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Samenvatting

In de literatuur worden uiteenlopende representaties gebruikt voor de weergave vande
Continue Wavelet-Transformatie (CWT). Door de meest gangbare representaties op te
nemen in het programma, zijn de voordelen van de afzonderlijke alternatieven gebundeld
tot een inzichtelijk geheel. Ret opnemen van een gebruikersinterface maakt het programma
uitermate geschikt om via experimenteren inzicht te verkrijgen in de wavelettransformatie.

De berekening van de transformatie geschiedt via de Fast-Convolution procedure, wat
een tijdwinst van een factor 6 oplevert ten opzichte van de reguliere convolutie-routine.
Voor een signaal van 300 samples duurt de berekening voor 40 schaalwaarden ca. 15
seconden. De uitkomsten van beide convoluties verschillen slechts in de ordegrootte van
10-12 %, gemeten ten opzichte van het maximum van de CWT. Vanwege het ontbreken
van cijfermatig vergelijkingsmateriaal worden de resultaten vergeleken met de afgeleide
eigenschappen en met illustraties van de CWT uit de literatuur.

In de resultaten komen duidelijk de markante eigenschappen van de eigenfuncties van
de shift- en van de dilatie-operator naar voren. De CWT van een eigenfunctie van de shift
operator, een monochromatisch signaal, is geconcentreerd rand een bepaalde schaalwaarde
s, waaraan rechtstreeks de frequentie af te lezen is. Deze frequentie is tevens aan de fase
af te lezen, op de corresponderende lijn met s = constant. Voor een eigenfunetie van
de dilatie-operator, het homogeen signaal, geldt dat de CWT volledig bepaald is door de
punten op een lijn met s = constant. Rieruit kan geconcludeerd worden dat er sprake
is van een hoge mate van redundantie in de transformatie. De CWT zou voorgesteld
kunnen worden als een superpositie van monochromatische en homogene signalen. Abrupte
veranderingen in het signaal komen met name tot uiting in de fase-representatie van de
CWT.

De in de literatuur voorkomende illustraties van CWT's zijn met het programma te
reconstrueren. De hierbij optredende verschillen zijn slechts marginaal en worden veroor
zaakt door het ontbreken van exacte gegevens van de ingangssignalen en de gehanteerde
bases.

Ter vergelijking met de literatuur is gebruik gemaakt van complex gemoduleerde Gausse
funeties, ofwei Morlet-wavelets. In de literatuur wordt echter ook gesproken van wavelets
gebaseerd op een chirp en van modulering van afgeleiden van een Gausse-functie. Toekom
stig onderzoek zou zich kunnen richten op de analyse-eigenschappen van specifieke wavelets
en op de invloed van de variantie van de Gausse-envelope. Ret programma biedt de mo
gelijkheid om de (analytische) wavelet-definitie te wijzigen. Een uitbreiding met discrete
wavelet-definities wordt mogelijk geacht.

In de ontwerpfase is rekening gehouden met een eventueel toe te voegen reconstructie
routine. De opslag van gegevens is zodanig, dat de bij een specifieke CWT gebruikte
wavelets, signaaldefinities en bases beschikbaar blijven. De datastructuur van de signaal
samples is bewust eenvoudig gehouden en gescheiden van de analytische definities, om de
mogelijkheid open te houden om samples uit de 'reele wereld' te verwerken. Rierbij kan
ook gedacht worden aan uitbreiding van het programma met patroonherkenning.
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1 Inleiding in de Wavelet-theorie

Een van de doelstellingen in de signaalanalyse is het voorzien in een eenvoudig interpreteer
bare visuele representatie van signalen. Reeds in 1822 leidde Jean-Baptiste Joseph Fourier
een hiervoor geschikte methode af, die een signaal presenteert als de som van zijn frequen
ties. De Fourier transformatie biedt echter een globale presentatie van de voorkomende
frequenties; lokale frequentie-informatie wordt niet verkregen.

Wavelets bieden daarentegen de mogelijkheid een signaal te representeren met behoud
van lokale frequentie-informatie voor elke positie in het signaal. De Wavelet-transformatie
maakt gebruik van smalle windows voor hoge frequenties en brede windows voor lage fre
quenties. Hiernaar refereren de benamingen constant-Q en constante relatieve bandbreedte
analyse. Vanwege deze eigenschap voorziet de Wavelet-tranformatie in een geschikt alter
natief voor de Short-Time Fourier-Transform (STFT) en de Gabor-transformatie.

1.1 De Short-Time Fourier-Transform

1.1.1 Definitie

Een voor de hand liggende methode om een lokaal spectrum te berekenen, is het toepassen
van de de Fourier-transformatie op een deel van het signaal. Dit levert de windowed of
short-time Fourier-transform (STFT), zoals o.a. door Gabor toegepast [Gab46]. In zijn
eenvoudigste vorm wordt een rechthoekig window gebruikt om een deel van het signaal te
isoleren; dit deel wordt vervolgens Fourier-getransformeerd:

(1.1)

wat overeenkomt met

(1.2)

Hierin is x(t) het signaal en g(t) een windowfunctie. Voor de STFT geldt dat de grootte
van dit window constant blijft. XU) en GU) staan voor de Fourier-getransformeerden
van x(t) en g(t).

1.1.2 Resolutie

De vermenigvuldiging in het tijddomein resulteert in een convolutie van het signaalspec
trum met het windowspeetrum. Dit levert beperkingen op ten aanzien van de resolutie.
Voor een window g(t) met Fourier-getransformeerde GU) wordt de (rms) bandbreedte ,6.j
gedefinieerd volgens:

(1.3)

en analoog:

(1.4)
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Merk op dat de noemer van beide formules overeenkomt met de energie van het window
g(t).

SBdIng
Windowg(t)

STFT(tJ)

=- <;! STFT(tI11
.!:.

'51"'" Ii: Ii:
i~ l- Ii;

~~ '"
STFT(tI2l

Figuur 1.1: Het tijd-frequentie-vlak voor de STFT

Figuur 1.1 illustreert de tijd- en frequentieresolutie. De vertikale strepen, met T =
constant, geven het sliding-window weer. Binnen het sliding-window worden de spec
trale componenten van het signaal berekend. Aan de hand van deze figuur wordt ook de
filterbank-interpretatie van het proces duidelijk. Een horizontale streep, met f = constant,
komt overeen met de activiteit van het signaal binnen een bepaald frequentiewindow, of
weI met de responsie van een banddoorlaatfilter. De transformatie is dus analoog aan een
filterbank, opgebouwd uit gemoduleerde versies van een basisfilter. Het betreffende basis
filter heeft als impulsresponsie de windowfunetie g(t) en als frequentiekarakteristiek het
windowspeetrum G(J).

Het gekleurde vlak in de figuur illustreert de resolutie van de transformatie. Om twee
sinuso"iden van elkaar te kunnen onderscheiden, dienen deze meer dan llf van elkaar te
liggen. Analoog geldt dat twee pulsen in de tijd slechts onderscheiden kunnen worden,
indien de tussenruimte minimaaillt bedraagt.

1.1.3 Lokalisatie in tijd en frequentie

De eigenschap dat een smal tijdwindow een breed spectrum oplevert, resulteert in een
compromis tussen lokaliteit in het tijddomein en lokaliteit in het frequentiedomein. Deze
relatie is vastgelegd in het onzekerheidsprincipe van Heisenberg:

Tijd-Bandbreedte prod~kt lltllf 2': 4
1
7[" • (1.5)

Hieruit blijkt dat de tijd- en frequentie-resolutie niet gelijktijdig arbitrair klein gemaakt
kunnen worden. Voor Gaussische windows wordt de ondergrens van de ongelijkheid be-
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reikt, met als resultaat maximale concentratie in zowel het tijd- als het frequentiedomein
[Gab46]. Gaussische windows worden onder andere toegepast in de Gabor-transformatie,
een bijzonder geval van de STFT.

1.1.4 Constante relatieve bandbreedte

Een beperking van de STFT (en daarmee van de Gabor-transformatie) is dat voor aIle
frequenties de grootte van het window gelijk is. De resolutie is hierdoor constant voor
het gehele tijd-frequentie-vlak, wat in figuur 1.2a geillustreerd wordt. Volgens intultie
echter zou voor een goede resolutie de grootte van het window evenredig met de golflengte
moeten zijn, zoals in figuur 1.2d het geval is. Dit impliceert (1.5) een constante relatieve
bandbreedte:

~fT = constant. (1.6)

Indien de filterbank opgebouwd is uit filters met constante relatieve bandbreedte, wordt
ook wel van constant-Q analyse gesproken. De filters liggen dan op gelijke afstanden op
een logaritmische schaal (zie figuur 1.3), wat overeenkomt met de audioperceptie in het
menselijk oor.

a)
frequency

b) frequency

I I I .1 I I I I I I

t::::=========t::::=-tme

d)

tt
Figuur 1.2: De tijd-frequentie-resoluties en de basisfuncties. (a) De tijd-frequentie-resolutie
voor de Short-Time Fourier-Transform (STFT), (b) voor de Wavelet-Transformatie (WT).
(c) De corresponderende basisfuneties voor de STFT, (d) voor de WT (wavelets).
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In geval van constante relatieve bandbreedte is de tijdresolutie hoog voor hoge frequen
ties, terwijl voor lage frequenties een hoge frequentieresolutie geldt. Deze opzet is uitermate
geschikt voor signalen met hoogfrequente componenten van korte duur en laagfrequente
componenten van lange duur. Dit is het geval voor de meeste in de praktijk voorkomende
signalen.

a)

b)

Constant Bandwtdlh (STFT Cale)

Constant RBI.dve BlIIldwldth (WT Case)

.......-,.............r'-.........-r-...........---r----.........--._Frequencyl
I. 21.

