een zeer bruikbaar hulpmiddel in
de signaal verwerking. Echter z'n toepassingen waren beperkt, omdat het selec
teren van de Gabor coëfficiënten veel problemen met zich meebracht.

Aangezien de discrete verzameling van in tijd verschoven en in frequentie gemo
duleerde versies van een elementair signaal in het algemeen geen orthonormale
basis vormen, is het vinden van de Gabor coëfficiënten erg moeilijk. Een oplossing
voor dit probleem is het vinden van een bi-orthonormale hulpfunctie, de window
functie genaamd.

Bij het berekenen van deze window functie en daarmee de Gabor coëfficiënten
wordt gebruik gemaakt van de Zak transformatie en de twee-dimensionale Fou
rier transformatie. Ook de daarbij behorende inverse transformaties zijn zeer
belangrijk bij de berekeningen. In de theorieën wordt zowel aandacht besteed
aan continue signalen als aan discrete signalen.

1 Dennis Gabor (1900 - 1979) was Elektrotechnisch ingenieur, hoogleraar aan het Imperial
College in Londen en uitvinder van de holografie, waarvoor hij in 1971 de Nobelprijs voor
Natuurkunde ontving.



2 Inleiding

Ondanks de introductie van de window functie en alle wiskundige hulpmiddelen
bij het bepalen van de Gabor coëfficiënten, komen er toch nog enkele problemen
naar voren. Deze problemen hebben geleid tot de studie naar overbemonstering
van het tijd-frequentie domein. De eerder genoemde transformaties zijn ook hier
weer de sleutels voor het vinden van de Gabor coëfficiënten. Hierbij wordt ook
zowel aan continue signalen als aan discrete signalen aandacht besteed.

Het doel van de afstudeeropdracht is om een eerste aanzet te geven tot de im
plementatie van de theorieën zowel in het geval van kritische bemonstering als
overbemonstering van het tijd-frequentie domein. Bij de implementaties moet
zowel aandacht worden besteed aan continue signalen als aan discrete signalen.
In hoofdstuk 2 wordt de theorie beschreven die leidt tot de berekening van de
Gabor coëfficiënten in geval van tijdcontinue signalen. Vervolgens wordt deze
theorie uitgebreid in hoofdstuk 3, waar de berekening van de Gabor coëfficiënten
voor tijddiscrete signalen wordt uitgelegd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 inge
gaan op de implementatie van de beschreven theorieën. Tevens worden enkele
resul taten besproken.
In hoofdstuk 5 wordt de theorie besproken die leidt tot de berekening van de Ga
bor coëfficiënten voor tijdcontinue signalen in geval van overbemonstering van het
tijd-frequentie domein. Omdat de vorm van de window functie bij deze theorie
een zeer belangrijke rol van betekenis speelt, wordt in hoofdstuk 6 uitleg gegeven
over de implementatie die resulteert in de window functie. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met de bespreking van enkele interessante resultaten. Hoofdstuk 7
vormt de afronding van het verslag met de implementatie van de formules die
leiden tot de Gabor coëfficiënten van tijddiscrete signalen in geval van overbe
monstering van het tijd-frequentie domein. Uiteraard worden ook aan het einde
van dit hoofdstuk enkele resultaten besproken.



Hoofdstuk 2

Gabor en tijdcontinue signalen

In dit hoofdstuk wordt een theorie beschreven om de Gabor coëfficiënten uit te
rekenen. Er wordt uitgegaan van tijdcontinue signalen. In hoofdstuk 3 wordt
de theorie uitgebreid met tijddiscrete signalen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4
ingegaan op de implementatie van de beschreven theorieën.

2.1 Frequentie spectrum

Het is soms handig om een signaal 'P(t) van het tijd domein naar het frequentie
domein te transformeren. Het zo ontstane frequentie spectrum wordt verkregen
door de Fourier transformatie. Deze transformatie is als volgt gedefinieerd:

'7'(w) = [:00 'P(t)e-jwtdt (2.1)

In het vervolg van het verslag geeft een streepje boven een symbool aan dat we
met een functie in het frequentie domein te maken hebben. Het frequentie spec
trum laat een globale verdeling van de energie van het signaal als een functie van
de frequentie zien. Echter, tegenwoordig is men steeds meer geïnteresseerd in de
momentane of lokale verdeling van de energie als een functie van de frequentie.
De behoefte voor een lokaal frequentie spectrum komt in verschillende vakge
bieden voor. Het komt onder andere voor in de muziek, in de optica en in de
mechanica.

Gabor 's signaal expansie is één van de mogelijkheden om een lokaal frequentie
spectrum te kunnen beschrijven. In 1946 stelde Gabor voor om een signaal te
expanderen in een discrete verzameling van verschoven en gemoduleerde Gaussi
sche signalen. Om Gabor's idee wat te verhelderen volgt hieronder een citaat uit
zijn oorspronkelijk verhaal:

Hitherto communications theory was based on two alternative methods of signal
analysis. One is the description of the signal as a funetion of time; the other is
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Fourier analysis. . .. But our everyday experiences ... insist on a description in
terms of both time and frequency . ... Signals are represented in two dimensions,
with time and frequency as co-ordinates. Such two-dimensional representations
can be cal/ed 'information diagrams', as areas in them are proportional to the
number of independent data which they can convey. ... There are certain 'elemen
tary signaIs' which occupy the smal/est possible area in the information diagram.
They are harmonic oscil/ations modulated by a probability pulse. Each elemen
tary signal can be considered as conveying exaetly one datum, or one 'quantum
of information.' Any signal can be expanded in terms of these by a process which
includes time analysis and Fourier analysis as extreme cases.

Hoewel Gabor is uitgegaan van een Gaussisch elementair signaal, geldt zijn sig
naal expansie voor willekeurige elementaire signalen.

2.2 Gabor's signaal expansie

Laten we uitgaan van Gabor's oorspronkelijke keuze, namelijk een elementair
signaal g(t) met een Gaussische vorm.

(2.2)

De factor Û is toegevoegd om (~) f Ig(tWdt , de energie-inhoud, tot 1 te norma
liseren.
In fig. 2.1 staat het Gaussische elementaire signaal afgebeeld. De factor T heeft
de waarde 1 in deze figuur.
Van het elementaire signaal g(t) construeren we een discrete verzameling van
verschoven en gemoduleerde versies gmk (t) , die als volgt is gedefinieerd:

gmk(t) = g(t - mT)ejHU (2.3)

De tijdverschuiving T en de frequentieverschuiving n voldoen aan de relatie:
nT = 271", en m en k zijn integers.
In 1946 stelde Gabor dat een willekeurig signaal e.p(t) uitgedrukt kan worden in
de volgende vorm:

e.p(t) = L L amkgmk(t)
m k

(2.4)

De Gabor coëfficiënten amk moeten passend gekozen worden. We kunnen zeggen
dat Gabor's signaal expansie een willekeurig signaal e.p( t) representeert als een
superpositie van verschoven en gemoduleerde versies van een elementair signaal
g(t). De verschuiving geschiedt over discrete afstanden mT en de modulatie ge
schiedt met discrete frequenties kno Gabor's signaal expansie is gerelateerd aan
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Figuur 2.1: Elementair signaal met Gaussische vorm

de vrijheidsgraden van een signaal. Elke expansie coëfficiënt amk representeert
één complexe vrijheidsgraad.
Men zou zich kunnen afvragen waarom Gabor gekozen heeft voor een Gaussisch
elementair signaal. Hij heeft dat namelijk gedaan, omdat elke verschoven en ge
moduleerde versie van zo'n signaal de kleinst mogelijke oppervlakte inneemt in
het tijd-frequentie domein.
Om de Gabor coëfficiënten te kunnen bepalen moet de discrete verzameling van
verschoven en gemoduleerde versies van het elementaire signaal gmk(t) orthonor
maal zijn. In het algemeen is dit niet het geval.
Laten we nu twee elementen gmk(t) en gnl(t) beschouwen uit de, mogelijk niet
orthonormale, verzameling van verschoven en gemoduleerde versies van het ele
mentaire signaal. Het inwendig product van deze twee elementen ziet er als volgt
uit:

Jg~I(t)gmk(t)dt = dn-m,l-k = d':n-n,k-I (2.5)

Als de verzameling gmk(t) orthonormaal is, dan moet de matrix dmk de vorm
hebben van een product van twee Kronecker delta's T8m 8k • In het geval van een
Gaussisch elementair signaal ziet de matrix dmk er als volgt uit:

(2.6)

In fig. 2.2 staat deze matrix afgebeeld.
Het is dus duidelijk dat de verzameling verschoven en gemoduleerde versies van



6 Gabor en tijdcontinue signalen

een Gaussisch elementair signaal niet orthonormaal is. Hierdoor is het vinden
van de Gabor coëfficiënten geen triviale aangelegenheid.

matrix d(m,k)

m-richting

Figuur 2.2: Matrix dmk

De expansie coëfficiënten kunnen eenvoudig gevonden worden, zelfs in het geval
dat de verzameling gmk(t) niet-orthonormaal is, als we een window functie w(t)
kunnen vinden, zodanig dat aan de volgende relatie wordt voldaan:

(2.7)

In formule (2.7) is Wmk(t) weer een verzameling van verschoven en gemoduleerde
versies, in dit geval van de window functie w(t):

Wmk(t) = w(t - mT)ejknt (2.8)

De window functie moet voldoen aan de twee zogenaamde bi-orthonormality con
dities. Deze condities zijn als volgt geformuleerd:

LLw~k(tl)gmk(t2)= b(t1 - t2)
m k

(2.9)

(2.10)

Het blijkt [Bas1-94] dat de eerste bi-orthonormality conditie de tweede impli
ceert, zodat we ons kunnen concentreren op de eerste conditie. Als we nu starten
met een matrix amk en met deze matrix een signaal <.p(t) construeren met for
mule (2.4), dan geeft de eerste bi-orthonormality conditie de garantie dat we de
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oorspronkelijke matrix amk terugkrijgen na invullen van c.p( t) in formule (2.7).
Als we starten met een signaal c.p(t) en met dit signaal de matrix amk construeren
met formule (2.7), dan geeft de tweede bi-orthonormality conditie de garantie dat
we het oorspronkelijke signaal c.p(t) terugkrijgen na invullen van de matrix amk in
formule (2.4).
We kunnen dus concluderen dat de twee vergelijkingen (2.7) en (2.4) een trans
formatie paar vormen.

In de volgende paragraaf komt een wiskundig stuk gereedschap aan de orde om
op een aantrekkelijke manier een window functie w(t) te vinden, behorende bij
een elementair signaal g(t).

2.3 Zak transformatie

In deze paragraaf introduceren we de Zak transformatie en we zullen laten zien
dat deze transformatie nauw samenhangt met Gabor's signaal expansie. De Zak
transformatie 0(t,wj T) van een signaal c.p(t) is gedefinieerd als een Fourier trans
formatie van de reeks c.p(t +mT):

0(t,w; T) = 'Lc.p(t +mT)e- jmwT
m

(2.11)

In formule (2.11) kan m elke integer waarde aannemen, en is t niets anders dan
een parameter.
De Zak transformatie van een signaal duiden we aan met een tilde boven het
signaal.
We merken op dat de functie 0(t, w; T) periodiek is in de frequentie variabele w

met periode !1 en quasi-periodiek in de tijd variabele t met quasi-periode T:

0(t +mT,w + k!1; T) = 0(t,w; T)e jmwT (2.12)

Bij de Zak transformatie kunnen we ons beperken tot het fundamentele interval:

De inverse Zak transformatie ziet er als volgt uit:

c.p(t +mT) = Ain 0(t,w; T)ejmwTdw

(2.13)

(2.14)

In vergelijking (2.14) kan de variabele t beperkt worden tot een interval ter lengte
T.
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De Zak transformatie biedt ons de mogelijkheid om een willekeurig lange één
dimensionale tijd functie te representeren door een twee-dimensionale tijd-fre
quentie functie op een rechthoek met de eindige afmeting OT = 271". In fig. 2.3 zijn
enkele eigenschappen van de Zak transformatie nog eens grafisch weergegeven.
Nu gaan we de Zak transformatie gebruiken om op een elegante manier de window
functie w( t), behorende bij een elementair signaal g(t), te berekenen. De eerste
bi-orthonormality conditie vormt het uitgangspunt:

(2.15)

Door aan beide kanten van deze vergelijking de Fourier transformatie te nemen,
volgt na een aantal rekenstappen [Bas1-94] de volgende relatie tussen de window
functie en het elementair signaal:

Tg(t,w; T)w*(t,w; T) = 1 (2.16)

De eerste bi-orthonormality conditie (2.9) is dus omgezet naar een product van
twee Zak transformaties. Op deze manier is het vinden van een window functie
w(t), behorende bij een elementair signaal g(t) een stuk eenvoudiger geworden.
Het uitrekenen moet als volgt geschieden:

• van het elementaire signaal g(t) berekenen we de Zak getransformeerde
g(t,w; T) m.b.v. formule (2.11);

• onder de voorwaarde dat gedeeld mag worden door g( t, w; T) kunnen we de
Zak getransformeerde w(t,w; T) berekenen m.b.v. formule (2.16);

• de window functie w(t) kan uiteindelijk berekend worden door w(t,w; T)
terug te transformeren m.b.v. formule (2.14).

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe, na het vinden van de window func
tie, de Gabor coëfficiënten op een wiskundig mooie manier uitgerekend kunnen
worden.

2.4 Gabor transformatie en Zak transformatie

Na het vinden van de window functie, behorende bij een elementair signaal, kun
nen we ons gaan bezighouden met de formules (2.7) en (2.4). Deze twee relaties
vormen een transformatie paar. Het ligt daarom voor de hand om een deze rela
ties een toepasselijke naam te geven. We definiëren de Gabor transformatie
met formule (2.7):

(2.17)
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Figuur 2.3: Fundamenteel interval en periodiciteit
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Deze Gabor transformatie levert dus een matrix op van Gabor coëfficiënten, die
behoren bij een bepaald signaal c.p(t). Verder definiëren we de Inverse Gabor
transformatie met formule (2.4):

c.p(t) = L L amkgmk(t)
m k

(2.18)

Met de inverse Gabor transformatie kunnen we dus een signaal c.p( t) terugwinnen
uit zijn Gabor coëfficiënten.

In deze paragraaf willen we de Zak transformatie gaan gebruiken bij het uitre
kenen van de Gabor transformatie en de inverse Gabor transformatie. Om te
beginnen introduceren we eerst een wiskundig hulpmiddel, namelijk de Fourier
transformatie van een matrix (bijvoorbeeld de matrix amk):

ä(t,w;T) = LL amke-j(mwT - HU)
m k

(2.19)

Deze Fourier transformatie is periodiek in de tijd variabele t met periode T, en
periodiek in de frequentie variabele w met periode n.