Figuur 1.3: De verdeling van het frequentie-domein (a) voor de STFT (uniforme verdeling)
en (b) voor de WT (logaritmische verdeling)

1.2 De Wavelet-Transformatie

1.2.1 Definitie

Bij de Continue! Wavelet-Transformatie(CWT) wordt de constante relatieve bandbreedte
gerealiseerd, door alle impulsresponsies van de filterbank te definieren als geschaalde versies
van een basiswavelet h(t):

1 t
hs(t) = ll:ih(-) .

V lsi s
(1.7)

lIndien er sprake is van Wavelet-Transformatie, wordt hiermee naar de Continue Wavelet-Transformatie
gerefereerd. Ter bevordering van de leesbaarheid wordt 'Continue' vaak weggelaten.
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De schaalfaetor is weergegeven met s en de term 1/JGI dient voor energie-normalisatie.
De Wavelet-Transformatie van een funetie x(t) wordt vervolgens gedefinieerd als:

1 1 t - TCWT x(t)(T, s) = JS x(t)h*(-s-)dt

wat overeenkomt met:

CWT x(t)(T, s) = JS1x(st)h*(t - ~ )dt

of in het frequentie-domein:

CWT x(t)(T,S) = JS1X(J)H*(sJ)e2jtrfTdl.

Uit met name (1.10) wordt de analogie met de STFT (1.2) duidelijk.

(1.8)

(1.9)

(1.10)

1.2.2 Interpretatie van schaling

Met name uit (1.9) voIgt de interpretatie, dat naarmate de schaling toeneemt, een steeds
verder gecomprimeerde versie van het signaal x(t) gezien wordt, door een filter van con
stante lengte. De interpretatie van de schaalfactor is blijkbaar analoog aan die van de
schaal op kaarten. Een hoge schaalfaetor betekent een globale analyse, terwijl een lage
schaalfaetor overeenkomt met een gedetailleerde beschouwing.

Om een verband te leggen met de STFT (1.1), kan voor de basiswavelet h(t) een
gemoduleerde windowfunetie [Gou84,Gro84,Gro89] gekozen worden:

h(t) = g(t)e-2jtrfot . (1.11)

Yoor de geschaalde versies hs(t) van (1.11) wordt met 1 = 10/s inderdaad aan de constante
relatieve bandbreedte (1.6) voldaan. In het algemeen werkt de analyse met een willekeurige
banddoorlaatfunetie voor h(t).

1.2.3 Reconstruetie en toelaatbaarheid

Evenals de STFT kan de Wavelet-analyse opgevat worden als een decompositie in basis
signalen, in dit geval in geschaalde en getransleerde versies van de basiswavelet h(t):

1 t - T
hT,s(t) = r,;h(-).

yS s
(1.12)

Indien deze Wavelets een orthogonale basis vormen, kan er reconstruetie van het signaal
plaatsvinden volgens:

11 dsdt
x(t) = c CWT(T, s)hT,s(t)7 . (1.13)

Hierbij is verondersteld dat zowel het signaal als de wavelets ofweI reeel of complex ana
lytisch zijn, zodat aIleen over positieve schaalfactoren geintegreerd hoeft te worden. De
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wavelets hr,s zijn echter niet orthogonaal, maar zelfs zeer redundant. Desondanks blijkt
reeds aan de reconstructie-formule (1.13) voldaan te worden, indien h(t) een eindige energie
f Ih(t)1 2dt heeft en van banddoorlaatkarakter is. De toelaatbaarheidseis in verband met
reconstructie [Gro89] wordt gegeven door:

JIH(J)I
Ch = 271" IfI df < 00 .

Indien H(J) differentieerbaar is, ergo

impliceert dit:

H(O) = 0 i.e. Jh(t)dt = O.

(1.14)

(1.15)

(1.16)

Op te merken valt, dat het signaal vanwege (1.16) slechts in termen van energie gerecon
strueerd wordt, met gemiddelde nul. De toelaatbaarheidseisen voor de STFT zijn minder
stringent: eindige energie van het window is reeds voldoende.

1.2.4 Scalogrammen

Uit het feit, dat de CWT het karakter heeft van een orthogonale basis-decompositie, kan
volgens [Gro84] aangetoond worden dat zij isometrisch is, i.e. zij preserveert energie:

(1.17)

waarin Ex = f Ixl 2dt staat voor de energie-inhoud van het signaal x(t). De distributie van
de energie-inhoud is een vaak gebruikt hulpmiddel in de signaalanalyse. Ret ligt daarom
voor de hand om het Wavelet-spectrogram, ofwel scalogram, te definieren als het kwadraat
van de modulus van de CWT, analoog aan de definitie van het spectrogram voor STFT.
Ret scalogram geeft nu de energiedistributie over het tijd-frequentie-vlak en wordt derhalve
uitgedrukt in vermogen per frequentie-eenheid, evenals het spectrogram.

De verschillen tussen het scalogram en het spectrogram worden gei1lustreerd in fi
guur 1.4. Ten gevolge van de schaling van de impulsresponsies van de filterbank, heeft
de invloed van het signaalgedrag rond het tijdtip to een kegelvorm in het tijd-frequentie
vlak van het scalogram (uitgaande van een lineaire schaling). Dit kan geinterpreteerd
worden als de mogelijkheid van de Wavelet-Transformatie, tot inzoomen door middel van
het verkleinen van de schaal. In het spectrogram is de breedte van het beinvloedingsgebied
van het signaalgedrag rond to gelijk aan die van het constante window. Tevens worden
de gevolgen van de bandbreedte voor de invloed van frequentiecomponenten weergegeven.
Voor voorbeelden van scalogrammen en spectrogrammen zij verwezen naar [Rio91].
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a)

c)

CWT

CWT

scale a "I. If

b)

d)

Figuur 1.4: Invloedsgebieden van een Dirac-puIs op t = to voor (a) de CWT en (b) de
STFT, en van drie sinusoiden voor (c) de CWT en (d) de STFT.

1.3 Eigenschappen van de Wavelet-Transformatie

Een fundamentele eigenschap van de CWT is de covariantie met betrekking tot het schalen
(dilation-covariance) en transleren (shift-covariance) van het signaal [Gro89]. Voor een sig
naal x(t) met getransformeerde CWTAr, s) kan voor de translatie respectievelijk schaling
van het signaal afgeleid worden:

mits a > O.

CWTx(t-to)(r,s) = CWTx(t)(r - to,s)

1
CWTx(at)(r,s) = ylaCWTx(t)(ar,as)

(1.18)

(1.19)

1.3.1 Complexe monochromatische signalen

De eigenfuncties van de dilatie- en met name de shift-operator bezitten kenmerken, die
bijdragen tot de analyse-eigenschappen van de Wavelet-Transformatie. De eigenfunctie
van de shiftoperator voldoet aan de vergelijking:

met als oplossing:
xm(t) = e 2j1ffot .

7
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Vanwege de analogie met lichtgolven wordt dit een monochromatische golf genoemd. Voor
de waveletgetransformeerde van een monochromatisch signaal X m geldt volgens (1.18) en
(1.20):

en vanwege (1.21):
CWTXm (T, s) = yS e 2j1r107H*(sfo) .

(1.22)

(1.23)

De frequentie van een complex monochromatisch signaal kan afgelezen worden aan de
fase van de transformatie op een horizontale lijn met s = constant. Deze eigenschap is
onafhankelijk van de keuze van de wavelet.

De modulus van (1.23) is constant langs lijnen met constante schaling en varieert met
factor yS H*(sfo) langs lijnen met constante tijd. Een 'spectrale lijn' in het signaal wordt
vertaald in een horizontaal patroon in de transformatie met constante modulus en lineaire
fase.

1.3.2 Reele monochromatische signalen, progressiviteit

Voor reele monochromatische signalen van de vorm cos(21r fat) heeft de transformatie op
de factor yS na de vorm:

(1.24)

De modulus van deze functie is, vanwege interferentie tussen de termen, niet constant
voor lijnen met constante schaling. Dit vormt een aanzienlijk nadeel voor de grafische
interpretatie. Dit probleem treedt niet op indien voor de Fouriergetransformeerde H(f)
van de wavelet geldt:

H(f) = 0 1\ f E< -00,0 > . (1.25)

Men spreekt in dat geval van een progressieve wavelet, mits uiteraard aan de toelaatbaar
heid (1.16) voldaan wordt.