ä(t +mT, w + kn; T) = ä(t,w; T) (2.20)

Bij deze transformatie kunnen we ons beperken tot het fundamentele Fourier
interval:

( _ T < t < T _ n < w < n)
2 -2' 2 -2

De bijbehorende inverse Fourier transformatie ziet er als volgt uit:

(2.21 )

amk = 2~ hin ä(t,w; T)ej(mwT - knt)dtdw (2.22)

Door deze Fourier transformatie toe te passen op de Gabor transformatie (2.17)
volgt na een aantal berekeningen [Bas1-94] de volgende relatie:

ä(t,w; T) = Ttj;(t,w; T)w*(t,w; T) (2.23)

Op deze manier is de Gabor transformatie (2.17) dus omgezet in een product
vorm (2.23). Ook de Inverse Gabor transformatie (2.18) kan in een product vorm
geschreven worden [Bas1-94]:

tj;(t,w;T) = ä(t,w;T)g(t,w;T) (2.24)
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Het uitrekenen van de Gabor coëfficiënten kan dus op de volgende wijze geschie
den:

• van het elementaire signaal g(t) berekenen we de Zak getransformeerde
g(t,w; T) m.b.v. formule (2.11);

• onder de voorwaarde dat delen door g(t, w; T) is toegestaan, berekenen we
w*(t, w; T) m.b.v. formule (2.16);

• vervolgens berekenen we de Zak getransformeerde 0(t, w; T) van het signaal
<p(t);

• m.b.v. formule (2.23) kan ä(t, w; T) berekend worden;

• tenslotte kunnen de Gabor expansie coëfficiënten bepaald worden m.b.v.
de inverse Fourier transformatie (2.22).

2.5 Conclusie

In dit hoofdstuk is een theorie beschreven om de Gabor expansie coëfficiënten uit
te rekenen, zelfs in het geval dat de verzameling elementaire signalen geen or
thonormale basis vormen. De oplossing was het vinden van een window functie,
zodanig dat de discrete verzameling van verschoven en gemoduleerde versies van
de window functie bi-orthonormaal is ten opzichte van de bijbehorende verzame
ling elementaire signalen. Bij het berekenen van de window functie is gebruik
gemaakt van de Zak transformatie. Dankzij deze transformatie is de bereke
ning van de Gabor expansie coëfficiënten een stuk eenvoudiger geworden. De
beschreven theorie is toegespitst op tijdcontinue signalen. In hoofdstuk 3 wordt
de theorie uitgebreid met de Gabor expansie van tijddiscrete signalen.
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Hoofdstuk 3

Gabor en tijddiscrete signalen

In dit hoofdstuk wordt de theorie uit hoofdstuk 2 uitgebreid met de Gabor's
signaal expansie voor tijddiscrete signalen. Om een tijddiscreet signaal te on
derscheiden van een tijdcontinu signaal gebruiken we rechte haken, bijvoorbeeld
~[n], waarbij neen tijdvariabele is. In het tijd en frequentie domein worden ver
schillende symbolen gebruikt voor variabelen die betrekking hebben op continue
signalen of op discrete signalen. In fig. 3.1 is daarom een overzicht gegeven van
het gebruik van deze verschillende variabelen.

CONTINU DISCREET
TIJD FREQUENTIE TIJD FREQUENTIE

t w n ()

m k m k
T n N e

Figuur 3.1: Variabelen

Opgemerkt dient te worden dat de variabele () gebruikt wordt in de formules voor
tijddiscrete signalen, echter het is een continue variabele.

3.1 Gabor transformatie en Zak transformatie

De Fourier transformatie van een discreet tijd signaal is als volgt gedefinieerd:

1jJ(()) = L:~[n]e-j()n
n

(3.1 )

Deze Fourier transformatie is periodiek in de frequentie variabele () met periode
27l". De inverse Fourier transformatie ziet er als volgt uit:
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'P[n] = ~ f cp(O)ejOndO
211" J21r

De integratie weg loopt over een periode van 211".
We introduceren nu de Gabor transformatie voor tijddiscrete signalen:

n

Hierin is:

Wmk[n] = w[n - mN]ejk0n

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

In het discrete tijd domein geldt de relatie: 0N = 211", in het continue tijddomein
zag deze relatie er als volgt uit: OT = 211". Vanwege de speciale eigenschappen van
discrete signalen is de matrix van Gabor coëfficiënten periodiek in de frequentie
variabele k met periode N. Ook de periodiciteit van de Fourier transformatie is
te danken aan deze speciale eigenschappen.
De inverse Gabor transformatie voor tijddiscrete signalen heeft de volgende vorm:

'P[n] = L L amkgmk[n]
m k=<N>

Vanwege de periodiciteit van de matrix amk loopt de sommatie van k maar over
een periode N. Ook in het tijddiscrete geval hebben we de Fourier transformatie
van een matrix nodig. Deze is voor tijddiscrete signalen als volgt gedefinieerd:

a(n,O;N)=L L amke- j (mON-k0n)
m k=<N>

Er geldt weer dat 0N = 211". Deze Fourier transformatie is periodiek in de tijd
index n met periode N en periodiek in de frequentie variabele 0 met periode 0.
De inverse Fourier transformatie van een matrix wordt gedefinieerd als:

amk = ~ L 1a(n,O;N)ej(mON - k0n)dO
211" n=<N> e

Hierin loopt de sommatie van n over een periode N en de integratie van 0 loopt
over een periode 0.
Natuurlijk hebben we ook de Zak transformatie voor tijddiscrete signalen nodig.
Deze is gedefinieerd als:

(3.8)
m

Deze Zak transformatie is periodiek in de frequentie variabele 0 met periode 0
en quasi-periodiek in de tijdindex n met quasi-periode N:

rp(n +mN, 0 + k0 ; N) = rp(n, 0; N)ejmON (3.9)



3.1 Gabor transformatie en Zak transformatie 15

In fig. 3.2 zijn enkele eigenschappen van de Zak transformatie voor discrete sig
nalen nog eens grafisch weergegeven.

~
basis /

I
e
2 Ibasis basis

b~sx e jmBN o - - - e- X ejmBN

m =-1
I

m = 1
e
2

/
_N I t!...

~
2 2

0

basis

-e
1
F
R
E
Q.
j
e

-n-'-TIJD-INDEX-' n

Figuur 3.2: Fundamenteel interval en periodiciteit van de Zak transformatie

De inverse Zak transformatie ziet er voor tijddiscrete signalen als volgt uit:

ep[n + mN] = ~ ie <j>(n, Bj N)ejmBNdB (3.10)

De tijdindex n kan beperkt worden tot een interval ter lengte N, en m kan alle
integer waarden aannemen. Net als in het tijdcontinue geval, kunnen we de Gabor
transformatie (3.3) in een productvorm transformeren:

a(n,B;N) = N<j>(n,B;N)w*(n,B;N) (3.11 )

Ook de inverse Gabor transformatie (3.5) kan in een product vorm getransfor
meerd worden:
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ep(n, 0; N) = a(n, 0; N)g(n, 0; N) (3.12)

Zoals al eerder is opgemerkt zit in de formules voor tijddiscrete signalen nog
steeds een variabele, namelijk de frequentie variabele 0, die continu is. In de
volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe ook deze variabele discreet gemaakt kan
worden.

3.2 Discrete Gabor en Zak transformatie

In deze paragraaf worden de discrete Gabor transformatie en de discrete Zak
transformatie geïntroduceerd. Deze transformaties ontstaan door de continue
frequentie variabele 0, die voorkomt in de Fourier transformatie (3.6) en in de
Zak transformatie (3.8), te bemonsteren. Dit bemonsteren gebeurt als volgt:
de frequentie-as wordt bemonsterd, zodanig dat in iedere periode e, M monsters
worden verkregen. De bemonsteringspunten liggen dan op een gelijke afstand :
van elkaar. We geven nu de formules voor de discrete Fourier transformatie en
de inverse discrete Fouriertransformatie van een matrix.
Discrete Fourier transformatie:

_j [m (27l") 1- k (27l") nJ
a[n,I;N,M] = L L Amke M N

m=<M> k=<N>

Inverse discrete Fourier transformatie:

(3.13)

(3.14)
1 j [m (27l") 1- k (27l") nJ

Amk = MN L L a[n,I;N,M]e M N
n=<N> 1=<M>

We moeten nog wel opmerken dat de matrix Amk zowel periodiek is in de fre
quentie variabele k, met periode N, als in de tijd-index m met periode M. Dit
in tegenstelling tot de matrix amk die alleen periodiek is in frequentie variabele
k met periode N, en dus niet periodiek is in de tijd-index m. De relatie tussen
deze twee matrices komt in de volgende vergelijking nog eens tot uitdrukking:

Amk = L am+rM,k
r

(3.15)

Analoog aan deze Fourier transformatie geven we nu de formules voor de discrete
Zak transformatie en de inverse discrete Zak transformatie.
Discrete Zak transformatie:

. (27l")-Jm - I
cfi[n, I; N, M] = L <P[n + mN]e M

m=<M>
(3.16)
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Inverse discrete Zak transformatie:

17

. (271") 11 Jm -
<I>[n +mN] = M L <firn, 1; N, M]e M (3.17)

1=<M>

De relatie tussen de signalen <p[n] en <I>[n] komt tot uitdrukking in de volgende
vergelijking:

<I>[n] = L r.p[n + rMN]
T

(3.18)

Het signaal <I>[n] is dus periodiek in de tijd-index n met periode M N.
Nu we al deze formules geïntroduceerd hebben, zijn we in staat om de Gabor
transformatie voor tijddiscrete signalen in productvorm (3.11) te bemonsteren.
Dit leidt tot de volgende formule:

aln, 1; N, M] = N<fi[n, 1; N, M]w*[n, 1; N, M] (3.19)

Als we deze formule in de inverse discrete Fourier transformatie (3.14) invullen,
dan volgt na een aantal rekenstappen, [Bas1-94], het volgende resultaat:

Amk = L <I>[n]W~dn]
n=<MN>

In deze vergelijking is Wmkln] gelijk aan:

'k (271")J - n
Wmk[n] = W[n - mN]e N

(3.20)

(3.21 )

. Vergelijking (3.20) noemen we de discrete Gabor transformatie. Op een zelfde
~ijze [Bas1-94] ontstaat de inverse discrete Gabor transformatie. Deze ziet er als

volgt uit:

<I>[n] = L L AmkGmkln]
m=<M> k=<N>

In deze vergelijking is Gmkln] gelijk aan:

'k (271")J - n
Gmk[n] = G[n - mN]e N

(3.22)

(3.23)

Het is nu nog interessant om te weten wanneer de matrix amk van de (normale)
Gabor transformatie (3.3) overeenkomt met één periode van de matrix Amk van
de discrete Gabor transformatie (3.20).
Veronderstel dat het signaal <p[n] #- 0 in een interval ter lengte J( en daarbuiten
te verwaarlozen is. Veronderstel vervolgens dat de window functie w[n] #- 0 in een
interval ter lengte L en daarbuiten te verwaarlozen is. Dan kunnen de coëffici
enten amk van de (normale) Gabor transformatie alleen #- 0 zijn in een interval



18 Gabor en tijddiscrete signalen

ter lengte M, waar M de kleinste integer is, waarvoor de relatie M N 2: ](+L - 1
geldt.
Neem nu een M zodanig dat M N 2: ](+L -1 en construeer het periodieke signaal
cI>[n] = 2:r 'P[n +rMN] en de periodieke window functie W[n] = 2:r w[n +rMN]
volgens vergelijking (3.18). Onder deze voorwaarden kan de matrix amk gezien
worden als één periode van de matrix Amk .

Opmerking: Als er gewerkt wordt met begrensde signalen, dus als 'P[n] en w[n]
begrensd zijn, dan kunnen we volstaan met: cI>[n] = 'P[n] en W[n] = w[n].

We moeten nu de volgende stappen uitvoeren om de Gabor coëfficiënten amk te
berekenen:

• we beginnen met het uitrekenen van g[n, 1; N, M] volgens formule (3.16);

• onder de voorwaarde dat delen door g[n, 1; N, M] is toegestaan kan
w[n, 1; N, M] uitgerekend worden met de volgende formule:
Ng[n, 1; N, M]w*[n, 1; N, M] = 1, vergelijk formule (2.16);

• vervolgens rekenen we ç:,[n, 1; N, M] uit met formule (3.16);

• het uitrekenen van aln, 1; N, M] kan nu plaatsvinden met vergelijking (3.19);

• de matrix Amk volgt dan met de inverse discrete Fourier transformatie 3.14;

• tenslotte kan de matrix van Gabor's expansie coëfficiënten amk bepaald
worden door één periode van de periodieke matrix Amk te nemen.

3.3 Conclusie

In dit hoofdstuk is een theorie beschreven voor het bepalen van Gabor's expansie
coëfficiënten in het geval dat we te maken hebben met tijddiscrete signalen. Bij
het bepalen van de matrix amk maken we gebruik van de discrete Zak transfor
matie en de discrete Fourier transformatie; transformaties die ontstaan na het
bemonsteren van de continue frequentie variabele (). Met deze transformaties is
het mogelijk om via snelle computer algoritmen de expansie coëfficiënten te bere
kenen. Een voorbeeld van zo'n algoritme is de Fast Fourier Transform (FFT). In
hoofdstuk 4 gaan we in op de implementatie van de Gabor expansie coëfficiënten.



Hoofdstuk 4

Implementatie van Gabor's
signaal expansie

In dit hoofdstuk gaan we de theorieën, die beschreven zijn in de hoofdstukken 2 en
3, implementeren. Voor het implementeren zijn verschillende programmeertalen
voorhanden. Omdat bij de implementatie het gebruik van matrices zeer nuttig
bleek, lag het voor de hand om 386-MATLAB (versie 3.5m) als programmeertaal
te gebruiken. MATLAB is een (hoge) programmeertaal, welke erg snel en efficiënt
werkt met matrices. Bovendien heeft het gebruik van MATLAB het voordeel dat
de hoeveelheid beschikbaar RAM in de computer geen beperkende rol speelt bij
de implementatie. Als het geheugen volledig in gebruik is, wordt er automatisch
een zogenaamde 'swap-file' aangemaakt op de harde schijf. De maximale grootte
van deze 'swap-file' is naar keuze in te stellen. Op deze manier is het mogelijk om
met zeer grote matrices te werken. Ook de nauwkeurigheid van de berekeningen
is met het gebruik van MATLAB gewaarborgd; voor iedere variabele worden 8
bytes beschikbaar gesteld.