1.3.3 Homogene signalen

Een functie Xh wordt homogeen van de orde n genoemd op het tijdstip t = 0, indien deze
een eigenfunctie is van de dilatieoperator volgens:

Een oplossing van deze vergelijking wordt gevormd door:

{
tn I\t > 0

Xh(t) = 0 I\t ~ 0

(1.26)

(1.27)

Voor homogene signalen kan aan de hand van formule 1.19 een interessante eigenschap
afgeleid worden:

(1.28)

8



Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de CWT van een homogeen signaal Xh volledig
bekend is in het gehele tijd-frequentie-vlak aan de hand van de waarden op een horizontale
lijn met s = constant.
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2 Implementatie van de CWT

Vanwege het grote scala aan beschikbare mathematische functies en de snelle algoritmes
voor het rekenen met vectoren, is de implementatie van de Wavelet-transformatie uitge
voerd in de programmeertaal MatLab. Ook de flexibiliteit met betrekking tot de presentatie
van grafieken heeft bij deze keuze meegewogen. De transformatie wordt op continue basis
gedefinieerd. De discretisatie gebeurt met overbemonstering, zodat er sprake is van een
quasi-continu proces. Ret resulterende 'dure' rekenwerk noodzaakt tot het zoeken naar
snelle algoritmes.

2.1 Transformatie via convolutie

De Wavelet-Transformatie wordt berekend met behulp van een integraal, waarvan de inte
grant een functie van drie variabelen is (1.8). Om deze berekening efficient uit te voeren
in Mat Lab, verdient het aanbeveling om gebruik te maken van een convolutie. Daartoe
wordt de transformatie in de volgende vorm geschreven:

Vergelijking met (1.8) levert:

CWTx ( T, s) = I x(t)¢(T - t)dt
=X(T)*¢(T).

¢(T) = _1h*( - T) ...;s s

(2.1 )

(2.2)

Na discretisatie van de tijdstippen T kan de transformatie berekend worden door middel van
het beschikbare algoritme voor de aperiodieke convolutie van twee rijen. De aperiodieke
convolutie wordt ook weI lineaire convolutie genoemd.

2.2 Fast convolution

De snelheid van de transformatie kan geoptimaliseerd worden, door de convolutie via het
Fourier-domein uit te voeren. De periodieke convolutie ern] van twee periodieke rijen met
periode N is gedefinieerd volgens:

N-I

ern] = xdn] 0 x2[n] = L xdm]x2[n - m]
m=O

(2.3)

(2.4)

waarbij, in tegenstelling tot de lineaire convolutie, de sommatie over slechts een periode
genomen wordt. De verkregen rij ern] is eveneens periodiek met periode N. Voor de
discrete Fourier-getransformeerde (DFT) C[k] van de rij ern] geldt met z = ej~:

C[k] = E~';ol e[n]z-kn
= E~';OI (E~:6 xI[m]x2[n - m]) z-kn
= (E~:6 xdm]z-km) (E~':(} x2[n - m]z-k(n-m))
= Xl [k]X2 [k] .
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Een periodieke convolutie in het tijddomein komt dus overeen met een vermenigvuldiging
in het DFT-domein. De rijen Xl en X2 kunnen beschouwd worden als de cyclische voort
zettingen van de eindige rijen Xl en X2. Riernaar refereren de benamingen circulaire en
cyclische convolutie.

De aperiodieke convolutie van twee rijen wordt gegeven door:

00

ern] = L Xdm ]x2[n - m]
m=-oo

(2.5)

waarbij de rijen niet periodiek worden voortgezet, maar met nullen worden aangevuld.
Beide convoluties geven echter hetzelfde resultaat voor n E [0,2N - 1], indien de rijen Xl

en X2, met lengte N, tot lengte 2N aangevuld worden met nullen. Op deze manier is ook
de aperiodieke of lineaire convolutie via het Fourierdomein uit te voeren. De procedure
luidt als voIgt:

1. Vul de rijen Xl en X2 ter lengte N aan met N nullen.

2. Bepaal de 2N-punts DFT's van de ontstane rijen.

3. Neem het produkt van de DFT's.

4. Bereken de inverse DFT van het produkt.

De stappen 2 en 4 van de procedure worden berekend met behulp van de zeer efficiente
Fast Fourier Transform (FFT) algoritme. De aldus onstane methode Ievert voor lange
rijen een aanzienlijke reducering van de benodigde rekentijd en wordt daarom ook wel Fast
Convolution genoemd.

2.3 Discretisatie van tijd en schaling

Voor de berekening van de Wavalet-Transformatie is discretisatie van de tijd- en scale
parameters noodzakelijk. am toch te kunnen spreken van een (quasi-) continu proces,
wordt overbemonstering toegepast. Volgens het Nyquistkriterium is de hoogst mogelijke
frequentie in een bemonsterd signaal gelijk aan de helft van de bemonsteringsfrequentie.
De transformatie is dus slechts relevant voor frequenties lager dan de Nyquistfrequentie.

Indien voor de basiswavelet h(t) een gemoduleerde windowfunctie genomen wordt, ligt
het voor de hand om de modulatiefrequentie gelijk te nemen aan de Nyquistfrequentie en
slecht schaalfaetoren s grater dan of gelijk aan een te beschouwen. Op te merken valt
dat voor s = 1 slechts twee samples genomen worden per wavelet-periode. Ret maxi
mum van de schaling wordt zo gekozen dat de beschouwde tijdbasis een minimaal aantal
wavelet-oscillaties bevat. De verdeling van de schaling is logaritmisch gekozen, vanwege de
constante relatieve bandbreedte van de Wavelet-Transformatie.
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De wavelets worden over de gehele bemonsterde tijdbasis berekend, zonder toepassing
van windows. De CWT wordt slechts op de bemonsterde tijdbasis beschouwd; dit vanwege
de doelstelling: lokalisatie van frequentie in de tijd. Op te merken valt dat de bovengrens
van de tijd-resolutie (1.4) van de transformatie bepaald wordt door de bemonsteringspe
riode. Volgens een identieke redenering geldt, dat bovengrens voor de frequentie-resolutie
(1.3) afhankelijk is van de (niet constante) resolutie van de schaling.

2.4 Randvoorwaarden

De eigenschappen van de wavelets leggen enkele beperkingen op aan de berekening van
de transformatie. Vanwege de vereiste gemiddelde waarde nul van de wavelets kan recon
structie slechts plaatsvinden met een gemiddelde signaalwaarde nul. Ter berekening van
de transformatie wordt derhalve eerst het gemiddelde uit het signaal verwijderd, waarna
het signaal aangevuld wordt met een rij nullen. Aan de grenzen van de tijdbasis levert
dit een sprongfunetie op, waardoor een storing ontstaat in de fase van de transformatie,
met een bereik ter grootte van de halve breedte van de wavelet. Voor de maximale waarde
van de schaling beslaat de storing dus de helft van de tijdbasis. Om dit probleem te ver
mijden wordt het signaal aan weerskanten aangevuld met een rij nullen ter lengte van de
helft van het signaal, alvorens middeling plaatsvindt over het geheel. Vervolgens wordt
de transformatie berekend via de Fast Convolution procedure. Op deze manier vinden de
randstoringen ten gevolge van een constante term in het signaal buiten het beschouwde
gedeelte plaats.

2.5 Representatie van de CWT

Ret resultaat van de Wavelet-Transformatie is een complex-waardige matrix, opgespannen
door de bases van tijd en schaling. Een geschikte representatie van deze matrix is het eerder
besproken scalogram (zie pag. 6), waarbij het kwadraat van de modulus van de CWT in
kleurcodering weegegeven wordt. De verdeling van de kleurtabel kan een belangrijke rol
spelen bij de interpretatie van de afbeelding.

Ook de fase van de CWT vormt een belangrijke bron van informatie. Zo is aangetoond
[Gro84] dat geisoleerde lokale uitbarstingen in het signaal duidelijker tot uiting komen in
de fase-representatie van de CWT. Bovendien geldt voor monochromatische signalen (zie
pag. 7) dat de frequentie van het signaal aan de lineaire fase af te lezen is.

De uiteindelijke keuze is dan ook gevallen op een combinatie van de mogelijke represen
taties, zoals in figuur 2.1 gelllustreerd wordt. De implementatie toont vier windows, met
achtereenvolgens het geanalyseerde (bemonsterde) signaal met de gebruikte basis-wavelet,
vervolgens in kleurcodering de faserepresentatie van de CWT en het scalogram en tenslotte
(linksonder) het zogenaamde phasemagram. In het phasemagram wordt de amplitude van
de CWT afgebeeld als een ruimtelijk vlak, met daarop een projectie van de fase in kleurco
dering. De hoogte van de afbeelding is genormeerd in een percentage t.o.v. het maximum.
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Figuur 2.1: Schermweergave van de implementatie

2.6 Maskering van de fase

Doordat de wavelets over de gehele bemonsterde tijdbasis berekend worden, strekken de
oscillaties zich uit tot ver van de hoofdlob. Ondanks de zeer lage amplitudes in de staarten,
resulteert dit in faseveranderingen van de CWT. In de representatie van de fase is dit te zien
als streeppatronen die zich uitstrekken over het gehele tijd-frequentie-vlak (zie figuur 2.1).
am de relevante informatie eruit te kunnen lichten, bestaat de mogelijkheid om een masker
over de faserepresentatie te leggen. Hierbij wordt de fase slechts weergegeven voor punten
waar de amplitude van de CWT een ingestelde drempel overschrijdt.