4.1 Implementatie van de Zak transformatie

In deze paragraaf bespreken we de implementatie van de Zak transformatie. Er
wordt uitgegaan van de formules voor continue signalen. De Zak transformatie
van een signaal c.p(t) was in hoofdstuk 2 als volgt gedefinieerd:

rp(t,w; T) = 'Lc.p(t +mT)e- jmwT
m

(4.1)

De parameter t is gedefinieerd in het interval -f < t ~ f en de variabele
w is gedefinieerd in het interval - ~ < w < ~. Om de Zak transformatie in
het tijd-frequentie domein te beschrijven, schrijven we voor w: w = 27rJ. Deze
frequentie variabele f is dan gedefinieerd in het interval - A < f ~ A. De Zak
transformatie ziet er dan als volgt uit:
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!jJ(t,J;T) = Lcp(t + mT)e-jm27rfT
m

(4.2)

Theoretisch is het mogelijk om van een oneindig lang eendimensionaal signaal de
Zak getransformeerde te berekenen. De integer variabele m uit formule (4.2)
doorloopt dan de waarden van -00 tot +00. Een implementatie hiervan is na
tuurlijk niet mogelijk, vandaar dat we alleen eindige (in tijd) signalen beschouwen.
De waarden die m dan aanneemt zijn begrensd.
Bij de implementatie van de Zak transformatie werken we met vectoren en ma
trices. Dit wordt om twee redenen gedaan. Ten eerste omdat het programma
MATLAB dan het snelste werkt, en ten tweede zijn de algoritmen voor de im
plementatie dan een stuk duidelijker en overzichtelijker. Door op deze manier te
werk te gaan, kunnen we de Zak transformatie vereenvoudigen tot een matrix
vermenigvuldiging. Het algoritme ziet er als volgt uit:

• Construeer een vector t in het interval: -t < t < t.
De interval grenzen mogen niet in de vector t voorkomen. De reden hiervan
wordt aan het eind van deze paragraaf uitgelegd. De lengte L van deze
vector is gelijk aan het aantal bemonsteringspunten. Dit aantal is natuurlijk
afhankelijk van de waarde van T. Hoe groter de waarde van T, des te groter
wordt het tijd-interval, zodat er meer bemonsteringspunten nodig zijn.

• Construeer een vector f in het interval: 2~ < f < 2~
Ook hier mogen de interval grenzen niet meegenomen worden. De lengte J{

van deze vector is uiteraard weer gelijk aan het aantal bemonsteringspun
ten. Voor het aantal bemonsteringspunten geldt het tegenovergestelde als
hierboven: hoe groter de waarde van T, des te kleiner wordt het frequentie
interval, zodat minder bemonsteringspunten nodig zijn.

• Construeer een vector m van inteigers.
We beschouwen tijdens het onder~oek signalen, die zowel op de positieve als
negatieve tijd-as beschreven zijn. Vandaar dat de elementen van de vector
m zowel positief als negatief kunnen zijn. De lengte M van deze vector is
afhankelijk van de lengte van het signaal, maar is in elk geval begrensd,
omdat we alleen (in tijd) begrensde signalen in ogenschouw nemen.

• Construeer de L x M matrix D(t, m).
Deze matrix moet de volgende structuur hebben:
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D(t, m) =

t[i-I] +m[i-2]

t[i-I] +m[i-I]

t[i-I] +m[i]

t[i-I] + m[i+I]

tri-I] +m[i+2]

tri] + m[i-2]

tri] +m[i-I]

tri] +m[i]

tri] +m[i+l]

tri] +m[i+2]

t[i+l] +m[i-2]

t[i+l] +m[i-I]

t[i+l] +m[i]

t[i+l] +m[i+l]

t[i+l] +m[i+2]

-T
t[i+2] +m[i-2]

t[i+2] + m[i-l]

t[i+2] +m[i] &

t[i+2] + m[i+l]

t[i+2] +m[i+2]

(4.3)

Uiteraard is (4.3) maar een klein stukje van de matrix D(t,m). De vector
m in bovenstaande matrix ziet er als volgt uit:
m = (-2, -1, 0,1,2), waarbij m[i] = O.

• Vervolgens rekenen we c.p(D(t, m)) uit.
Het resultaat van deze berekening is de L x M matrix S(t, m). In de
matrix D(t, m) zijn alle tijdstippen waarop c.p(t) uitgerekend moet worden
volgens een bepaald patroon gerangschikt, zodat de berekening van alle
functiewaarden op een efficiënte manier verloopt.

• Construeer de M x J{ matrix F(m, J).
Deze moet de volgende structuur hebben:

~;

m[i+2]f[i-I] m[i+2]f[i] m[i+2]f[i+l] m[i+2]f[i+2] I" f

m[i+l] !ri-I] m[i+I]fr;] m[i+l]f[i+l] m[i+l]f[i+2]

F(m,J) = m[i]f[i-I] m[i]f[i] m[i]fr;+I] m [i] f[i+2] (4.4)
m[i-I]f[i-I] m[i-I]f[i] m[i-l]f[i+l] m[i-I]fr;+2]

m[i-2J![i-l] m[i-2]f[i] m[i-2]f[i+l] m[i-2J![i+2]

De vector m in bovenstaande matrix ziet er als volgt uit:
m = (-2, -1,0,1,2), waarbij m[i] = O.

• Reken de matrix E(m, J) uit.

Deze matrix wordt als volgt berekend: E(m,J) = e- j27f-F(m,J)T.

• Bereken nu de Zak getransformeerde rp(t, fi T).

Deze Zak getransformeerde is een Lx J{ matrix en ontstaat door de volgende
matrixvermenigvuldiging:

( (:

rp(t,fiT) = S(t,m) x E(m,J)

:,'-,.

(4.5)
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<M>/\DLt
V

S(t, m)
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E(m,j)

<K>/\DLt
V

cp(t,j)

Figuur 4.1: Zak transformatie: Matrixvermenigvuldiging

In het vervolg duidt X op een matrixvermenigvuldiging en * op een elementsge
wijze vermenigvuldiging van twee matrices. Dat de matrixvermenigvuldiging in
deze laatste stap van het algoritme juist is kunnen we duidelijk maken aan de
hand van fig. 4.1.
Als we een L x M matrix vermenigvuldigen met een M x J{ matrix dan ontstaat
er een L x J{ matrix.

We zullen nu de Zak getransformeerde van het elementaire signaal g(t) gaan
onderzoeken. In het vervolg gaan we steeds uit van een Gaussisch elementair
signaal: g(t) = Û e-1f(-'Î'Y. In het vervolg nemen we voor de tijd parameter T de
waarde 1. Zoals uit fig. 2.1 blijkt is het elementaire signaal, onder bovengenoemde
voorwaarden, te verwaarlozen voor t < -1.5 en t > 1.5. Dit betekent dat de
vector m beperkt kan worden tot de volgende waarden: m = (-1,0,1). In
fig. 4.2 staat de Zak getransformeerde van g(t) afgebeeld.
Uit de figuur blijkt dat g(t, f; T) vier nulpunten heeft. In feite zijn dit geen echte
nulpunten. De echte nulpunten bevinden zich namelijk op [Bas1-94]:

(t = t ' f = A) , (t = t ' f = - A) , (t = - t ' f = A) en
(t = -t ' f = -2~)'
Zoals in het algoritme al is aangegeven zijn deze punten, welke de grenzen zijn
van het tijd-interval en frequentie-interval, niet in de berekening meegenomen.
Vandaar dat we in fig. 4.2 dus niet met échte nulpunten te maken hebben, maar
met vier punten die bijna nul zijn.

4.1.1 Window-functie in tijd-frequentie domein

Nu we de Zak getransformeerde van het elementaire signaal g(t) berekend heb
ben, is de volgende stap het berekenen van de bijbehorende window-funetie. De
Zak getransformeerde w(t,f; T) van de window-funetie w(t) is te berekenen met
formule (2.16). Deze zag er als volgt uit:

Tg(t, f; T)w*(t, f; T) = 1 (4.6)
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Zak transfonn of the elementary signal g(l)

time

Figuur 4.2: Zak getransformeerde van het elementaire signaal

De Zak getransformeerde w(t, Ij T) is dus gelijk aan:

23

(4.7)

Uit de vorige paragraaf weten we dat g(t, Ij T) een L x I< matrix is, zodat for
mule (4.7) lijkt op een matrix-inversie. Dit is echter niet het geval. Ieder element
g(t[i], f[i]) uit de matrix g(t, j) moet geïnverteerd worden. Dat zijn dus totaal
LK delingen. Op deze manier ontstaat de matrix w*(t,J). De matrix w(t,j)
wordt verkregen door van ieder element w*(t[i], I[i]) de complex geconjugeerde
te nemen. In fig. 4.3 zien we de Zak getransformeerde w( t, J) afgebeeld.
In deze figuur is duidelijk te zien dat de vier hoekpunten van g(t, I; T), welke dus
bijna nul zijn, slechte convergentie eigenschappen met zich meebrengen.
Uiteraard gaan onze interesses ook uit naar het verloop van de window-functie
in het tijddomein. Om deze functie te kunnen berekenen, moet de inverse Zak
transformatie uitgevoerd worden. In de volgende paragraaf wordt een algoritme
besproken voor de implementatie van deze transformatie.

4.2 Implementatie van de inverse Zak transfor
matie

De inverse Zak transformatie was in hoofdstuk 2 gedefinieerd volgens
formule (2.14). Analoog aan de Zak transformatie, gebruiken we ook hier de
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zak transfonn of the window function w(t)

time

Figuur 4.3: Zak getransformeerde van de window-functie

variabele f in plaats van w = 27rf. Vergelijking (2.14) komt er dan als volgt uit
te zien:

'P(t +mT) = T 11- q;(t,f; T)ejm27rfTdf (4.8)
T

Het algoritme voor het berekenen van de inverse Zak transformatie heeft de vol
gende structuur:

• Allereerst moet er een begintijd tbegin en een eindtijd t eind opgegeven worden,
waarbinnen de Zak getransformeerde q;(t, fj T) teruggetransformeerd moet
worden.

• Afhankelijk van tbegin en teind moeten de integer waarden die m gaat doorlo
pen berekend worden. De maximale waarde van m kan met de vergelijking
teind = t + mT berekend worden. De maximale waarde van t = ~. Voor de
maximale waarde van m volgt dan:

(4.9)

De berekening voor de minimale waarde van m gaat op een analoge manier.

• Iedere waarde van m correspondeert met een bepaald tijdsinterval. We gaan
nu de Zak getransformeerde q;(t, f; T) interval voor interval terugtransfor
meren volgens de tijd-as van fig. 4.4.
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Figuur 4.4: Tijd-as opgesplitst in intervallen

Voor iedere waarde van m construeren we een vector EmU) = ejm2n}T.
De vector f is dezelfde vector die gebruikt is bij het algoritme van de Zak
transformatie. Deze had een lengte f{ en dus heeft de vector Em U) ook
een lengte f{. De inverse Zak transformatie in interval m kan nu berekend
worden met de volgende vergelijking:

(4.10)
·r

Hierin is SGT de stapgrootte waar~~e de vector f is gemaakt, dus het ver
schil tussen twee bemonsteringspunten in het frequentie-interval. De letter
T in E~U) duidt op de matrix bewerking: transponeren. In formule (4.10)
is de integratie (zie formule (4.8)) op een efficiënte manier verwerkt. De
inverse Zak transformatie is dus niets anders dan een vermenigvuldiging
geworden. De lengte van de tijd-vector 'Pm(t) is gelijk aan L. In fig. 4.5 is
de vermenigvuldiging van de matrix met de vector uit formule (4.10) nog
eens grafisch weergegeven.

<K>
/\ f

Lt
V L.--__---'

ep(t, 1)

x
f /\

K
,--------,'V
EmU)

t /\

L
,---------,'V
'Pm (t)

Figuur 4.5: inverse Zak transformatie

Door de vermenigvuldiging van de matrix !jJ(t, f; T) met de vector Em U)
wordt de frequentie-variabele f als het ware weggeïntegreerd. Als een Lx K
matrix vermenigvuldigd wordt met een f{ X 1 matrix (vector), dan resulteert
dat in een LxI matrix (vector).
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• In bovenstaande stap van het algoritme moet natuurljk met de kleinste
waarde van m begonnen worden, omdat deze waarde van movereenkomt
met het meest linkse interval op de tijdas. Na de terugtransformatie van
di t interval moet de vector 'P~miJt) opgeslagen worden in een andere vec
tor, zeg 'Ptot(t). Na de volgende terugtransformatie moet de nieuwe vector
'P~min+l(t) gekoppeld worden aan de 'Ptot(t). De totale lengte van de vec
tor 'Ptot(t) is dus gelijk aan #mL, waarbij #m het aantal waarden is dat m
doorloopt. De uiteindelijke vector 'Ptot( t) is dan het resultaat van de inverse
Zak transformatie van rp(t, f; T) binnen de opgegeven grenzen. Opgemerkt
dient te worden dat niet precies tussen de opgegeven grenzen teruggetrans
formeerd kan worden, omdat m alleen maar integer waarden kan aannemen.

We zullen nu bovenstaand algoritme gaan toepassen op de Zak getransformeerde
w(t, f; T). In fig. 4.6 zien we de window functie w(t) behorende bij het elemen
taire Gaussische signaal g(t). Het Gaussisch signaal is met een gestreepte lijn
weergegeven.

Window function w(t)
2,----~-----r----,....---,______-~--~--__,

1.5

0.5

~
0~

-0.5

-1

-1.5

-2
·4 ·2 0 2 4 6 8 10

time

Figuur 4.6: Window-functie w(t)

Er zijn nu twee algoritmen beschreven waarmee men in staat is om een window
functie behorende bij een elementair signaal te kunnen analyseren. De volgende
stap is het uitrekenen van de Gabor coëfficiënten. De algoritmen die hiervoor zijn
gemaakt hebben echter betrekking op tijddiscrete signalen. Dit vanwege het feit
dat we dan in staat zijn om de Fast FOUT'ier Transform (FFT) te gebruiken bij de
implementatie. In de volgende paragraaf zal eerst een methode worden besproken
om de Gabor coëfficiënten uit te rekenen, zónder gebruik te maken van de FFT.
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In deze paragraaf zal een algoritme besproken worden om de Gabor coëfficiënten
uit te rekenen van tijddiscrete signalen. Bij de implementatie worden de volgende
formules gebruikt, die al eerder in hoofdstuk 3 beschreven zijn:

. (27r) 1-Jm -
ep[n, 1; N, M] = L ep[n + mN]e M

m

Ng[n, 1; N, M]w*[n, 1; N, M] = 1

aln, 1; N, M] = Nep[n, 1; N, M]w*[n, 1; N, M]

. [(27r) (27r)]1 J m - 1- k - n
Amk = MN L L a[n,I;N,M]e M N

n=<N> 1=<M>

Het algoritme werkt als volgt:

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

• Allereerst rekenen we de Zak getransformeerde g[n, 1; N, M] uit van het
elementaire signaal g[n] met behulp van formule (4.11). Het algoritme voor
deze discrete Zak transformatie werkt analoog aan het algoritme dat in
paragraaf 4.1 beschreven is. Het resultaat is een N x M matrix.

• Vervolgens wordt w*[n, 1; N, M] uitgerekend via vergelijking (4.12). Het
resultaat is een N x M matrix.

• Daarna moet de Zak getransformeerde ep[n, 1; N, M] berekend worden, met
formule (4.11). Het resultaat is weer een N x M matrix.

• We zijn nu in staat om de Fourier getransformeerde van de Gabor coëffici
enten, a[n,ljN,M], te berekenen. Dit gebeurt via formule (4.13). De ver
menigvuldiging in deze vergelijking is géén matrixvermenigvuldiging, maar
een elementsgewijze vermenigvuldiging van twee matrices. Het resultaat is
daarom ook weer een N x M matrix.

• We zijn nu bij de laatste stap van het algoritme aangekomen. Deze stap
behelst het uitrekenen van de inverse Fourier transformatie van de matrix
aln, 1; N, M], wat dan resulteert in de matrix Amk .

Zoals al eerder in hoofdstuk 3 is opgemerkt is de matrix van Gabor coëffici
enten Amk periodiek in de frequentie variabele k met periode N en periodiek
in de tijd-index m met periode M. Het volstaat dus om de integer variabele
k in totaal N waarden mee te geven. De tijd-index m geven we dan in totaal
M waarden mee. Als resultaat krijgen we dan een M x N matrix, welke
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één periode is van de periodieke matrix Amk • In deze laatste stap gaan we
als volgt te werk:

- Om te beginnen construeren we een M x M matrix L[m, ij, die de
volgende structuur moet hebben:

(

m[i]i[j] m[i+l]i[j] m[i+2]i[j] )
L[m, i] = m[i]i[j_l] m[i+l]i[j-l] m[i+2]i[j-I]

m[i] i[j-2] m[i+l] i[j_2] m[i+2] i[i -2]

Uiteraard is in (4.15) maar een klein stukje van de matrix L[m, i] te
ZIen.

- Vervolgens construeren we de matrix E1[m, l] volgens:

.(211') L[ i]
E1[m,iJ = / M m, (4.16)

Hier opvolgend moet de N x N matrix N[n, kJ geconstrueerd worden,
met de volgende structuur:

(4.17)

Uiteraard is ook in (4.17) maar een klein stukje van de matrix N[m, i]
te zien.

- Vervolgens construeren we de matrix E2[n, kJ volgens:

. (211') N[ kJ
E2[n, kJ = e-) N n,

- Tenslotte kan Amk berekend worden volgens:

A mk = (~N) (a[n, i; N, MJ x E1[l, mJ)T X E2[n, kJ

(4.18)

(4.19)

De inverse Fourier transformatie (4.14) is dus eigenlijk vereenvoudigd tot twee
matrixvermenigvuldigingen. In fig. 4.7 zien we deze vermenigvuldigingen nog
eens grafisch weergegeven.
Nu we een algoritme hebben aangedragen om de Gabor expansie coëfficiënten uit
te rekenen, moet natuurlijk nog bewezen worden dat de resultaten de juiste zijn.
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de juistheid van het algoritme.
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Figuur 4.7: Inverse Fourier transformatie

4.3.1 Controle algoritme DGT

Uiteraard beschikken we over de inverse discrete Gabor transformatie (3.22):

<I>[n] = L: L: AmkGmdn]
m=<M> k=<N>

(4.20)

om de juistheid van het algoritme te kunnen controleren. Met deze IDGT kun
nen we het oorspronkelijke signaal <I>[n] weer construeren, maar het is wiskundig
gezien veel beter om voor de matrix amk (één periode van Amk ) een analytische
uitdrukking te vinden. Op deze manier kan worden nagegaan of de matrix amk,
berekend met het algoritme, overeenkomt met deze analytische uitdrukking.
We gaan uit van de Gabor transformatie voor tijddiscrete signalen:

amk = L:ep[n]w*[n - mN]ejk8n
m

(4.21 )

met 8 = ~.
Voor het signaal ep[n] wordt een Kronecker delta genomen, dus ep[n] = 8[n]. De
window functie w[n] behorende bij het Gaussische elementaire signaal g[n] staat
in fig. 4.8 weergegeven. Een analytische uitdrukking voor deze window functie is:
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(4.22)

Hierin is C een constante.

WinLlow-function w(n]
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Figuur 4.8: Window functie w[n]

We kunnen de Kronecker delta 8[n] nu op verschillende plaatsen definiëren. Plaat
sen we 8[n] op een punt dat overeenkomt met }.let symmetrie-as van w[n], dan
speelt alleen dát punt van w[n] een rol, omdat het verschuiven van w[n] over
afstanden N resulteert in: w[n - mN]8[n] = O. Precies die punten waar w[n] = 0
worden meegenomen in de berekening. We zijn echter meer geïnteresseerd in het
resultaat dat ontstaat wanneer de pieken van w[n] een rol van betekenis gaan
spelen. Dit kan gerealiseerd worden wanneer 8[n] gedefinieerd wordt op het punt
dat overeenkomt met een van de twee pieken direct links of direct rechts van de
symmetrie-as van w[n].
Laten we nu N oneven kiezen en laten we 8[n] definiëren op het punt dat over
eenkomt met de eerste piek, rechts van de symmetrie-as van w[n].
Het signaal <p[n] luidt dan: <p[n] = 8[n - ~ + ~].

Opmerking:
De waarde van +~ in de index van de Kronecker delta is een
gevolg van het feit dat de grenzen van het tijdsinterval waarbinnen
de Zak transformatie is gedefinieerd niet worden meegenomen in de
berekeningen, vanwege instabiliteits verschijnselen (zie paragraaf 4.1).
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Zoals al eerder in dit hoofdstuk is beschreven, kunnen we de matrix amk identi
ficeren als één periode van de periodieke matrix Amk als voldaan wordt aan de
volgende relatie:

MN~J{+L-1

Hierin is: M= lengte frequentie interval
N = lengte tijd interval
J{= lengte cp[n]
L = lengte w[n]

(4.23)

Zoals uit fig. 4.8 blijkt, nemen de pieken van de window functie w[n] af. Dit houdt
dus in dat we voor de lengte van w[n] een eindige lengte kunnen vaststellen. Laten
we voor L = SON kiezen. De lengte van J{ = 1 (Kronecker delta). Hieruit volgt
dat (4.23) overgaat in: M N ~ SON, zodat M moet voldoen aan: M ~ SO
Formule (4.21) gaat nu over in:

o 27r (N 1)N 1 -Jk- ---
amk = w* [2" - 2+ mN] e N 2 2

Uitwerken levert op:

Ok 7r
* [N 1 ] J - k

amk = w 2" - 2+ mN e N (-1)

We onderscheiden nu drie gevallen:

1n = 0:

w[~ _ tJ = Ce" [G -2~) 2 -~]

=} w[~ -~] = Ce
7r (4~2 - 2~)

(4.24)

(4.2S)
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m = l' > 1:

Implementatie van Gabor's signaal expansie

m = -1' < -1:

w[ ~ - ! - r N] = w[- ~ + ! + r N] ~ 0

Conclusie:
De matrix van Gabor coëfficiënten amk voor een signaal <p[n] = b[n], met n = ~-!

heeft de volgende structuur:

o
ok 7r m

C(_1)ke
J N(_1)m e-

7r
N

voor m ::; -1

voor m 2:: 0

Voor het reële deel van de matrix amk verwachten we dus een figuur met een
cosinus verloop in de k - richting en een e-macht verloop in de m - richting.
Bovendien zijn de elementen van amk alternerend in beide richtingen. Voor de
absolute waarde van de matrix amk verwachten we een figuur die constant is in de
k - richting en een e-macht verloop vertoont in de m - richting. In fig. 4.9 staat
links het reële deel van deze matrix afgebeeld, en rechts de absolute waarde. Bij
deze implementatie zijn de volgende waarden gebruikt: N = 16 en M = 64. We
kunnen duidelijk zien dat beide plaatjes voldoen aan de verwachtingen, zodat we
mogen aannemen dat het algoritme juist is.

In de volgende paragraaf wordt een algoritme besproken voor de inverse discrete
Gabor transformatie.

4.4 Implementatie van de IDGT

De inverse discrete Gabor transformatie (IDGT) luidde:
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Matrix a[m,k) van Kmnecker della Malrix afm,kJ van Kronccker delta

33

k-richting

Figuur 4.9: Gabor coëfficiënten behorende bij e.p[n] = 8[n - ~ + ~]. Links: reële
gedeelte van amk, rechts: absolute waarde van amk

Ok (27r)J - n
<I>[n] = L:: L:: AmkG[n - mN]e N

m=<M> k=<N>
(4.26)

De implementatie van deze IDGT kan vereenvoudigd worden tot twee matrixver
menigvuldigingen. De M x N matrix Amk = A[m, k] is al uitgerekend. Er moeten
dus twee matrices geconstrueerd worden. Allereerst creëren we de Ln x M matrix
Em[n, m]. Hierin is Ln de lengte van de vector n. De vorm van deze matrix is
analoog aan de matrix D(i, m) (4.3). Vervolgens rekenen we G[Em[n, m]] uit.
Deze berekening levert dan de Ln x M matrix G[n, m] op. De tweede matrix die
geconstrueerd moet worden, is de Ln x N matrix Ek[n, kl. De vorm van deze
matrix is analoog aan de matrix N[n, k] (4.17). We rekenen nu de Ln x N matrix

oE [ k](27r)
E[ k] - J k n, N 't D NL' if.[ k]' h 1 dn, - e UI. e x n matrIX 'Y n, IS et resu taat van e
volgende vermenigvuldiging:

(4.27)

Hierin duidt het x teken weer op een matrixvermenigvuldiging en het * teken op
een elementsgewijze vermenigvuldiging.

Tenslotte verkrijgen we de vector <I>[n] met lengte Ln door van de matrix <p[k, n]
alle kolommen bij elkaar op te tellen. In fig. 4.10 staan de matrixvermenigvuldi
gingen nog eens voor de duidelijkheid grafisch weergegeven.

In de volgende paragraaf gaan we in op het gebruik van de Fasi Fourier Transform
(FFT) bij de berekening van de Gabor coëfficiënten.



34 Implementatie van Gabor's signaal expansie

<M) <Ln) <Ln)Ar] AD AD~k X Mm - Nk-

V V
A[k, m] G[m,n] R[k, n]

<Ln) <Ln) <Ln)AU A~~ AElNk * Nk - Nk-

V V V
R[k,n] E[k, n] <I>[k, n]

Figuur 4.10: IDGT in matrix vorm

4.5 Gebruik van de FFT

In deze paragraaf introduceren we een snel algoritme om de matrix Amk van
Gabor coëfficiënten uit te rekenen. Het is een snel algoritme, omdat de FFT en
de IFFT (inverse FFT) gebruikt worden.
Allereerst zullen we bespreken hoe de discrete Zak transformatie met behulp van
de FFT berekend kan worden.

4.5.1 Zak transformatie en FFT

We herhalen de formule van de discrete Zak transformatie:

. (27r) 1-Jm -ep[n, 1; N, M] = L cp[n +mN]e M
m

Het snelle algoritme om ep[n, 1; N, M] uit te rekenen werkt als volgt:

(4.28)
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• Allereerst maken we de Lm x N matrix Z[m, nl. Hierin is Lm de lengte
van de vector m. Deze lengte is afhankelijk van de grootte van het signaal
<p[n], waarvan we de Zak transformatie willen uitrekenen. De structuur van
de matrix Z[m,n] is analoog aan de structuur van D(t,m) (4.3).

• Vervolgens rekenen we de Lm x N matrix <p[Z[m, n]] uit.

• We willen dat de matrix <7'[n, 1i N, M] een N x M matrix wordt, terwijl de
matrix <p[Z[m, n]] een Lm x N matrix is. De matrix <7'[1, ni M, N] wordt
nu verkregen door een M-punts FFT te nemen over alle kolommen van de
matrix <p[Z[m, n]].

• Tenslotte moeten er nog enige verschuivingen plaatsvinden in de matrix
<7'[1, n; M, N] ten gevolge van het gebruik van de FFT. Het uiteindelijke
resultaat is dan de N x M matrix <7'[n, 1i N, M]. In fig. 4.11 zijn de ver
schuivingen grafisch weergegeven.

<N) <M)/\D /\BM transpose N
V V 2

<7'[1, n; M, N]

omdraaien

<M)
~~
V~

doorsnijden

<M) <M)
~PK1 spiegelen~~
V~ V~

<7'[n, 1i N, M]

Figuur 4.11: Verschuivingen t.g.v. FFT
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4.5.2 Gabor coëfficiënten en FFT

De volgende drie formules dienen geïmplementeerd te worden bij het uitrekenen
van de expansie coëfficiënten:

Ng[n, 1; N, M]w*[n, 1; N, M] = 1

a[n, 1; N, M] = N<fi[n, 1; N, M]w*[n, 1; N, M]

(4.29)

(4.30)

(4.31 )
1 j [m (271") 1_ k (271") n]

Amk = -:L :L a[n,ljN,M]e M N
M N n=<N> !=<M>

Het algoritme voor het berekenen van de matrix amk, dus één periode van de
periodieke matrix Amk , van Gabor coëfficiënten gaat nu als volgt:

• Allereerst wordt de Zak getransformeerde g[n, 1; N, M] uitgerekend met het
snelle algoritme dat besproken is in de vorige paragraaf.

• Met behulp van formule (4.29) wordt w*[n, 1; N, M] berekend.

• Vervolgens wordt de Zak getransformeerde <firn, 1; N, M] berekend, uiteraard
ook weer met het algoritme uit de vorige paragraaf.

• De Fourier getransformeerde a[n, 1; N, M] volgt dan met behulp van for
mule (4.30).

• De laatste stap is het toepassen van de inverse Fourier transformatie (4.31)
om als resultaat de matrix amk te krijgen. We beginnen met de uitvoering
van een IFFT op alle rijen van de N x M matrix a[n, 1; N, M]. De resul
terende matrix wordt getransponeerd, waarna de FFT wordt uitgevoerd,
wederom op alle rijen. Net als bij het algoritme voor het uitrekenen van de
Zak transformatie met behulp van de FFT, moeten er ook hier nog enkele
verschuivingen plaatsvinden ten gevolge van het gebruik van de FFT en
IFFT. In fig. 4.12 staat het uitrekenen van amk uit a[n, 1; N, M] nog eens
grafisch weergegeven.

4.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is een implementatie gegeven van de Zak transformatie en de
inverse Zak transformatie voor tijdcontinue signalen. Met deze twee algoritmen
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Figuur 4.12: Uitrekenen van amk m.b.v. FFT's

is het mogelijk om een window functie te analyseren behorende bij een elementair
signaal. Vervolgens is er een algoritme behandeld voor de implementatie van de
Gabor coëfficiënten voor tijddiscrete signalen. Hieropvolgend zijn we ingegaan op
de implementatie van de inverse discrete Gabor transformatie (IDGT). Tenslotte
hebben we de FFT (en IFFT) geïntroduceerd bij de implementatie van de Gabor
coëfficiënten.