2.7 Gebruikersinterface

am de aandacht te kunnen concentreren op de bestudering van de Wavelet-Transformatie,
is in het programma een window-gestuurd gebruikersinterface opgenomen. Het werkscherm
toont behalve een keuzemenu de in de vorige paragraaf besproken representaties, met
uitzondering van het phasemagram. De opbouw van de laatstgenoemde afbeelding vergt
enige rekentijd, wat belemmerend werkt tijdens het experimenteren. am deze reden is de
weergave van het phasemagram optioneel genomen.
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2.7.1 Het Transform-menu

Na het opstarten van het programma verschijnt het 'Transform-menu', zoals in figuur 2.2
geillustreerd wordt. De optie 'Transform signal'biedt een seleetie uit de beschikbare data
bestanden, waarop de Wavelet-Transformatie uitgevoerd kan worden. Rierbij wordt auto
matisch het laatstgekozen bestand geseleeteerd. De overige bestanden komen ter beschik
king door 'Cancel' te kiezen. Na bevestiging van de keuze wordt de Wavelet-Transformatie
uitgevoerd en op het scherm weergegeven.

De afbeeldingen kunnen gedetailleerd beschouwd worden, door met behulp van de op
waartse pijl in de rechterbovenhoek te wisselen van formaat. Ret gebruik van de tweede
pijl deactiveert het window en wordt daarom afgeraden (de achtergrondschermen worden
dan zichtbaar). Indien de afbeeldingen verschoven raken, kan de schermopmaak volgens
standaardinstellingen hersteld worden met de optie 'A rrange graphs '.

Ret domein van de transformatie wordt standaard maximaal gekozen. Om de trans
fomatie op een geseleeteerd domein te kunnen uitvoeren, dient de optie 'Manual ranging'
geaetiveerd te worden. De transformatie kan dan aIleen op het huidige signaal uitgevoerd
worden. Selectie van het domein is mogelijk via het 'Display-menu'. De resolutie van de
schaling kan ingesteld worden met 'Resolution'. De resolutie van de tijd hangt af van de
bemonsterfrequentie en kan gewijzigd worden met behulp van de funetie 'Edit signal'.

Behalve de bemonsterfrequentie kunnen met 'Edit signal' ook signaaldefinities gewij
zigd of gecreeerd worden. Na de bewerking wordt het signaal op het scherm weergegeven en
worden de voor de transformatie benodigde databestanden gegenereerd. De afbeeldingen

Figuur 2.2: Schermweergave van het Transform-menu
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van de transformatie corresponderen na de bewerking niet meer met het weergegeven sig
naal en worden derhalve gewist. De definitie van de wavelet kan analoog gewijzigd worden
via de optie 'Edit wavelet '.

2.7.2 Het Display-menu

Ret Display-menu (figuur 2.3) heeft betrekking op schermweergave van de transformatie.
Ret phasemagram wordt zichtbaar gemaakt met de optie 'Display'. De schermindeling is
dan volgens figuur 2.1. Na het indrukken van een toets keert de oorspronkelijke menu
weergave terug. Beschikbare transformatie-bestanden kunnen opgevraagd worden met het
commando 'Load' en vervolgens afgedrukt worden met behulp van 'Print'. Ret phasema
gram wordt hierbij ook afgedrukt.

Ret progamma biedt de mogelijkheid tot inzoomen op schaling en tijd met behulp van
'Scale' en 'Time '. Rierbij vindt slechts een selectie plaats van een deel van de huidige
transformatie, waardoor de pixeldichtheid van de afbeelding afneemt. Als remedie kan
de transformatie opnieuw uitgevoerd worden op het geselecteerde domein met behulp van
de optie 'Manual ranging' van het 'Transform-menu '. De standaardinstellingen van het
phasemagram, de kleurcodering en de plaats van bestanden worden ingesteld met behulp
van de optie 'Setup '.

Figuur 2.3: Schermweergave van het Display-menu
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3 Testresultaten

3.1 Verificatie van eigenschappen

De eerder besproken karakteristieke eigenschappen van de Wavelet-Transformatie worden
geverifieerd aan de hand van enkele testsignalen. De signalen zijn getransformeerd met
behulp van Gaussisch gemoduleerde complexe sinusoi'den, ofwei Morlet-wavelets. De wa
velets zijn over de gehele lengte van de tijdbasis berekend, zonder toepassing van windows.
Voor de representatie van de fase is een amplitudedrempel van 1% ten opzichte van het
maximum gehanteerd.

3.1.1 Monochromatische signalen

De eigenfuncties van de shift-operator, monochromatische signalen genaamd, bezitten de
eigenschap, dat de frequentie van het signaal af te lezen is aan de fase van de CWT op
een horizontale lijn met s = constant. Deze eigenschap wordt onderzocht aan de hand van
een testsignaal, bestaande uit drie korte sinusgolven met frequenties is/4, is/16 en is/S,
respeetievelijk.

Figuur 3.4 toont de representaties van de CWT van het testsignaal. Uit het scalogram
blijkt, dat monochromatische componenten in het signaal concentraties opleveren bij een
bepaalde schaalwaarden, waaraan rechtstreeks de frequenties van deze componenten af te
Iezen zijn. Hierbij dient inachtgenomen te worden, dat de schaling geldt ten opzichte van
de Nyquistfrequentie, ergo de helft van de bemonsterfrequentie is. De faserepresentatie
van de CWT bevestigt, dat de frequentie van een harmonische component af te lezen is
aan de fase van de CWT en wel op de corresponderende lijn met s = constant. Tevens
blijkt, dat lokale uitbarstingen in het signaal met name in de faserepresentatie tot uiting
komen.

3.1.2 Homogene signalen

Voor homogene signalen van de orde n is afgeleid, dat de waarde van de CWT in een punt
(aT,as) op een factor an+t na gelijk is aan de waarde in het punt (T,S). Dit betekent, dat
de fase van de CWT constant is op een willekeurige lijn met T/ s = constant. Dankzij deze
eigenschap is de CWT van een homogeen signaal volledig bepaald door de punten op een
lijn met s = constant.

De resultaten van de transformatie worden weergegeven in figuur 3.5. De faserepresenta
tie toont aan, dat de fase inderdaad constant is op lijnen met T/ S = constant. Ten gevolge
van de logaritmische schaling resulteert dit in een waaiervorm. In geval van een lineaire
schaling liggen deze punten op een rechte lijn door de oorsprong van het tijd-schaling-vlak.

Evenals bij de CWT van een monochromatische component blijkt de informatie gecon
centreerd te zijn op een lijn met s = constant. Deze eigenschap illustreert dat er sprake is
van een hoge mate van redundantie in de transformatie.
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3.2 Vergelijking met literatuur

De werking van het programma wordt vervolgens getoetst aan de hand van enkele karak
teristieke illustraties van Wavelet-Transformaties, die in de literatuur [Gro89,Rio91] voor
handen zijn. Vanwege het ontbreken van een analytische beschrijving van de geillustreerde
signalen, is aan de hand van de beschikbare afbeeldingen getracht de signalen en de bijbe
horende transformaties te reconstrueren. De resultaten van het programma zijn wederom
tot stand gekomen met gebruikmaking van Morlet-Wavelets. Voor de faserepresentatie
geldt een amplitudedrempel van 1% ten opzichte van het maximum.

In [Gro89] worden transformaties van een deltafunetie en van twee waveletfuneties
geillustreerd (figuur 3.1). Er wordt gebruik gemaakt van een alternatieve representatie,
waarbij het scalogram en de fase in dezelfde afbeelding weergegeven worden. De amplitude
van het scalogram wordt weergegeven in grijstinten en de fase in dichtheid van zwarte
pixels.

a) b)

Figuur 3.1: Wavelet-Transformaties van (a) een 8-funetie en (b) twee wavelets

De overkomstige resultaten van het programma worden afgebeeld in respeetievelijk
figuur 3.6 en figuur 3.7. De resultaten blijken vrijwel identiek aan de illustraties uit [Gro89].
De kleine verschillen in de faserepresentaties zijn te verklaren aan de hand van de variantie
van het gebruikte Gausse-window en aan de hand van de keuze van het interval van de
schaling.

De meest gebezigde verwijzing inzake illustraties van Wavelet-Transformaties betreft
een artikel van O. Rioul en M. Vetterli [Rio91]. Ret artikel bevat illustraties van een
chirpsignaal (figuur 3.2) en van een superpositie van twee sinusgolven en twee deltafuncties
(figuur 3.3). In de afbeeldingen worden achtereenvolgens de amplitude en de fase van de
transformaties weergegeven. Rierbij wordt aan de representatie van de amplitude ten
onrechte de benaming scalogram verbonden. In de afbeeldingen is echter sprake van een
hoog contrast tussen de minima en de maxima, waardoor een vergelijking op basis van de
contouren mogelijk is.
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a) b)

II III

Figuur 3.2: Wavelet-Transformatie van een chirp-signaal. (a) Amplitude van de transfor
matie. (b) Fase van de transformatie.