Hoofdstuk 5

Gabor en oversarnpling

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is een theorie beschreven die ons de mogelijkheid bied om Gabor's
expansie coëfficiënten uit te rekenen. De Zak transformatie werd geïntroduceerd
als wiskundig hulpmiddel. Echter er ontstonden ook wat problemen bij het uit
rekenen van de Gabor coëfficiënten. Ten eerste was er het probleem van het
determineren van een window functie behorende bij een elementair signaal. De
Gabor transformatie en Gabor's signaal expansie vormen een transformatie paar
als de window functie w(t) en het elementair signaal g(t) voldoen aan de relatie
TiiJ*(t,w; T)g(t,w; T) = 1. Deze relatie bood ons de mogelijkheid om de window
functie w( t) te determineren. Maar er ontstaan problemen als g( t, w; T) nulpun
ten heeft, wat zich in ieder geval voordoet bij een Gaussisch elementair signaal.
Dit probleem werd opgelost door er voor te zorgen dat deze nulpunten geen ras
terpunten waren bij de implementatie.
Ten tweede zag de resulterende window functie w( t) er niet erg fraai uit en had
bovendien een te grote lengte, waardoor er problemen ontstaan met het schuiven
van het windowover een signaal ep(t) waarvan de Gabor coëfficiënten berekend
moeten worden. Al deze problemen hebben geleid tot de studie naar overbemon
stering. Het fundamentele interval, met oppervlakte OT = 271", waarbinnen de
Zak transformatie was gedefinieerd wordt dan overbemonsterd met een integer
factor p > 1. Wat we graag willen is dat de window functie w(t) bij groter wor
dende overbemonsteringsfactor p steeds meer op het elementair signaal g(t) gaat
lijken. Hierdoor krijgt de window functie dan ook een eindige korte lengte. Ook
het probleem van de nulpunten in de Zak getransformeerde van g(t) wordt door
de overbemonstering verholpen.
In dit hoofdstuk wordt de theorie besproken om door middel van overbemon
stering de Gabor coëfficiënten te kunnen bepalen. We gaan uit van tijdcontinue
signalen.
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5.2 Gabor's signaal expansie

We gaan weer uit van een elementair signaal g(t). Gabor's keuze was het elemen
tair signaal (zie fig. 2.1):

g(t) = Ûe-7r (~)2 (5.1 )

Het signaal g(t) mag ook een andere vorm hebben, maar zoals al eerder is opge
merkt gebruiken we steeds (5.1) als voorbeeld. Van dit elementaire signaal g(t)
construeren we een discrete verzameling van verschoven en gemoduleerde versies,
gedefinieerd volgens:

g(t - maT)ejkf3nt (5.2)

Hierin voldoen de tijd verschuiving aT en de frequentie verschuiving f3T aan de
relatie nT = 27r en m en k mogen alle integer waarden aannemen. Gabor stelde
in 1946 dat elk 'netjes' signaal cp(t) geschreven kan worden in de vorm:

cp(t) = LLamkg(t - maT)ejkf3nt
m k

(5.3)

met goed gekozen coëfficiënten amk.
Dus Gabor's signaal expansie representeert een signaal cp(t) als een superpositie
van verschoven, over discrete afstanden maT, en gemoduleerde, met discrete fre
quenties kf3n, versies van een elementair signaal g(t).
Voor Gabor's oorspronkelijke signaal expansie geldt de restrictie dat af3 = 1 = 1,

p
met a = f3 = 1. Dit geval wordt kritische bemonstering genoemd met overbemon-
steringsfactor p = 1. Deze situatie is dus besproken in de hoofdstukken 2,3 en 4.
We hebben laten zien hoe een window functie w(t) gevonden kan worden, zodat
de expansie coëfficiënten berekend kunnen worden met de Gabor transformatie:

(5.4)

In dit hoofdstuk gaan we uit van de situatie af3 = 1 < 1 met p een integer. Wep

hebben dus te maken met overbemonstering (p > 1) en zullen proberen om onder
deze voorwaarde een window functie te vinden. Opgemerkt dient nog te worden
dat a de overbemonsteringsfactor is in het tijd domein en f3 de overbemonste
ringsfactor in het frequentie domein.

5.3 Fourier transformatie en Zak transformatie

In deze paragraaf herhalen we de formules van de Fourier transformatie van een
twee-dimensionale matrix (bijvoorbeeld amk) en de Zak transformatie van een
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één-dimensionaal tijd signaal (bijvoorbeeld e.p(t), g(t) en w(t)). De Fourier trans
formatie a(t, W; T) van een matrix amk is als volgt gedefinieerd:

a(t,w; T) = LLamke- j (mwT - HU)
m k

(5.5)

waarin T en 0 voldoen aan de relatie OT = 211". Deze a(t, W; T) is periodiek in
de tijd variabele t met periode T en periodiek in de frequentie variabele w met
periode 0:

a(t +mT,w + kO; T) = a(t,w; T) (5.6)

Als we te maken hebben met de Fourier getransformeerde a(t,w; T) dan kunnen
we ons beperken tot het zogenaamde fundamentele Fourier interval:

( _ T < t < T _ 0< w < 0)
2 -2' 2 -2

De inverse Fourier transformatie luidt:

(5.7)

amk = 2
1
11" h10 a(t,w; T)e j (mwT - kOt)dtdw (5.8)

Hierin lopen de integralen IT dt en In dw over respectievelijk één periode T en O.
De Zak getransformeerde cj;(t,w; T) van een signaal e.p(t) is gedefinieerd als een
één-dimensionale Fourier transformatie van de reeks e.p(t + nT). Hierin in neen
integer die alle waarden kan aannemen en t niets anders dan een parameter. De
Zak transformatie luidt dan:

cj;(t,w;T) = Le.p(t +nT)e-JnwT
n

(5.9)

De Zak getransformeerde cj;(t, W; T) is perodiek in de frequentie variabele w met
periode 2; en quasi-periodiek in de tijd variabele t met quasi-periode T:

211" .
cj;(t +mT,W +k-; T) = cj;(t,w; T)eJmwT (5.10)

T

Bij het uitrekenen van deze Zak transformatie kunnen we ons beperken tot het
zogenaamde fundamentele Zak interval:

(_!.. < t <!.. - ~ < w :S ~)
2 -2' T T

De inverse Zak transformatie luidt:

T J .e.p(t +nT) = - 211" cj;(t,w; T)eJnwTdw
211" _

(5.11)

(5.12)

T

Hierin loopt de integraal f21r dw over één periode 2;. De variabele t in (5.12)
kan beperkt worden tot ee:d" interval ter lengte T en n kan alle integer waarden
aannemen.
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5.4 Gabor transformatie en Zak transformatie

In deze paragraaf gebruiken we de Zak transformatie (5.9) en de Fourier trans
formatie (5.5) bij het uitrekenen van de Gabor transformatie (5.4). Deze Gabor
transformatie kan dan getransformeerd worden tot een product vorm:

a(t, w; T) = apTlp ( apt, :; apT) w* ( apT, :; aT) (5.13)

Het bewijs van deze vergelijking kan gevonden worden in [Bas2-94].
Laten we nu de domeinen van de drie functies a(t,w; T), lp(apt,~;apT) en
w(apt,~;aT) beschouwen in het fundamentele Fourier interval (5.7). De Fou
rier getransformeerde a(t, w; T) verschijnt dan maar één maal in het fundamentele
Fourier interval, terwijl de Zak getransformeerden lp(apt, ~; apT) en w(apt, ~; aT)
p maal verschijnen: lp(apt, ~; apT) verschijnt als p identieke horizontale strips
met hoogte ~ en breedte T, en w(apt,~;aT) verschijnt als p vertikale strips met

breedte T.. en hoogte D, die met uitzondering van de factor ejmwT identiek zijn.
p

De Zak getransformeerde g(apt,~;aT) heeft dezelfde verschijning in het funda-
mentele Fourier interval als w(apt, ~; aT).

Opmerking:
Bij het uitrekenen van 0(apt,~; apT) in het fundamentele Fourier interval kun
nen we ons beperken tot het interval: (- f < t :::; f ' - ~ < w ~ ~). De Zak
getransformeerden in de andere p - 1 horizontale strips zijn immers identiek. En
bij het uitrekenen van g(apt,~; aT) in het fundamentele Fourier interval kunnen
we ons beperken tot het interval:
(- ~ < t :::; ~ , - ~ < w ~ ~). De Zak getransformeerden in de andere p - 1

vertikale strips zijn met uitzondering van de factor ejmwT identiek.

Voor alle duidelijkheid staat in fig. 5.1 de Zak getransformeerde 0(apt,~;apT)
weergegeven in het fundamentele Fourier interval. De overbemonsteringsfactor p

is gelijk gekozen aan p = 3. Het signaal 'P(t) is gelijk aan: 'P(t) = sin(21T"t). In de
formule voor de Zak transformatie (5.9) loop de variabele n van -30 tot 30.
In fig. 5.2 staat de Zak getransformeerde g(apt,~;aT) weergegeven in het fun
damentele Fourier interval met een overbemonsteringsfactor p = 3. Hierin is g(t)
het Gaussische elementaire signaal (5.1). In de formule voor de Zak transformatie
(5.9) loop de variabele n van -6 tot 6.
De product vorm (5.13) van de Gabor transformatie stelt ons in staat om de
Gabor expansie coëfficiënten op een efficiënte manier te bepalen:

• Ten eerste berekenen we de Zak getransformeerde ep(apt,~;apT) van het
signaal 'P(t) in het fundamentele Fourier interval met behulp van defini
tie 5.9.
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Figuur 5.1: Ij;(apt,;; apT) in het fundamentele Fourier interval

• Vervolgens moet w(apt, ;; aT) berekend worden in het fundamentele Fou
rier interval. Hoe dit in z'n werk gaat wordt in de volgende paragraaf
besproken.

• We kunnen nu de Fourier getransformeerde a(t, w; T) vinden met behulp
van de product regel (5.13).

• Uiteindelijk kan de matrix amk van expansie coëfficiënten gevonden worden
via de inverse Fourier transformatie (5.8).

Gebruik makende van de Fourier transformatie en de Zak transformatie kan be
wezen worden [Bas2-94] dat Gabor's signaal expansie (5.3) getransformeerd kan
worden in een som-van-producten vorm:

(
w 1 ( n) ( w + rrl )Ij; apt,-;apT) = - L a t,w+r-;T gapt, p jaT
a p r=<p> p a

(5.14)

Hierin is de expressie r =< p > gebruikt als een verkorte notatie voor een interval
van pachtereenvolgende integers (bijvoorbeeld r = 0,1,2, .... ,p - 1). Echter
vanwege de periodiciteit van de Fourier transformatie en de Zak transformatie,
kan een willekeurige reeks van pachtereenvolgende integers gekozen worden.

5.5 Bepaling van een window functie

In deze paragraaf wordt een methode gegeven voor het vinden van een window
functie w(t) behorende bij een elementair signaal g(t).
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Figuur 5.2: g(O'.pt,~; aT) in het fundamentele Fourier interval

Als we de product vorm van de Gabor transformatie (5.13) substitueren in de
som-van-producten vorm van Gabor's signaal expansie (5.14) dan krijgen we na
een aantal rekenstappen de volgende uitdrukking:

x

o(O'.pt, :; O'.pT) = 0 (O'.pt, :; O'.pT)

[ (
w + rO ) ( w + rO ) ]aT L: iiJ* O'.pt, p ; aT gapt, P ; aT

r=<p> 0'. 0'.

(5.15)

Bij Gabor's oorspronkelijke keuze (0'. = j3 = p = 1), vormden de Gabor transfor
matie en Gabor's signaal expansie een transformatie paar als de window functie
w( t) en het elementaire signaal g(t) voldoen aan de relatie:
TiiJ*(t,w; T)g(t,w; T) = 1. Problemen ontstonden als de Zak getransformeerde
g(t, W; T) van het elementaire signaal nulpunten heeft. Dit is altijd het geval
wanneer het elementaire signaal continue is en kwadratisch integreerbaar. Van
Parseval's energie theorema kunnen we concluderen dat:

1 j+oo 2 1 11 ~ 2 1 Á1 1
T Iw(t)1 dt = - Iw(t,w; T)I dtdw = -2 TI~('T)12 dtdw

-00 21r T 0 1r T 0 9 t,w,
(5.16)

Dus de window functie w(t) is niet kwadratisch integreerbaar als de Zak getrans
formeerde g(t,w; T) nulpunten heeft. Dit probleem is een van de belangrijkste
oorzaken geweest die heeft geleid tot de theorie van overbemonstering (p > 1).
Voor p > 1 is de window functie corresponderende met een elementair signaal
niet uniek. Dit stemt overeen met het feit dat in het geval van overbemonstering
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de verzameling verschoven en gemoduleerde versies van het elementaire signaal
meer dan compleet is en dat Gabor's expansie coëfficiënten afhankelijk zijn en
niet langer beschouwd kunnen worden als vrijheidsgraden.
Een manier om een window functie te vinden in het geval van overbemonstering
door een integer factor p is de volgende. Met - ~P < w :S ~ en r =< p > zorgen
we ervoor dat de Zak getransformeerden ûJ(apt, ~j aT) en g(apt, ~; aT) voldoen
aan de relatie:

(

W + TrI ) ( W + rrl )aTûJ* apt, aPjaT gapt, aP;aT

met de extra voorwaarde:

(5.17)

(5.18)

Dus in ieder interval (-~ < t :S ~ ' [r - !]; < w :S [r +!];) wordt de Zak
getransformeerde van de window functie omgekeerd evenredig gekozen met de
Zak getransformeerde van het elementaire signaal. Voor die intervallen waar de
Zak getransformeerde van het elementaire signaal een nulpunt heeft (en dat zijn
de twee buitenste intervallen) maken we de waarde van Cr gelijk aan Cr = O. De
waarde van Cr kan als volgt gekozen worden:

p p f f _ W + r~ 2

Cr = CaT Tn h:.Jfl g(apt, a jaT) dtdw
p p

(5.19)

Hierin is C een constante die berekend moet worden aan de hand van conditie
(5.18). Voor de verklaring van bovenstaande uitdrukking voor Cr wordt verwezen
naar [Bas2-94]. Op deze manier kunnen we een window functie construeren als
er minimaal één interval is waarin de Zak getransformeerde van het elementaire
signaal geen nulpunten heeft. In het geval van een Gaussisch elementair signaal
bevinden de nulpunten van g(apt, ~; aT) zich altijd op de hoekpunten van de
buitenste intervallen. Deze vier nulpunten zijn dus:

(t=-~,w=-~)

(t = _I.... w = 1l)
2p , 2

(t = I.... w = 1l)2p , 2

(t = ~, w = -~)

Dit houdt dan in dat we die twee buitenste intervallen dus altijd kunnen vergeten
bij de constructie van de window functie. Voor p = 3 nemen we dus maar één
interval van g(apt, ~; aT) mee in de berekening van de window functie, zie fig. 5.3.
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Figuur 5.3: Nulpunten van g(apt,~; aT) in het fundamentele Zak interval

5.6 Conclusie

In dit hoofdstuk is een theorie beschreven voor het bepalen van de Gabor expansie
coëfficiënten in het geval van overbemonstering met een integer factor p > l.
We zijn uitgegaan van tijdcontinue signalen. De problemen die ontstonden bij
kritische bemonstering (p = 1) lijken bij overbemonstering te zijn verdwenen. Of
dit inderdaad waar is moet blijken uit de resultaten van de implementatie van
deze theorie. Daarom wordt snel doorverwezen naar hoofdstuk 6, waar we de
implementatie zullen bespreken van de formules die betrekking hebben op het
bepalen van een window functie. Tevens komen enkele interessante resultaten
aan de orde.



Hoofdstuk 6

Analyse van de window functie

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de implementatie besproken van de theorie uit hoofdstuk 5.
We beperken ons echter tot het onderzoeken en analyseren van een window functie
behorende bij het Gaussische elementaire signaal. Voor het uitrekenen van de
window functie w(t) zijn in principe drie algoritmen nodig. Ten eerste hebben
we een algoritme nodig om de Zak transformatie van het elementaire sigaal g(t)
uit te rekenen in het fundamentele Zak interval:

(_~ < t < ~ _n< w < n)
2p - 2p '2 - 2

(6.1)

Ten tweede moeten we de beschikking hebben over een algoritme die de Zak
getransformeerde w(apt, ~; aT) in het fundamentele Zak interval kan uitrekenen.
En ten derde is er een algoritme nodig om de inverse Zak transformatie van
w(apt,~; aT) uit te rekenen.

6.2 Algoritmen

6.2.1 Zak transformatie

Het algoritme om de Zak transformatie uit te rekenen in het fundamentele Zak
interval is geheel identiek aan het algoritme dat besproken is in paragraaf 4.1.
Het enige verschil is dat we hier te maken hebben met het fundamentele Zak
interval in plaats van het fundamentele Fourier interval.



48 Analyse van de window functie

6.2.2 Zak getransformeerde van de window functie

We zullen nu een algoritme bespreken om w(apt, ;-; aT) te berekenen in het fun
damentele Zak interval. De volgende formules, die in hoofdstuk 5 zijn besproken,
zijn van belang bij dit algoritme:

(
w + rO ) ( w + rO )

aTw* apt, aP;aT gapt, aP;aT (6.2)

(6.3)

G, = GaT~ U,)~ 9 (apt, w : '*; aT) 2 dtdw (6.4)

Nadat de Zak getransformeerde g(apt,;-; aT) in het fundamentele Zak interval
is uitgerekend, beschikken we over de matrix G(t,w) die een grootte heeft van
(INT x pINT). Op de tijd-as hebben we dus I NT monsters genomen en op de
frequentie-as p maal zoveel (met p = overbemonsteringsfaetor).

Opmerking:
We moeten een onderscheid maken tussen p = even en p = oneven. In het geval
dat p even is hebben we p + 1 intervallen in het fundamentele Zak interval, in
plaats van p. De buitenste twee intervallen hebben dan in het tijd-frequentie
domein een frequentie-lengte, die twee keer zo klein is dan de frequentie-lengte
van de andere intervallen. De totale frequentie-lengte is dan uiteraard gelijk aan
pINT. De reden voor dit alles is het verkrijgen van een symmetrische verdeling
van het fundamentele Zak interval ten opzichte van de w = 0 as. In het vervolg
van dit hoofdstuk gaan we er van uit dat p oneven is. De implementatie voor een
even waarde van p geschiedt op een analoge manier.

De matrix G( t, w) bestaat dus uit p matrices met grootte I NT x I NT. Zoals in
hoofdstuk 5 is uitgelegd, is de waarde van Cr in de buitenste twee intervallen gelijk

aan Cr = O. De Zak getransformeerde w(apt, w+:~ ;aT) in deze twee intervallen
bestaat dan uit een I NT x I NT matrix, gevuld met nullen. De overige (p - 2)
deelmatrices van G(t,w) worden gebruikt om w(apt,;-iaT) uit te rekenen. We
beginnen met het uitrekenen van de waarde van Cr volgens formule (6.4). Omdat
er is uitgegaan van een symmetrische verdeling van het fundamentele Fourier
interval ten opzichte van de oorsprong, doorloopt r de waarden:

(-E+!) < r < (E - !)
2 2 - - 2 2

We beschouwen één I NT x I NT deelmatrix Dr(t, w), met (-~ +~) ~ r ~ (~- ~),

van de matrix G(t,w) en voeren daar twee operaties op uit. Ten eerste nemen we
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van ieder element Dr(t[i],w[i]) de absolute waarde en ten tweede kwadrateren we
alle I NT 2 elementen. Vervolgens vermenigvuldigen we de resulterende matrix
IDr l

2 met de constanten die voor de integraaltekens staan in formule (6.4) met
uitzondering van de onbekende constante C. De dubbele integratie wordt dan
verwerkt door alle I NT2 elementen van de matrix IDr 1

2 bij elkaar op te tellen
en deze som te vermenigvuldigen met STG2

• Hierin is STG de stapgrootte op
zowel de tijd-as als de frequentie-as.
Deze operaties voeren we dan p - 2 keer uit. Daarna kan de waarde van de
constante C berekend worden met behulp van formule (6.3). De resulterende
vector Cr ziet er in het geval van p = 5 dan als volgt uit: Cr = [0 C- 1 Co CIa]'
We zijn nu in staat om in ieder interval:

(_~ < t ::; ~ , [1' - !] 0< w ::; [1' + !] 0)
2p 2p 2 p 2 p

(6.5)

rl"!

met (-~ + ~) ::; l' ::; (~ - ~), w(apt, w+a P ; aT) uit te rekenen met behulp van
formule (6.2):

( )

*
w + rO C

w (apt, a P ; aT) _ ( ~+ill )
aTg apt, -_P ; aT

a

(6.6)

Tenslotte koppelen we de p (I NT x I NT) deelmatrices aan elkaar, waarna de
I NT x pINT matrix w(apt, ~; aT) gereed is. Het derde algoritme moet dus zor
gen voor de uiteindelijke window functie w(t). Deze w(t) wordt verkregen door
w(apt, ~; aT) terug te transformeren via de inverse Zak transformatie.

Opmerking:
w(apt,~;aT) hebben we berekend in het fundamentele Zak interval. Echter na
terugtransformatie verkrijgen we de totale window functie w(t). Dit in tegenstel
ling tot de situatie bij kritische bemonstering, waarbij de totale window functie
w(t) berekend werd uit w(t,w; T), welke gedefinieerd was in het complete funda
mentele Fourier interval. Uiteraard is dit een gevolg van de overbemonstering.

6.2.3 Inverse Zak transformatie

Het algoritme voor de inverse Zak transformatie is in hoofdlijn identiek aan het
algoritme dat beschreven staat in paragraaf 4.2. We kunnen de window functie
w(t) op twee manieren uitrekenen. Ten eerste kunnen we de matrix w(apt,~;aT)
in één keer terugtransformeren met als resultaat de window functie w(t). Ten

tweede kunnen we iedere deelmatrix w(apt, w+ar~ ; aT) apart terugtransformeren.
Door de resulterende (p-2) window functies wr(t) bij elkaar op te tellen verkrijgen
we de totale window functie w(t).
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6.3 Controle algoritme inverse Zak transforma
tie

Om te kunnen controleren of het algoritme van de inverse Zak transformatie juist
is, kunnen we bijvoorbeeld de Zak getransformeerde g(apt, ~; aT) terugtransfor
meren en bekijken of dat resulteert in het Gaussische elementaire signaal g(t).

We kunnen echter niets zeggen over de terugtransformatie van g(apt, w+
o
?;aT)

in de intervallen:

(-~ < t :S ~, [r - !] n< w :s [r +!] n)
2p 2p 2 p 2 p

Deze terugtransformatie is juist erg belangrijk, omdat de window functie w( t)
wordt opgebouwd via de inverse Zak transformatie per interval. We gaan daarom
een analytische uitdrukking berekenen voor ge(t), de inverse Zak getransformeerde
van g(apt, ~; aT) in het interval - i;, < t :s i;, , - ~ < w :s ~, dus het centrale

interval. We kiezen a = ! en (3 = 1.
De berekening verloopt dan als volgt:

Zak transformatie:

Inverse Zak transformatie:

ge(t) = ~ i: 9 (t,pw; T) = ~ i: Lg (t +m T) e-
jmwT

dw
2p p 2p m p

Vanwege convergentie en continuiteits eigenschappen mogen we het integraal en
sommatie teken verwisselen:

1 [ 00 {( T) ( T)} Sin(m~)]:::}gc(t) = p g(t) +fl g t+m p +g t-mp m~P
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Voor p = 3 hebben we bovenstaande uitdrukking van de inverse Zak transfor

matie van g(apt, w+c7;aT) voor r = 0 (centrale interval) geïmplementeerd. Dit
resultaat is vergeleken met het resultaat dat verkregen is via het algoritme voor de
inverse Zak transformatie. De conclusie is dat de resultaten identiek zijn, waar
door mag worden aangenomen dat het algoritme juist is. Hierdoor kunnen we ook
concluderen dat de berekening van w(t) op een juiste manier verloopt, aangezien
w(t) wordt opgebouwd via inverse Zak transformaties (zie formule (6.2)).

6.4 Resultaten

De vorm van de resulterende window functie is natuurlijk afhankelijk van de
overbemonsteringsfactor p. We weten dat p = a

1
f3 ' dus uiteindelijk zijn het de

factoren a en (J die de vorm van w(t) bepalen.
Een van de belangrijkste doelstellingen van overbemonstering met een integer
factor p was om een window functie te verkrijgen die evenredig is met het Gaus
sische elementaire signaal. Deze doelstelling wordt in theorie bereikt door de
tijdstap aT en de frequentiestap (Jo, erg klein te maken, dus voor p ~ 00. In die
situatie is de window functie w(t) gelijk aan:

1
w(t) = -g(t)

P
(6.7)

De afleiding van deze relatie is terug te vinden in [Bas2-94]. Echter in de praktijk
kunnen we niet spreken over een oneindig grote overbemonsteringsfactor p, maar
moeten we een compromis vinden tussen de waarden a en (J , zodanig dat voor
steeds groter wordende p de relatie (6.7) dichter benaderd wordt.

Er zijn een aantal experimenten uitgevoerd met verschillende waarden voor a en
(J bij een vaste waarde van p. Van alle experimenten zijn een aantal resultaten
geselecteerd. Deze zijn te vinden in de figuren 6.1 t/m 6.6 van paragraaf 6.6. In
elke figuur zien we de Zak getransformeerden g(apt,~;aT) en w(apt,~;aT) in
het fundamentele Zak interval en de window functie w(t). Tevens is in dezelfde
figuur als w(t) het elementaire signaal g(t) met gestreepte lijn weergegeven. Aan
de hand van deze resultaten zal worden uitgelegd hoe we uiteindelijk het juiste
compromis hebben gevonden tussen de waarden a en (J. Voor alle duidelijkheid
vermelden we nog dat bij alle experimenten is uitgegaan van de waarde T = 1.
De waarden voor p, a, en (J staan bij het onderschrift van de figuur aangegeven.

Laten we eens beginnen met het bekijken van de window functie uit fig. 6.1. Een
eerste opmerking die geplaatst kan worden is dat deze window functie er al een
stuk beter uitziet dan de window functie die we gezien hebben bij kritische be
monstering (p = 1). Bij de analyse kijken we alleen naar de positieve kant van
de tijd-as, aangezien de window functie symmetrisch is ten opzichte van de as
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t = O. Uit de figuur blijkt dat w(t) bestaat uit een hoofdlob rond t = 0 en een
uitslingerende zijlob. Deze zijlob heeft nuldoorgangen op de punten t = k~ met
k = 1, 2, 3, .. ... Deze ontdekking is zeer belangrijk en geldt ook voor de window
functies uit de figuren 6.2 t/m 6.6.
Waarom de zijlobben van de window functies nuldoorgangen hebben bij t = k~ is
niet zo gemakkelijk te verklaren. We kunnen namelijk geen analytische uitdruk
king berekenen voor w(t) in geval van overbemonstering. En zonder analytische
uitdrukking is het niet mogelijk om de tijdstippen van de nuldoorgangen van de
zijlobben te berekenen. Maar uit alle resultaten van de onderzoeken is gebleken
dat deze nuldoorgangen 'zich bevinden op t = k~ ' dus daar gaan we dan maar
van uit. Laten we nu eens kijken naar de window functie uit fig. 6.3. We zien hier
duidelijker het uitslingerende effect van de zijlob. Willen we de energie-inhoud
van de zijlob minimaliseren dan moet er voor gezorgd worden dat de nuldoor
gangen zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Dit houdt dus in dat de waarde van (3
zo klein mogelijk moet zijn. We weten dat (3 = ;p' zodat een zo klein mogelijke
waarde van (3 voortvloeit uit zo groot mogelijke waarden voor p en a. We wa
ren het er al over eens dat de waarde van p zo groot mogelijk moet zijn om de
vergelijking (6.7) te laten doen gelden. Vandaar dat we ons concentreren op de
waarde van a.
Aan de Zakgetransformeerden g(apt, ~; aT) uit de figuren 6.1, 6.2, 6.3 en 6.5 met
respectievelijke waarden van a = 1, a = ~' a = ~ en a = kzien we duidelijk
de invloed van de waarde van a. Hoe kleiner de waarde van a, des te eerder
wordt g(apt,~;aT) geheel onafhankelijk van de variabele t. Dat wil zeggen dat
g(apt,~;aT) voor iedere waarde van w constant is voor alle waarden van t. Bij
een waarde a = ~ (zie fig. 6.3) convergeert g(apt,~;aT) naar 0 over de gehele
tijd-as aan de grenzen van het fundamentele Zak interval (dus voor w = -% en
w = %). Bij een waarde a < ~ (zie fig. 6.5) convergeert g(apt,~;aT) al heel snel
naar nul en voor a > ~ (zie fig. 6.1 en fig. 6.2) convergeert g(apt,~;aT) hele
maal niet naar O. De waarde van p speelt geen rol in het wel of niet convergeren
richting 0 van g(apt, ~; aT). Dit is mooi te zien in fig. 6.4 en fig. 6.6.
Waarom is het nu zo belangrijk dat g(apt, ~; aT) aan de frequentie-grenzen van
het fundamentele Zak interval niet meer afhankelijk is van de variabele t ?
Bij de beantwoording van deze vraag bekijken we de window functies. In fig. 6.2
zien we dat voor a = ~ > ~ de hoofdlob van de window functie niet meer wordt
omsloten door het elementaire signaal g(t). De energie-verdeling van de window
functie is als het ware verkeerd verdeeld. Het streven is om alle energie van de
window functie te concentreren in de hoofdlob. In fig. 6.5 is voor a = k< ~ de
hoofdlob van de window functie te smal en gaat er daardoor veel energie verlo
ren in de zijlob. Tevens voldoet deze waarde van a niet aan het eerder gestelde
criterium dat a zo groot mogelijk moet zijn.
In fig. 6.6 zien we dat voor p = 100 w(apt,~; aT) dezelfde vorm heeft aangeno
men als g(apt,~; aT) ,waaruit dan automatisch volgt dat w(t) ook dezelfde vorm
heeft als g(t). Zoals in de figuur te zien is klopt dit ook. We zien dat de window
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functie w( t) evenredig is met het elementaire signaal g(t), met evenredigheids
factor p (zie fig. 2.1 voor de maximale waarde van g(t)). We hebbben met deze
window functie relatie (6.7) dus heel dicht benaderd. De kleine uitslingeringen
waarvan de eerste nuldoorgang optreedt bij t = ~ = ~ = l~O zijn te verwaarlozen
ten opzichte van de hoofdlob. Dus bijna alle energie van de window functie is
geconcentreerd in de hoofdlob.