De met figuur 3.2 corresponderende CWT is afgebeeld in figuur 3.8. De lineaire
frequentie-toename resulteert in een logaritmisch verloop in het scalogram vanwege de
gekozen schaling. De afbee1dingen vertonen een duide1ijke ge1ijkenis. Verschillen in de
faserepresentatie worden voornamelijk veroorzaakt door verschillen in het interval van de
schaling. De uitlopers van de fase aan de randen van figuur 3.2 worden veroorzaakt door
het toepassen van een eindig window op het signaal (zie ook figuur 3.4), wat in figuur 3.8
niet het geval is. Aan de randen van de laatstgenoemde figuur onstaan welliswaar ook
overgangsverschijnse1en, maar deze vallen beneden de ingestelde amplitude-drempel.

a) b)

Figuur 3.3: Wavelet-Transformatie van een superpositie van twee sini en twee h-functies.
(a) Amplitude van de transformatie. (b) Fase van de transformatie.
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In figuur 3.3 wordt de transformatie weergegeven van een superpositie van twee sinus
golven en twee deltafuncties. De rol van de frequentieresolutie wordt aan de hand van
deze figuur duidelijk. Uit de faserepresentatie is af te leiden, dat de frequenties van de
golven een factor twee verschillen. Desondanks zijn de twee golven niet van elkaar te on
derscheiden in de amplitudeweergave van de transformatie, omdat het frequentieverschil
minder bedraagt dan de bandbreedte!:lf. Vanwege de eigenschap van constante relatieve
bandbreedte impliceert dit, dat in de getoonde transformatie twee willekeurige sinusgolven
slechts van elkaar te onderscheiden zijn, indien het verschil in frequentie meer dan een
factor twee bedraagt.

De overeenkomstige resultaten van het programma worden getoond in figuur 3.9. Uit
het scalogram blijkt, dat de frequentieresolutie beter is dan in figuur 3.3. Opvallend is,
dat de invloed van de deltapulsen bij hogere schaalwaarden niet zichtbaar is, terwijl dit
in de faserepresentatie en in het phasemagram weI het geval is. Dit komt mede doordat
in het scalogram de gekwadrateerde waarden van de amplitude weergegeven worden. De
verdeling van de kleurcodering kan echter ook een belangrijke rol spelen bij de interpretatie
van het scalogram.

In de faserepresentatie zijn randstoringen zichtbaar, die veroorzaakt worden door het
stapvormige begin en einde van het signaal. In figuur 3.4 worden de gevolgen van een
stapvormig begin en einde van harmonische componenten getoond. Hieruit blijkt, dat
dit randverschijsel voor harmonische componenten aan de rand niet te voorkomen valt.
De resultaten in figuur 3.3 zijn verkregen, door slechts een centraal tijdinterval van de
uitgevoerde transformatie ter beschouwing te nemen, waar deze randeffecten buiten vallen.

3.3 Snelheid en nauwkeurigheid

De berekening van de CWT geschiedt via de Fast-Convolution procedure, wat een aan
zienlijke tijdwinst oplevert. Voor een signaal van 300 samples kost de berekening voor
40 schaalpunten ca. 15 seconden. Bij vergelijking met de uitkomsten via de reguliere
convolutie-routine, blijkt een tijdwinst van ca. een factor 6 behaald te zijn. Vanwege het
ontbreken van cijfermatig vergelijkingsmateriaal voor de CWT worden de resultaten van
de twee genoemde convoluties vergeleken. De grootste afwijking blijkt van de ordegrootte
10-12 % te zijn, gemeten ten opzichte van het maximum van de CWT.
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4 Conclusies en aanbevelingen

In de literatuur worden uiteenlopende representaties gebruikt voor de weergave van de
Continue Wavelet-Transformatie (CWT). Door de meest gangbare representaties op te
nemen in het programma, zijn de voordelen van de afzonderlijke alternatieven gebundeld
tot een inzichtelijk geheel. Ret opnemen van een gebruikersinterface maakt het programma
uitermate geschikt om via experimenteren inzicht te verkrijgen in de wavelettransformatie.

De berekening van de transformatie geschiedt via de Fast-Convolution procedure, wat
een tijdwinst van een factor 6 oplevert ten opzichte van de reguliere convolutie-routine.
Voor een signaal van 300 samples duurt de berekening voor 40 schaalwaarden ca. 15
seconden. De uitkomsten van beide convoluties verschillen slechts in de ordegrootte van
10-12 %, gemeten ten opzichte van het maximum van de CWT. Vanwege het ontbreken
van cijfermatig vergelijkingsmateriaal worden de resultaten vergeleken met de afgeleide
eigenschappen en met illustraties van de CWT uit de literatuur.

In de resultaten komen duidelijk de markante eigenschappen van de eigenfuneties van
de shift- en van de dilatie-operator naar voren. De CWT van een eigenfunetie van de shift
operator, een monochromatisch signaal, is geconcentreerd rond een bepaalde schaalwaarde,
waaraan rechtstreeks de frequentie af te lezen is. Deze frequentie is tevens aan de fase af te
lezen,op de corresponderende lijn met s = constant. Voor een eigenfunetie van de dilatie
operator, het homogeen signaal, geldt dat de CWT volledig bepaald is door de punten op
een lijn met s = constant. Rieruit kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een hoge
mate van redundantie in de transformatie. De CWT zou voorge'steld kunnen worden als
een superpositie van monochromatische en homogene signalen. Abrupte veranderingen in
het signaal komen met name tot uiting in de fase-representatie van de CWT.

De in de literatuur voorkomende illustraties van CWT's zijn met het programma te
reconstrueren. De hierbij optredende verschillen zijn slechts marginaal en worden veroor
zaakt door het ontbreken van exaete gegevens van de ingangssignalen en de gehanteerde
bases.

Ter vergelijking met de literatuur is gebruik gemaakt van Gaussisch gemoduleerde
complexe sinusoiden, ofweI Morlet-wavelets. In de literatuur wordt echter ook gespro
ken van wavelets gebaseerd op een chirp [Gro89] en van modulering met afgeleiden van
een Gausse-funetie [Dau89]. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op de analyse
eigenschappen van specifieke wavelets en op de invloed van de variantie van de Gausse
envelope. Ret programma biedt de mogelijkheid om de (analytische) wavelet-definitie te
wijzigen. Een uitbreiding met discrete wavelet-definities wordt mogelijk geacht.

In de ontwerpfase is rekening gehouden met een eventueel toe te voegen reconstruetie
routine. De opslag van gegevens is zodanig, dat de bij een specifieke CWT gebruikte
wavelets, signaaldefinities en bases beschikbaar blijven. De datastruetuur van de signaal
samples is bewust eenvoudig gehouden en gescheiden van de analytische definities, om de
mogelijkheid open te houden om samples uit de 'reele wereld' te verwerken. Rierbij kan
ook gedacht worden aan uitbreiding van het programma met patroonherkenning.
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Appendix A: Listing MatLab-routines

Al MODULES:

%cwt9s.m, _
clear;
setpath;

initial;
choice=l;
m transf;
end;

%===========================================

% make routines accessable
% for MatLab
% initialize variables
% preset menu
% call transform-menu

%initial.m~ % presets of variables

% preset wavelet

% file intialisation
file='initial' ;
load cwO.mat;
dos(['copy data\initial.sgO '

'system\funct.m I']);
dos(['copy data\initial.waO '

'system\wavelet.m I']);

% preset datafile

% screen presets ------
figure (1) ;
elf;
figure (2) ;
elf;
figure (3) ;
clf;
figure (4) ;
elf;
figure (5) ;
elf;
setfig3;
status='show modified';

% open & clear figures

% set layout screen
% set display-mode:graphs&menu
% other options are:
% show (incl. phasemagram)
% print (incl. phasemagram)

% load user-presets
% set colors

load presets;
set(3, 'colormap',rgb);
set(4, 'colormap',rgb);
maps=['jet '; .

'hot I; ..
•cool I; .
'bone I; .
'copper I];

plotnr=O;
maxpix=ls0;

Smax=mant(max(s),4) ;
Smin=mant(min(s),4) ;
sl=Smin;
s2=Smax;
Tmax=mant(max(tau),4) ;
Tmin=mant(min(tau),4) ;
t1=Tmin;
t2=Tmax;
fS=l/ (tau (2) -tau (1)) ;
fw=fs/2;
nwave=nrwaves(fw, .05);
displ;
end

%===========================================

% initialize plotnr.
% max. number of pixels
% in timebase phasemagram
% set domain scaling

% select scaling

% set domain time

% select time

% extract sample-frequency

% extract eff. range wavelet
% show graphs
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%m transf. m_....,...-- --.--_.,---- _
status='auto ranging';
while choice-=8,

clc;
choice=menu('CWTransform-menu', .