We mogen dus concluderen dat de waarde a = ~ een optimale waarde is voor het
verkrijgen van een optimale window functie bij gegeven waarde van p. Hieruit
volgt automatisch dat f3 de waarde f3 = ;p = ~ krijgt. In paragraaf 6.4.1 wordt via

een berekening bewezen dat a = ~ de maximale waarde is waarvoor g(apt, ~; aT),
voor w = -~ en w = ~ (dus de grens van het fundamentele Zak interval), bijna
geheel geconvergeerd is tot O.

6.4.1 Berekening van a

In fig. 6.2 zien we dat g(apt, ~; aT) aan de grens van het frequentie-interval, dus
voor w = ±~, een maximum heeft voor t = 0 (midden tijd-interval). We zou
den graag zien dat dit maximum naar 0 wordt getrokken zodat voor w = ±~

de waarde van g(apt, ~; aT) niet meer van de tijd afhangt. Daarvoor gaan we
de waarde van a berekenen die hiervoor kan zorgen. De berekening verloopt als
volgt:

met:

met T = 1:

met t = 0 w = rr:, 2

.n
( n) 1 2 2 -Jn-

g O'2a;a =~24e-7rna e 2
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met n = 'l.; = 27r:
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n

{

(X) 2 2 }
Û 1 + 2Ee-7rn a (-lt

We willen dat 9 (0, ~; a) = 0, dus:

Û {I + 2Ee-
7rn2a\_l)n} = 0

We introduceren de theta functie (zie [Abr-70] ):

00

{)4(Z, q) = 1 +2:L(_1)nqn
2

cos(2nz)
n=l

2
met z = 0 en q = e-7ra volgt dan:

De nulpunten van een theta functie zijn niet direct uit te rekenen, vandaar dat
we de oplossing moeten benaderen:

00 2 2

=} 2:L e-7rn a (-lt =-1
n=l

00 2 2 1
=} :L e-7rn a (_l)n =--

n=l 2

Nu blijkt dat voor a = khet linkerlid van bovenstaande vergelijking convergeert
naar -0.4974. Hieruit volgt dat g(O,~;a) = 0.0026. Natuurlijk zal voor kleinere
waarden van a g(O, ~; a) nog dichter in de buurt van 0 komen, maar met dit
resultaat zijn we zeer tevreden, mede gezien het eerder gestelde criterium dat a
zo groot mogelijk moet zijn.



6.5 Conclusie

6.5 Conclusie

55

In dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe de theorie, over het uitrekenen van
een window functie in het geval van overbemonstering met een integer factor
p, geïmplementeerd moet worden. We hebben enkele resultaten laten zien en
aandacht geschonken aan de keuze van de overbemonsteringsfactoren a en f3 in
respectievelijk het tijddomein en frequentiedomein. Na een grondige analyse van
verschillende window functies zijn we tot de conclusie gekomen dat de waarde
a de vaste waarde a = ~ krijgt. Hierdoor krijgt f3 automatisch de waarde f3 =
~. Deze waarden nemen we dan ook mee naar hoofdstuk 7, waar we aandacht
p
zullen schenken aan het uitrekenen van de Gabor expansie coëfficiënten voor
tijddiscrete signalen in het geval van overbemonstering. De verwachting, dat
voor grote waarden van p de window functie evenredig is met het Gaussische
elementaire signaal, is inderdaad uitgekomen. Voor bijvoorbeeld p = 100 kan
met een zeer grote nauwkeurigheid worden gesteld dat de volgende relatie waar
is: w(t) = 19(t). De problemen die we tegen kwamen bij kritische bemonstering

p
zijn dus door middel van overbemonstering geheel opgelost.

6.6 Figuren

Bij de twee-dimensionale plaatjes op de volgende pagina's staan geen assen af
gebeeld. Dit is ook niet noodzakelijk, omdat vooral de vorm van de figuur van
belang is bij de bespreking van de resultaten. De afbeeldingen bovenaan de pa
gina's hebben de tijd-richting als vooraanzicht, omdat hierover het meeste verteld
wordt bij de bespreking van de resultaten. Dit in tegenstelling tot de afbeeldingen
midden op de pagina's, waar de frequentie-richting het vooraanzicht vormt.
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Zak l..ranSform oflhe elementary signal g(t)

time

Zak transform of window funclion wel)

frequency

time

Figuur 6.1: Boven: g(apt,~; aT). Midden: w(apt,~; aT). Beide Zak getrans
formeerden liggen in het fundamentele Zak interval, met p = 3, a = 1, f3 = ~.

Onder: window functie w(t) (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g(t).
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window funCtiOR
0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

~
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-0.05

-0.1
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time

Figuur 6.2: Boven: g(apt,~; aT). Midden: w(apt,~; aT). Beide Zak getrans
formeerden liggen in het fundamentele Zak interval, met p = 3, a = ~, f3 = ~.

Onder: window functie w(t) (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g(t).
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Zak tnNfonn of me elemcntary signa! &(l)

time

Zak trnn.s(OnD of window fuoclioll w{l)

frequency

wimlow function
0.4

0.3

0.2

~ 0.1

0

-0.1

-0.2
4 12

time

Figuur 6.3: Boven: g(apt, ;; aT). Midden: w( apt, ;; aT). Beide Zak getrans
formeerden liggen in het fundamentele Zak interval, met p = 3, a = ~, f3 = 1.
Onder: window functie w(t) (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g(t).
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window function
0.14

0.12
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0.08

i 0.06
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-0.02
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time

Figuur 6.4: Boven: g(apt,;i aT). Midden: w(apt,;; aT). Beide Zak getrans
formeerden liggen in het fundamentele Zak interval, met p = 10, a = ~, (3 = 1

3
0.

Onder: window functie w(t) (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g(t).
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Zak transform of me elementary signa! 8(0

time

Zak transfurm of window funcûon wel)

frequency

window fWlction

0.15

0.1

-0.051-·······1,1 ,. ·········W· , ..

time

Figuur 6.5: Boven: g(apt, ;; aT). Midden: w(apt, ;; aT). Beide Zak getrans
formeerden liggen in het fundamentele Zak interval, met p = 10, a = ~, f3 = ~.

Onder: window functie w(t ) (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g(t).
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10

6 .

lime

Figuur 6.6: Boven: g(apt,;;; aT). Midden: w(apt,;;; aT). Beide Zak getransfor
meerden liggen in het fundamentele Zak interval, met p = 100, 0'. = ~, (3 = l~O.

Onder: window functie w(t) (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g(t).



Hoofdstuk 7

De Gabor coëfficiënten in geval
van overbemonstering

De inhoud van dit hoofdstuk zal gaan over de implementatie van de Gabor co
efficiënten in geval van overbemonstering. We gaan uit van tijddiscrete signalen.
In hoofdstuk 6 hebben we aangetoond dat de meest geschikte waarde voor de
overbemonsteringsfactor a gelijk is aan a = ~. Met deze waarde rekenen we dus
ook verder.

7.1 Uitrekenen van de Gabor coëfficiënten

Voor de implementatie van de Gabor coëfficiënten in geval van overbemonstering
en uitgaande van tijddiscrete signalen, maken we gebruik van onderstaande for
mules:

Zak transformatie:

eN
-jm-I

ep[n, I; N, M] = L ep[n + mN]e M
m

met eN = 211".
Fourier getransformeerde van de matrix Amk :

(7.1)

a[n,I;N,M] = apNep [apn, ~;aPN,M] iiJ* [apn, ±;aN,M] (7.2)

Hierin zijn de tijd-index n en de frequentie-index I begrensd tot het volgende
interval:

( _ N < n < N _ M < I < M) (7.3)
2 -2' 2 -2

De Zak getransformeerde van de window functie w(t) wordt in ieder interval:
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( - ~ < n~ ~ , [r - ~] ~ < l ~ [r + ~] ~)
berekend volgens:

[
l + rM ] [ l + rM ]

aN'ÛJ* apn, a P ; aN, M 9 apn, a P ; aN, M

met: r =< p > en I:r=<p> Cr = 1.

De constante Cr wordt in ieder interval berekend volgens:

(7.4)

(7.5)

[

l rM ] 2

9 apn, +aP ;aN, M (7.6)

Hierin is C een constante die moet voldoen aan de voorwaarde: I:r=<p> Cr = 1.
Tenslotte moeten we nog beschikken over de inverse Fourier transformatie, om
uit a[n, l; N, M] de matrix Amk te construeren:

1 1 j [m (271") l - k (271") n]
Amk = N M L L a[n,l;N,M]e M N (7.7)

n=<N> 1=<M>

Verder definiëren we het fundamentele Zak interval als volgt:

(
_N < n < N

2p - 2p ,
_M< l< M)

2 - 2 (7.8)

Het fundamentele Fourier interval wordt gedefinieerd als:

( _N < n < N
2 - 2 '

_ M < l < M)
2 - 2

(7.9)

Om de Gabor expansie coëfficiënten te berekenen moeten de stappen uit het vol
gende algoritme uitgevoerd worden:

• We beginnen weer met het uitrekenen van de Zak getransformeerde
g[apn, ~; aN, M] van het elementaire Gaussische signaal g(t) met
formule (7.1). Daarbij beperken we ons tot het fundamentele Zak interval.
De constante a heeft de waarde a = ~. Dit heeft tot gevolg dat de waarde
van de overbemonsteringsfaetor peen drie-voud moet zijn, immers de index
apn moet een integer zijn. Uiteraard werken we weer met matrices om de
Zak transformatie uit te rekenen. De methode is analoog aan de methode
van het uitrekenen van de Zak transformatie voor tijdcontinue signalen,
zoals beschreven is in hoofdstuk 4, zodat we hier volstaan met een korte
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uitleg.
We creëren eerst de as x Lm matrix Gnm waarin as de lengte is van de
tijd-index n in het fundamentele Zak interval en L m de lengte is van de
vector m. Deze lengte is afhankelijk van de lengte van het signaal, waarover
de Zak transformatie genomen moet worden. Omdat het algoritme ge
implementeerd is voor eindige signalen, zal Lm uiteraard ook een eindige
lengte zijn. Vervolgens wordt de Lm x M matrix E ml geconstrueerd. Hierin
is M de lengte van de frequentie-index 1. Tenslotte verkrijgen we de Zak
getransformeerde Znl, een as x M matrix, door de matrixvermenigvuldiging:
Gnm x Eml = Znl.

• Na deze eerste stap wordt eerst gecontroleerd of p even of oneven is. Dit in
verband met het verkrijgen van een symmetrische verdeling van de inter
vallen ten opzichte van de oorsprong in het fundamentele Fourier interval.
Zoals we al eerder in hoofdstuk 5 hebben uitgelegd worden de buitenste
intervallen van de Zak getransformeerde g[apn, ~; aN, M] niet meegeno
men in de berekening van de window functie, omdat in die intervallen
g[apn, ~;aN,M] nulpunten heeft. In de overige intervallen: -~ < n ~

~ [1' - ~]~ < 1 ~ [1' + ~]~ met l' =< P - 2 > als p is oneven
en l' =< P - 1 > als p is even, moet de waarde van Cr berekend worden
volgens formule (7.6). De implementatie van deze formule is vrij eenvou,
dig. We sommeren simpel weg de N maal M elementen van de matrix

p p

jg[apn, 1+~:: ; aN, M]i2. Daarna volgt nog een vermenigvuldiging van de
constanten die voor de sommatie tekens staan in formule (7.6), met uitzon
dering van de constante C.

• Vervolgens wordt met behulp van formule (7.5) de
l+ rM

~ x ~ matrix w*[apn,~;aN, M] berekend.

• Voor p is oneven, worden de laatste twee stappen dus p-2 maal uitgevoerd.
Daarna voegen we de resultaten bij elkaar, wat resulteert in de ~ xM matrix

w*[apn,~;aN, M]. Waarbij dan wel vermeld moet worden dat deze matrix
de oplossing is van w*[apn,~;aN, M] in het fundamentele Zak interval.

• De constante C =~ wordt uiteindelijk meegenomen in de berekeningen

door w*[apn, ~; aN, M], de uitkomst van de laatste stap, te vermenigvul
digen met deze constante C.

• In het vervolg gaan we uit van een oneven waarde voor p, met de opmerking
dat de implementatie van de formules voor een even waarde van p op een
analoge manier verloopt.
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Nu gaan we het resultaat van w*(apn, ~; aN, M] uitbreiden tot het funda
mentele Fourier interval. We weten dat de Zak getransformeerde van de
window functie in het fundamentele Fourier interval bestaat uit p vertikale
strips met hoogte M en breedte N, die identiek zijn met uitzondering van de

p

factor ejr(i;)l waarin r =< p > verloopt volgens r = -(~ - ~), , (~- ~).
We maken nu twee matrices. De eerste bestaat uit p vertikale strips met
de oplossing van w*(apn, ~; aN, M] in het fundamentele Zak interval. De

tweede matrix bestaat uit de correctie factoren ejr ( i;)I. Door deze twee
N x M matrices elementsgewijs te vermenigvuldigen, ontstaat de N x M
matrix w*(apn, ~; aN, M] in het fundamentele Fourier interval. In fig. 7.1
staat de berekening van de twee matrices grafisch weergegeven voor het ge
val dat p = 3. De middelste strip in de tweede matrix is geheel gevuld met
enen.

""'* ""'* ""'*w w w

_ M ,---__-,-----__----,-- -----,
2

N
-2p

N
2p

N
2

*
M
2 N

2

1

N
2p

N
2

Figuur 7.1: Creëren van w*(apn,~;aN, M] in het fundamentele Fourier interval

• De volgende stap is het uitrekenen van de Zak getransformeerde
ep(apn, ~; apN, M] in het fundamentele Fourier interval. Het resultaat is
dan een N x M matrix.