[tmode(instring(status, .
'manual' ,0) ,file)], .

'Edit signal', .
'Edit wavelet', .

[' Resolution [, , .
num2str(resS),']'], .

[ 'Manual ranging [ , , .
mode (instring (status, .

'manual' ,0) ) , '] ,] , .
'Arrange graphs', .
'Display-menu', .
,« ' ) ;

% transform-menu
% auto-detect domain
% enter menu-loop

% transform-menu:
% 1 - transform signal

% 2 - edit signal
% 3 - edit wavelet
% 4 - resolution

% 5 - manual ranging on/off

% 6 - arrange graphs
% 7 - display-menu

%Transform signal---------------------% --- 1 - transform signal
if choice==l,

if instring(status, 'manual',O)==O, % auto ranging, load signal
file2=file;
eval(['cd ',fpath]); % - goto filepath
path2=fpath;
[file2,path2]=uigetfile(... % - select .dat-file

[file2,' .DAT'], ...
'Transform signal');

if file2==O,
file2=file;

end;
while instring(file2,' .DAT', ... % - select until ok

1)-=1 & file2-=O,
path2=fpath;
eval( ['cd ',path2]);
[file2,path2]=uigetfile( ...

, * .DAT', ...
'Transform signal ' );

end; % - selection ok

% - goto path modules
% - no file selected
% error
% - file selected

Smin=l;
Tmax=mant(max(tau) ,4);
Tmin=O;
sl=Smin;
s2=Smax;
t1=Tmin;
t2=Tmax;
status=' ok' ;

end;

eval ( [, cd ',modpath]);
if file2==O,

status='disk error I

else,
file=file2 ;
eval(['dos(' 'copy ',path2, ... %

file,' data\', ...
'data.mat 1"); ']);

eval(['load data.mat ' ]); %
file=file(1:length(file)-4); %
tau=(l:length(signal)) ... %

Ifs-1/fs;
lwave=2*nwave; %
Smax=mant(length(signal) .1 ... %

lwave,4); %
%
%

- copy file to datapath

- load datafile
- strip identifier
- set time-base

- eff length wavelet
- max lenght scaled wavelet

is half of the time-base
- fmax = fsample/2
- set range to max.

% end auto ranging
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else,

path2=[fpath, '\'];
Smin=mant(sl,4) ;
Smax=mant(s2,4) ;
Tmin=mant(t1,4) ;
Tmax=mant(t2,4) ;
t=find(tau>=t1 & tau<=t2);
signal=signal(t) ;
tau=tau(t) ;

end;

if instring(status, .. ,
'disk error',O)==o,

s=10gspace(10g10(sl), ...
10g10(s2) ,resS);

cwt=cwtransf(signal,s,fs) ;

id=ident(file) ;

cd data
save data.mat

cwt tau s id signal;
cd ..
eval(['dos(' 'copy data\', ...

'data.mat ', ...
path2, file, , . cwt I");']);

eval ( [ , dos ( , 'copy ', ...
'system\wavelet.m ', ...
path2 , f i 1e, , . wav I");']);

status='show modified';
displ;

end;
end;

% manual ranging, re-transform
% current file

% - select time-base

% end manual ranging

% no errors, do transform

% - calculate scaling-base

% - call tranform-routine

% - get identification-code

% - save transformed data

% to .cwt-file

% - save used wavelet
% to .wav-file
% - display mode:
% - show graphs & menu

% end transform signal

% - correct identifier

% select file
% until identifier
% - goto filepath

%Edit signal--------------------------%
if choice==2,

file2=file;
path2=fpath;
while instring(file2,' .SGN',l) ...

-=1 & path2-=0,
path2=fpath;
eval(['cd ',path2]);
[file2,path2]=uiputfile( ...

[file2,' .SGN'], ... %
'Edit signal');

if instring(file2,' .MAT',l),
file2=[file2(1:1ength ...

(file2) -4),' .SGN'];

2 - edit signal

- select filename

.SGN

end;
end;
if path2-=0,

file=file2 ;
if exist(file2)-=2,

eval ( [ , dos ( , 'copy ', ...
modpath, ...
'\data\initial.sgO " ...
path2, file,' I");']);

end;
eval(['cd ',modpath]);
eval(['dos(' 'edit " ...

path2, file, , , ') ; ,] ) ;
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% selection ok
% if not cancel, edit

% - if doesn't exist,
% make new file

% and copy presets

% return to path modules

% - edit .sgn-file
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eval(['dos(' 'copy', ...
path2, file, ...
, system\funct.m 1");']);

% - make executable .m-file

file=file(1:length(file)-4) ;
[signal,fs] =funct (0) ;
tau=(l:length(signal))/fs;
figure (2) ;
set(2, 'visible', 'on');
subplot (211) ;
plot(tau,real(signal)) ;
hold on;
plot (tau, imag(signal) ,'b')
hold off;
title ( [' file: ',file, ...

'.DAT fS=',num2str(fs)]);
xlabel ( , time' ) ;
cd data;
save data.mat signal fs;
cd .. ;
eval(['dos(' 'copy data\', ...

'data.mat ', ...
path2, file, ' .dat 1");']);

n=size(cwt) ;
cwt=zeros(n(1),n(2)) ;
figure (3) ;
clf;
figure (4) ;
clf;
status='auto ranging';

else,
eval ( [' cd ',modpath]);

end;
end;

% - strip identifier
% - extract data from .m-file

% - set screen

% - show Re-part data

% - show Im-part data

% - save data to .dat-file

% - clear transform-data

% - clear figures

% - set auto ranging

% return to path modules

% end edit signal

% clear transform

% clear figures

% edit current wavelet

% show Re-part wavelet

3 - edit wavelet-function

% set auto ranging
% end edit wavelet

% get eff. range wavelet

% show Im-part wavelet

%Edit wavelet-------------------------%
if choice==3,

eval(['dos(' 'edit system\', ...
, wavelet. m ");']);

nwave=nrwaves(fs/2, .05);
t=linspace(-2*nwave/fs, ...

2*nwave/fs, 199) ;
wave=wavelet(t,fs/2) ;
figure (2) ;
set(2, 'visible', 'on');
subplot (223) ;
plot(t,real(wave)) ;
title('Re part wavelet');
xlabel ( I time' ) ;
subplot (224) ;
plot(t,imag(wave)) ;
title('Im part wavelet');
xlabel ( I time' ) ;
n=size(cwt) ;
cwt=zeros(n(1),n(2)) ;
figure(3)i
clf;
figure (4) ;
clf;
status='auto ranging';

end;
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% - get value

% show command-screen

% end resolution

% show graphs

% repeat until value ok

val='range [4,256]: 1;
clc;
for n=1:5,

set(n, 'visible', 'off');
end;
resS=input(val) ;
while resS<4 I resS>256

isempty (resS) ,
resS=input(val) ;

end;
for n=2:5,

set(n, 'visible', 'on');
end;

end;

%Resolution---------------------------% --- 4 - set resol. (scaling)
if choice==4, % (time-res. is determined by)

% (the sample-frequency )
% show domain

%Range--------------------------------% 5 - set r. auto/manual
if choice==5,

if instring(status, 'manual' ,0)==0,
status='manual ranging';

else, % toggle manual ranging
status='auto ranging';

end;
end;

%Arrange graphs-----------------------% 6 - reset layout screen
if choice==6,

setfig3; % set layout screen
end;

% call display-menu
% menu preset

%Display------------------------------%
if choice==7,

m displ;
choice=l;

end;

--- 7 - goto display-menu

% end of transform-menuend;
%===========================================

% display menu
% 1 - display (incl. ph.magr.)
% 2 load
% 3 scale
% 4 time
% 5 setup
% 6 print (incl. phasemagr.)
% 7 back to transform-menu

%m displ.m
choice=l; --------------------
while choice-=7,

clc;
choice=menu('Display-menu', .,.

'Display' , ...
'Load', .
'Scale' , .
'Time', .
'Setup', .
'Print', .
, « ' ) ;

%display-------------
if choice==l,

status= ' show' ;
displ;

end;

% 1 - show graphs

% set show-mode (incl. ph.magr.)
% show graphs
% --- 1 - end display
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% selection ok

% load transform
% strip identifier
% set display to full range

% extract sample-frequency
% set display-mode:
% show graphs
% 2 - end load

Appendix A: Listing MatLab-routines

%load----------------
if choice==2,

file2='filename';
while instring(file2,' .CWT',l)-=l,

path2=fpath;
eval ([ 'cd I ,path2]);
[file2,path2]=uigetfile('*.CWT', ...

'Load transform');
if file2==O,

file2=file;
end;

end;
file=file2 ;
eval(['cd ',modpath]);
eval(['dos("copy ',path2,file, ...

, data\data.mat I' ') ']);
load data.mat;
file=file(1:length(file)-4) ;
Smax=max(s) ;
Smin=min(s) ;
sl=Smin;
s2=Smax;
Tmax=max (tau) ;
Tmin=min(tau);
t1=Tmin;
t2=Tmax;
fs=1/(tau(2)-tau(1)) ;
status='show modified';
displ;

end;

% --- 2 - load transform

% select .cwt-file until ok

% - if no choice, set default

% return to path modules

%scale---------------- % 3 - scale-menu
if choice==3,

subchoice=O; % enter menu-loop
while subchoice-=3,

clc;
sUbchoice=menu ...

('scale-menu', ... % scale-menu
['upper limit scale [', ... % 1 - upper limit scale

num2str(s2), I] '], ...
['lower limit scale [', ... % 2 - lower limit scale

num2str(sl), '] '], ...
'«'); % 3 - previous menu

if subchoice==l, % 1 set upper limit
val=['upper limit scale [', ... % - show domain

num2str (sl) , , , , , ...
num2str (Smax) , ']: '];

clc;
for n=1:5, % - show command-screen

set(n, 'visible', 'off');
end;
s2=input(val); % - select value
while s2<sl I s2>Smax, % - repeat until value ok

clc; % - refresh screen
s2=input(val); % - select value

end;
status='show modified'; % - set display-mode:
displ; % - show graphs & menu

end; % 1 end
if subchoice==2, % 2 set lower limit

val=['lower limit scale [', ... % - show scale-domain
num2str(Smin), " " ...
num2str (s2) , ']: '];

clc;
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for n=1:5,
set(n, 'visible', 'off');

end;
s1=input(val) ;
while s1>s2 I s1<Smin,

clc;
s1=input(val) ;

end;
status='show modified';
displ;

end;
end;

end;

%time----------------
if choice==4,

subchoice=O;
while subchoice-=3,

clc;
subchoice=menu('time', ...

['upper limit time [', ...
num2str(t2), '] '], ...
['lower limit time [', ...

num2str(t1), ']'], ...
, « ' ) ; ...

if subchoice==1,
val=['upper limit time [', ...

num2str(t1),',', ...
num2str (Tmax) , ']: '];

clc;
for n=1:5,

set(n, 'visible', 'off');
end;
t2=input(val) ;
while t2<t1 I t2>Tmax+1/fs,

clc;
t2=input(val) ;

end;
status='show modified';
displ;

end;
if subchoice==2,

val=['lower limit time [', ...
num2str(Tmin),',', ...
num2str(t2), ,] '];

clc;
for n=1:5,

set(n, 'visible', 'off');
end;
t1=input (val) ;
while t1>t2 I t1<O,

clc;
t1=input (val) ;

end;
status='show modified';
displ;

end;
end;

end;
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% - show command-screen

% - select value
% - repeat until value ok
% - refresh screen
% - select value

% - set display-mode:
% - show graphs & menu
% 2 end
% end menu-loop
% 3 - end scale

% 4 - time-menu

% enter menu-loop

% time-menu
% 1 - upper limit

% 2 - lower limit

% 3 - previous menu

% 1 set upper limit
% - show domain

% - show command-screen

% - select value
% - repeat until value ok
% - refresh screen
% - select value

% - set display-mode:
% - show graphs & menu

% 2 set lower limit
% - show domain

% - show command-screen

% - select value
% - repeat until value ok
% - refresh screen
% - select value

% - set display-mode:
% - show graphs & menu
% 2 end
% end menu-loop
% --- 4 - end time
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%setup---------------
if choice==S,

subchoice=l;

% --- 5 - setup menu

% enter setup-loop

% 2 - elevation phasemagr.

% 3 - perspective phasemagr.

% setup-menu
% 1 - rotation phasemagr.

% 1 set hor. rotation of
% phasemagram
% - show command-screen

ok

end
set elevation of
phasemagram
show command-screen

- apply value to graph
- show graphs

% - show domain

% - select value
% - repeat until value ok
% - refresh screen
% - select value

% - apply value to graph
% - show graphs

%
%

% 1
% 2
%
% -

% - show domain

% 2 end

% - select value
% - repeat until value

- refresh screen
- select value

% 8 - save setup

% 7 - path datafiles

% 5 - amplitude-threshold
% phase-representation
% 6 - path printfiles

% 4 - colormap

[ , , ...

while subchoice-=9,
clc;
subchoice=menu('Display setup', .

['Rotation [', .
num2str(M(1)), ,] '], .

[ 'Elevation [ , , .
num2str (M (2) ) , , ] ,] , .

['Perspective [', .
num2str(M(3)), ,] '], .

[ , Colormap [ , , .
colors, '] '] , ...

['Mask [' , .
num2str (mask) , '] ,] , .

[ 'print-path [ , , .
prpath, ,] '] , ...

[ 'file -path
fpa th, , ] ,] , .

'save presets', .
, « ' ) ;

if subchoice==l,
clc;
for n=l:S,

set(n, 'visible', 'off');
end;
val=['rotation in' ...

'degrees [-180,180]: 'J;
M(l) =input (val) ;
while M(1)<-180 I M(1»180,

clc;
M(l) =input (val) ;

end;
mtx=viewmtx(M(1)+90,M(2) ,M(3)); %
for n=2:S, %

set(n, 'visible', 'on');
end;

end;
if subchoice==2,

clc;
for n=l:S,

set (n, 'visible' , 'off' ) ;
end;
val=['elevation in' ...

'degrees [0,90]: '];
M(2) =input (val) ;
while M(2)<0 I M(2»90,

clc;
M(2)=input(val);

end;
mtx=viewmtx(M(1)+90,M(2) ,M(3));
for n=2:S,

set(n, 'visible', 'on');
end;

end;
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if subchoice==3,
clc;
for n=1:5,

set(n, 'visible', 'off');
end;
val= ['perspective' ...

'in degrees [0,90]: '];
M(3) =input (val) ;
while M(3)<0 I M(3»90,

clc;
M(3)=input(val);

end;
mtx=viewmtx(M(1)+90,M(2) ,M(3));
for n=2:5,

set(n, 'visible', 'on');
end;

end;
if subchoice==4,

subchoice=menu('Colormap', .
maps (1, : ) , .
maps (2, : ) , .
maps (3, :) , .
maps (4, :) , .
maps (5, :) , .
, « ' ) ;

colors=maps(subchoice,:) ;
eval ( [ , rgb= ' , colors, ' ; , ] ) ;
set(3, 'colormap',rgb);
set(4, 'colormap',rgb);
subchoice=4;

end;
if subchoice==5,

clc;
for n=1:5,

set(n, 'visible', 'off');
end;
val=['amplitude-threshold' ...

'phase [0,100]: '];
mask=input(val) ;
while mask<O I mask>100,

clc;
mask=input(val) ;

end;
for n=2:5,

set(n, 'visible', 'on');
end;
status='show modified';
displ;

end;
if subchoice==6,

file2='datafile';
path2=0;
while path2==0,

path2=prpath(1:length ...
(prpath) -1) ;

eval(['cd ',path2]);
[file2,path2]= ...
uiputfile('datafile', ...

'Select printpath');

% 3 set perspective of
% phasemagram
% - show command-screen

% show domain

% select value
% - repeat until value ok
% - refresh screen
% - select value

% - apply value to graph
% - show graphs

% 3 end
% 4 set colormap
% menu (uses current menu-var)
% 1 .. 5 - available maps

% 6 - previous menu
% - set colormap
% - set rgb-table
% - apply colormap

% - restore menu-var
% 4 end
% 5 set amplitude-threshold
% for phase-representation
% - show command-screen

% - show domain

% - select value
% - repeat until value ok
% - refresh screen
% - select value

% - show graphs

% - display-mode:
% - show graphs & menu
% 5 end
% 6 set path print-files
% - initialize

% - until path ok
% - set old path

% - select new path

end;
prpath=path2(1:length(path2)-1);% - apply new path
eval(['cd ',modpath]);

end; % 6 end
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if subchoice==7,
file2='datafile';
path2=O;
while path2==O,

path2=fpath(1:length ...
(fpath) -1) ;

eval ( [' cd ',path2]);
[file2,path2]= ...
uiputfile('datafile', ...

'Select filepath');

% 7 set path data-files
% - initialize

% - until path ok
% - set old path

% - select new path

cd
end;

end;
end;

end;
fpath=path2(1:length(path2)-1); % - apply new path
eval ( [' cd " modpath] ) ;

end; % 7 end
if subchoice==8, % 8 save setup

cd data % - set path data
save presets M colors rgb ... % - save setup

mtx resS mask fpath prpath;
% - set path modules
% 8 end
% end menu-loop
% 5 - end setup

6 - print%%print---------------
if choice==6,

print -dsetup;
status= 'print' ;
plotnr=plotnr+1;
displ;

% setup printer
% print-mode
% increment plotnr
% display & print
% (incl. phasemagram)

end; % 6 - end print
end % end display-menu
%===========================================

%displ.m % refresh graphs
% modes:
% show
%

4 graphs only
(incl. phmgram)

% show modified: 3 graphs&menu
print : 3 graphs&menu
apply time- & scale-window
to data
presets phasemagram
only in show-mode
- reduce number of lines

to speed up drawing
% - clear graph without

showing
% - set 4-graphs mode

close(1) ;
figure (1) ;
set(1, 'menubar', 'none', ...