• We zijn nu toegekomen aan het berekenen van a(n, l; N, M] via formule (7.2).
Deze berekening bestaat dan uit de elementsgewijze vermenigvuldiging van
twee matrices en daarna nog een vermenigvuldiging met een constante. De
resulterende matrix a(n, l; N, M] heeft dan uiteraard de afmetingen N x M.
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• De laatste stap van dit algoritme bestaat uit het uitrekenen van de inverse
Fourier transformatie van a[n, I; N, M] wat dan resulteert in één periode van
de matrix van Gabor coëfficiënten Amk • De implementatie van deze laatste
stap is identiek aan het algoritme dat beschreven staat in paragraaf 4.3,
aangezien de formule van de inverse Fourier transformatie (7.7) voor zowel
kritische bemonstering als overbemonstering er hetzelfde uitziet.

7.2 Resultaten

In deze paragraaf laten we enkele resultaten zien van de implementatie van het
algoritme om de Gabor coëfficiënten uit te rekenen in geval van overbemonstering.
We zullen maar één signaal cp(t) uitgebreid onder de loupe nemen, omdat we van
dat signaal de expansie coëfficiënten laten zien voor verschillende waarden van p.
Voor cp(t) is gekozen:

cp(t) = Ûe- t2

We kiezen cp(t) dus gelijk aan g(t), maar dat maakt niets uit. Tenslotte kunnen
we voor cp(t) een willekeurig 'net' begrensd signaal nemen en het Gaussische sig
naal is netjes opgebouwd en heeft een eindige lengte.
Wat kunnen we vooraf zeggen over de amplitude (absoluut) van de Gabor coëffici
enten? In hoofdstuk 6 hebben we gezien wat de invloed is van de waarde van de
overbemonsteringsfactor p op het verloop van de window functie. De verwachting
is dat het verloop van de window functie weer invloed zal hebben op het verloop
van de absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten. In de figuren 7.2 t/m 7.6
staan per figuur drie plaatjes afgebeeld. Het bovenste plaatje is de Zak getrans
formeerde <j)[apn, ~; apN, M] in het fundamentele Fourier interval. Het middelste
plaatje is de absolute waarde van één periode van de periodieke matrix Amk van
Gabor coëfficiënten. Tenslotte laat het onderste plaatje de bijbehorende window
functie zien. Bij de berekening van alle figuren is N gelijk aan AI gekozen. De
waarde van N = AI hangt natuurlijk samen met de grootte van de waarde van
p. Voor grote waarden van p is het voldoende om N gelijk te kiezen aan N = 2p.
Voor de volgende waarden van p zijn de Gabor coëfficiënten uitgerekend:

p = 3, p = 6, p = 12, p = 21, p = 96

Zoals al eerder is opgemerkt moet de waarde van peen drie-voud zijn, in verband
met de waarde van a = ~. Als we naar de tijd-as (m-direction) kijken van de
amplitude van de Gabor coëfficiënten, dan zien we duidelijk voor kleine waar
den van p de invloed van de zijlobben van de window functie. Kijken we naar
de frequentie-richting (k-direction) dan valt op dat alleen de frequenties rondom
k = 0 een rol van betekenis spelen, wat natuurlijk te verwachten was. Voor steeds
grotere waarden van p nemen de coëfficiënten links en rechts van het centrale in
terval rondom m = 0 af in amplitude. Dit wordt veroorzaakt door het afnemen
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van de uitslingerende zijlobben van de window functie. Voor p = 21 hebben de
kleine uitslingeringen in de window functie al bijna geen invloed meer op de am
plitude van de Gabor coëfficiënten. Voor p = 96 zien we dat de amplitude sterk
geconcentreerd is rondom m = O. In de k-richting zien we dan de Gaussische
vorm terug. Dit kan verklaard worden door het feit dat voor grote waarden van p
de Zak getransformeerde van <p( t) constant is geworden in de frequentie-richting,
en zoals we kunnen zien voor p = 96 alleen ongelijk is aan nul voor t = O. De
amplitude van de Gabor coëfficiënten representeren dan als het ware de Fourier
getransformeerde van <p(t).

Tenslotte zullen we nog wat vertellen over mate waarin de Gabor coëfficiënten het
signaal <p(t) representeren in het tijd-frequentie vlak. Dus met andere woorden;
kunnen we aan de hand van de absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten
iets zeggen over het informatie signaal <p(t). We zullen dit uitleggen aan de hand
van twee voorbeelden.
In fig. 7.7 zien we de amplitude van de Gabor coëfficiënten in het geval dat
<p(t) = ej21rt • Wat mooi te zien is, is dat de amplitude constant is in de tijd
richting, met uitzondering van de in- en uitschakelverschijnselen. Zoals bekend is
de absolute waarde van een complexe e-macht gelijk aan 1, hetgeen de verklaring
is voor de constante amplitude in de tijd-richting. De bovengenoemde complexe
e-macht heeft een positieve constante frequentie, hetgeen ook naar voren komt
in de amplitude van de Gabor coëfficiënten. Een ander goed voorbeeld staat in
fig. 7.8. We zien daar allereerst de functie <p(t) = sinh(21l"t) afgebeeld in het tijd
domein. Duidelijk zichtbaar zijn de twee enorme pieken, welke ook mooi te zien
zijn in de Zak getransformeerde van <p(t) (rechts boven). En inderdaad, ook in
de amplitude van de Gabor coëfficiënten zijn die twee pieken terug te zien. In
de frequentie-richting is de amplitude geconcentreerd rondom k = 0, hetgeen ons
uiteraard niet verbaast.
In de volgende paragraaf zal het een en ander worden verteld over het gebruik
van de FFT bij het uitrekenen van de Gabor coëfficiënten.
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Figuur 7.2: Boven: 0(apn, ±; apN, M) in het fundamentele Fourierinterval, met
p = 3. Midden: absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten. Onder: window
functie w[n] (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g[n].
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Zak IrnfIsform of tbc informalion signa!
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Figuur 7.3: Boven: cj;(apn,~; apN, M) in het fundamentele Fourierinterval, met
p = 6. Midden: absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten. Onder: window
functie w[nJ (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g[nJ.
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Figuur 7.4: Boven: tP(apn, ±i apN, M) in het fundamentele Fourierinterval, met
p = 12. Midden: absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten. Onder: window
functie w[n] (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g[n].
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Figuur 7.5: Boven: ep(apn,~; apN, M) in het fundamentele Fourierinterval, met
p = 21. Midden: absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten. Onder: window
functie w[n] (doorgetrokken lijn) en elementair signaal g[n].
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Figuur 7.6: Boven: ep(opn, ±; apN, M) in het fundamentele Fourierinterval, met
p = 96. Midden: absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten. Onder: window
functie w [n] (doorgetrokken lijn) en elementair signaal 9 [n].
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Absolule value of tbe array Alm,kl

k-direclion

Figuur 7.7: Absolute amplitude van de Gabor coëfficiënten van het signaal:
cp(t) = ei27rt met p = 42.

7.3 Uitrekenen van de Gabor coëfficiënten met
FFT's

Een aantal stappen van het algoritme, dat besproken is in de vorige paragraaf,
kunnen worden uitgevoerd met behulp van FFT's. We zullen die stappen in deze
paragraaf bespreken. Allereerst kan de berekening van de Zak getransformeerde
g(apn, ~i aN, M] in het fundamentele Zak interval uitgevoerd worden met behulp
van de FFT.
De formule voor deze Zak transformatie luidt:

. (21!') 11 Jm -
9 [apn, aiaN,M] = ~g(apn +maN]e M (7.10)

We kunnen nu een M-punts FFT uitvoeren op alle rijen van de N X L m matrix
p

g(apn+maN]. Hierin is Lm de lengte van de vector m. Voor iedere waarde van n
voeren we dus een FFT uit over alle waarden van m. Deze berekening resulteert
dan in een N x M matrix. Het resultaat moet dan, ten gevolge van het gebruik

p
van de FFT, nog worden aangepast door middel van enkele verschuivingen.

De volgende stap waar we de FFT kunnen gebruiken is het uitrekenen van de
Zak getransformeerde ep(apn, ~i apNi M] in het fundamentele Fourier interval.
De formule voor deze Zak transformatie luidt:
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Figuur 7.8: Boven: het signaal ep(t) = sinh(27rt) (links) en de bijbehorende Zak
getransformeerde in het fundamentele Fourier interval, voor p = 9. Onder: abso
lute amplitude van de Gabor coëfficiënten.
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[
1] jm(2~)~

tj; apn, a;apN,M = ~cp[apn+mapN]e M (7.11)

Zoals we zien zit er een factor p in de e-macht van bovenstaande Zak transforma
tie. Dit bemoeilijkt het gebruik van de FFT enigszins, maar er is een oplossing
gevonden. We voeren gewoon een M-punts FFT uit op alle rijen van de N x M
matrix cp[apn +mapN] en corrigeren daarna de invloed van het negeren van de
factor p in de e-macht. De correctie verloopt als volgt:

We willen uitrekenen:

. (2~) 1-Jm - pE cp [apn +mapN]e M = J[n,pl] tj;[n, 1]
m

Met het uitvoeren van de FFT wordt berekend:

. (2~) 1-Jm - 1
Ecp[apn + mapN]e M =f[n,I]=tj;[n,-]
m p

Van de resulterende matrix selecteren we alle kolommen met een index 1waarvoor
geldt dat de index een veelvoud van p is. Op deze manier houden we een N x M

p
matrix over. Door vervolgens deze matr. p maal te dupliceren en aan elkaar te
koppelen, verkrijgen we de gewenste N x JJ matrix tj;[n, 1]. Volgens deze methode
kunnen we dus gebruik maken van de FFT, ondanks de ongewenste factor p in
de e-macht van de Zak transformatie.
De laatste stap waar de FFT (en IFFT) gebruikt wordt is die van de inverse
Fourier transformatie (7.7). Op de N x M matrix a[n, 1; N, M] voeren we een FFT
en een IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) uit. Deze bewerkingen verlopen
exact hetzelfde als is uitgelegd in paragraaf 4.5.2 waar we deze inverse Fourier
transformatie bespraken in het geval van kritische bemonstering.

7.4 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn twee algoritmen besproken om de Gabor expansie coëffici
enten uit te rekenen in het geval van overbemonstering. Bij één algoritme is
gebruik gemaakt van de FFT wat een behoorlijke tijdwinst oplevert. Er is een
poging gedaan om ook de inverse discrete Gabor transformatie (IDGT) te imple
menteren, maar dat lukt nog maar in een aantal gevallen. Het slagen van deze
transformatie is afhankelijk van het signaal cp(t) en de lengte van het interval
waarin wordt teruggetransformeerd.
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Aanbevelingen

In dit verslag zijn algoritmen besproken die alle betrekking hebben op signalen
met een eindige lengte. In het algemeen is een signaal 'P[n] niet begrensd tot een
bepaald interval, of als dit wel het geval is, dan kan dat interval te lang zijn. In
deze situatie kunnen de zogenaamde ove1'lap-add technieken toegepast worden,
door het signaal 'P[n] te splitsen in meerdere signalen en deze apart te behande
len. Het signaal 'P[n] wordt dan gerepresenteerd als een reeks deelsignalen 'P(r)[n],
zodat ieder deelsignaal een eindige lengte ]{ heeft:

r

met:

(r) [n] = {'P[n] voor 1']{::; n ::; (1' + 1)]{ - 1
'P 0 elders

We substitueren bovenstaande expansie van 'P[n] in de Gabor transformatie:

n

Het resultaat van deze substitutie is dan:

De aparte Gabor transformaties:

n

kunnen dan stuk voor stuk uitgerekend worden via het algoritme dat beschreven
staat in paragraaf 4.3 in geval van kritische bemonstering en via het algoritme
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dat beschreven staat in paragraaf 7.1 in geval van overbemonstering. Bij de som
matie Lr a~~ moet nog wel rekening worden gehouden met de overlapping van
de aparte Gabor transformaties.

Deze overlap-add technieken zijn dus nog niet verwerkt in de desbetreffende algo
ritmen. Echter het toepassen van deze technieken is niets meer dan het herhaald
toepassen van de bestaande algoritmen. Daarbij komt dan nog de correctie die
uitgevoerd moet worden tengevolge van de overlapping van de aparte Gabor
transformaties.

Het uiteindelijke doel van het project, waarbinnen dit afstudeerwerk de eerst fase
is, is om een PC-kaart te ontwikkelen welke de Gabor transformatie real-time kan
uitrekenen op signalen met een willekeurige lengte. Alvorens dit doel bereikt kan
worden, is het noodzakelijk om de algoritmen te implementeren met behulp van
een DSP.
Op de vakgroep ESP is een parallel DSP-board (pDSP) ontwikkeld. Dit board
bevat twee parallelle (TMS32üC4ü) fioating-point DSP's. Deze DSP's kunnen ge
programmeerd worden met de programmeertaal C. Een krachtige compiler zorgt
voor de vertaling van de C-routines naar machinetaal. De in dit verslag bespro
ken algoritmen moeten dus eerst naar C-routines worden omgezet, waarna de
DSP-implementatie dus eigenlijk al gereed is. Er kan dan getest worden of de
algoritmen snel genoeg zijn om te worden geïmplementeerd in een IC.

Voor een beschrijving van het DSP-board met de benodigde randapparatuur, ver
wijs ik naar het afstudeerverslag van R.C. Houtepen (ESP-5-94), die het DSP
board heeft gebruikt voor een realisatie van adaptieve Laguerre filters.

Tot besluit wens ik mijn opvolger veel succes toe met de volgende fase van het
Gabor's Signaal E~pansie project.



Bibliografie

[Abr-70]

[Bas-93]

[Basl-94]

[Bas2-94]

M. Abramowitz en LA. Stegun, eds.,
Handbook of Mathematical Functions,
Dover, New Vork, 1970.

M.J. Bastiaans,
Gabor's signal expansion and its relation to sampling of the sliding
window spectrum,
in Advanced Topics in Shannon Sampling and Interpolation Theory,
R.J. Marks lI, ed.,
Springer, New Vork, 1993, pp.1-37.

M.J. Bastiaans,
Gabor's signal expansion and the Zak transform,
to be published in:
Appl. Gpt., Vo1.33,
Feature Issue on Applications of Limited-Extent Waves, 1994.

M.J. Bastiaans,
Oversampling in Gabor's signal expansion by an integer factor,
to be published in:
Proc. 1994 IEEE-SP International Symposium on Time-Frequency
and Time-Scale Analysis,
Philadelphia, 25-28 October 1994.


	Gabor's signaal expansie en de Zak transformatie in geval van kritische bemonstering en overbemonstering
	Samenvatting
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. Gabor en tijdcontinue signalen
	3. Gabor en tijddiscrete signalen
	4. Implementatie van Gabor's signaal expansie
	5. Gabor en oversampling
	6. Analyse van de window functie
	7. De Gabor coëfficientenin geval van overbemonstering
	8. Aanbevelingen
	Bibliografie