'position', [4,4,314,215], ...
'numbertitle', 'off', .
'name', 'Phasemagram', .
'visible', 'on', ...
'colormap' , rgb) ;

%
%
%

%figure 1 -------------------------------%
if instring(status, 'modified',1)==O, %

reduce; %
%

select;

end;

% only in show-Jprint-mode
% - set 4-graphs mode

%figure 2 -------------------------------% show inputsignal & wavelet
figure (2) ; % clear
elf;
if instring(status, 'modified',1)==O,

set(2, 'menubar', 'none', ...
'position', [4,242,314,215], ...
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'numbertitle', 'off', ...
'name', 'Inputsignal & Wavelet', ...
'visible', 'on');

end;
subplot (211) ;
plot(pt,real(psign)) ;
hold on;
plot(pt,imag(psign), '-b');
hold off;
title(['inputsignal: ',file, .

, .DAT ( , , id,' plot ', .
num2str (plotnr) " I fs=' .
num2str (fs) , ') '] ) ;

xlabel ( , time' ) ;
t=linspace(-2*nwave/fs,2*nwave/fs,199) ;
y=wavelet(t,fs/2) ;
subplot (223) ;
plot(t,real(y)) ;
title('Re part wavelet');
xlabel ( , time' ) ;
subplot (224) ;
plot(t,imag(y)) ;
title('Im part wavelet');
xlabel ( , time' ) ;

% select sub-graph
% plot windowed input-signal

% show name current file
% id gives information about
% version of file
% default of id = date

% set eff. range wavelet
% calculate wavelet
% select sub-graphs &
% plot wavelet

%figure 3 -------------------------------% show phase of transform
figure (3) ;
clg; % clear
if instring(status, 'modified',l)==O, % only in show-/print-mode

set(3, 'menubar', 'none',... % - set 4-graps-mode
'position' , [322,242,314,215] , ...
'numbertitle', 'off', ...
'name', 'Phase', .
, colormap' , rgb, .
'visible', 'on');

end;
image(pt,10g(ps)/10g(2) ,phase);
title ( [, Phase " file, ...

'.CWT (',id,' plot ', .
num2str (plotnr) " I fs=' .
num2str(fs), ,) ']);

ylabel('scale in 10g2');
xlabel ( , time' ) ;

% show color-coded phase
% show name current file
% id gives information about
% version of file

% clear
% only in show-/print-mode
% - set 4-graphs mode

%figure 4 -------------------------------%
figure (4) ;
clg;
if instring(status, 'modified',l)==O,

set(4, 'menubar', 'none', ...
'position', [322,4,314,215], ...
'numbertitle', 'off', .
'name', 'Scalogram', .
, colormap' , rgb, ...
'visible', 'on');

show scalogram of transform

end;
image(pt,10g(ps)/10g(2) ,energy);
title(['Scalogram ',file, ...

'.CWT (',id,' plot " .
num2str (plotnr) " I fs=' .
num2str (fs) , , ) ,] ) ;

ylabel('scale in 10g2');
xlabel ( I time' ) ;
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% - show name current file
% id gives information about
% version of file

% -

%figure 1 -------------------------------%
if instring(status, 'modified',l)==O, %

figure(l);
mesh(log(redps)/log(2) ,redpt, ...

Pmgram, redPh) ;
view (mtx) ;
title(['Phasemagram ',file, ...

, . CWT ( , , id,' plot ', .
num2str(plotnr),' I fs=' .
num2str(fs), ') ']);

show phasemagram
only in show-/print-mode

show Phasemagram

end;

%print-mode -----------------------------% print-mode
if instring(status, 'print',O)==l,

sendprn; % - print 4 graphs
else,

if instring(status, 'modified' ,1)==0, % show-mode
pause; % - wait until key pressed

end;
end;

%return to 3-graphs mode ----------------% return to 3-graphs mode
if instring(status, 'modified',l)==O, % only in show-/print-mode

set(l, 'visible', 'off'); % - set 3-graphs mode
set(2, 'position', [322,322,314,137], ...

'visible', 'on');
set(3, 'position', [322,162,314,135], ...

'visible', 'on');
set (4, 'position' , [322,4,314,135] , ...

'visible', 'on');
end;

% clear
% set background menu
% (hide command-screen)

%figure 5 -------------------------------%
figure (5) ;
clg;
set(5, 'menubar', 'figure', ...

'position', [4,4,314,453-17], .. 0

'numbertitle', 'off', ...
'name',", ...
'visible' , 'on' ) ;

background menu

end;
end

% end display

%===========================================

% apply windows to
% time and scaling
% apply amplitude-threshold
% to phase

ps=find(s>=sl & s<=s2) ;
pt=find(tau>=t1 & tau<=t2) ;
psign=signal(pt);

Pmgram=abs(cwt(ps,pt» ;
phase=angle(cwt(ps,pt» ;
energy=Pmgram. A 2;

energy=66*(energy-min(min(energy»)/ ...
(max(max(energy»-min(min(energy») ;

phase=33*(1+phase./pi) ;
pt=tau (pt) ;
ps=s(ps) ;
n=.01*maskA 2;
phase=phase.*(energy>=n) ;

end
%===========================================

%select.m % apply time- & scale-window
--------------------% to data

% set indices scale-window
% set indices time-window
% apply windows to data
% output in:
% - psign
% - Pmgram
% - energy
% - phase
% color-normalization
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Pmgram=101*Pmgram./max(max(Pmgram)) ;
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%reduce.m % reduce number of lines to----------------------% speed up drawing
% force range height-axis
% to 150

redPh=phase;
redpt=pt;
redps=ps;

%
%
%
%
%
%
%

while length(redpt»maxpix,

n=I:2:length(redpt)-I;
redpt=redpt (n) ;
for S=I:length(redps),

i=find(Pmgram(S,n»Pmgram(S,n+l) ;
y=Pmgram (S, n) ;
Pmgram=Pmgram(S,n+l) ;
Pmgram(S,i)=y(i) ;
y=redPh(S,n) ;
redPh=redPh(S,n+l) ;
redPh(S,i)=y(i) ;

end;
end;

% until number of pixels
% small enough

% - reduce timebase by 2
% - for all scale-values
% - find maxima of pairs
% - take only maxima

% - take corresponding phase

Pmgram=Pmgram'; % tilt images
redPh=redPh' ;

end
%===========================================

%sendprn.m % print graphs

figure (1) ;
eval(['print -depsc ',prpath, 'figl']); % print to eps-file
figure (2) ;
eval(['print -deps ',prpath, 'fig2']);
figure (3) ;
eval ( [ 'print -depsc " prpath, 'fig3 ' ] ) ;
figure (4) ;
eval ( [, print -depsc " prpath, 'fig4'] ) j

end;
%===========================================

%setfig3 % set 3-graphs mode
set(I, 'visible', 'off', ...

'name', 'Phasemagram');
set(2, 'menubar', 'none', ...

'name', 'Inputsignal & Wavelet', ...
'numbertitle', 'off', ...
'position', [322,322,314,137], ...
'visible', 'on');

set(3, 'menubar', 'none', .
'name', 'Phase', .
'numbertitle', 'off', ...
'position', [322,162,314,135], ...
'visible' , 'on' ) ;

set(4, 'menubar', 'none', .
'name', 'Scalogram', .
'numbertitle', 'off', .
'position', [322,4,314,135], ...
'visible', 'on') j
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figure (5) ;
clf;
set(5, 'menubar', 'figure', .. ,

'position', [4,4,314,453-17]
'numbertitle', 'off',
'name',",
'visible' , 'on' ) ;

end
%===========================================

%setfig3.m % set 4-graphs mode

set(5, 'menubar', 'none', ...
'position', [4,4,314,453]
'numbertitle', 'off',
'name',",
'visible', 'on');

set(l, 'menubar', 'none',
'position', [4,4,314,215],
'numbertitle', 'off', ...
'name', 'Phasemagram',
'visible', 'on', ...
'colormap' , rgb) ;

set(2, 'menubar', 'none', ...
'position', [4,242,314,215]
'numbertitle', 'off', ...
'name', 'Inputsignal & Wavelet',
'visible', 'on');

set(3, 'menubar', 'none', ...
'position', [322,242,314,215], ...
'numbertitle', 'off',
, name' , 'Phase' ,
, colormap' , rgb, ...
'visible' , 'on' ) ;

set(4, 'menubar', 'none', ...
'position', [322,4,314,215]
'numbertitle', 'off', ..
'name', 'Scalogram',
, colormap' , rgb, ..
'visible' , 'on' ) ;

end

%===========================================
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A2 SYSTEM-functions:

%cwtransf.m
function y=·-c-w-;-t-r-a-n-s-f~(-s'i-g-n-a--:;l-,-s-,-f;::-s----'--)-;----------------------

%-------------------------------------------------------------------------
% Written by: Erik Wachelder
% student of: Eindhoven University of Technology
% Electrical Signal processing
%-------------------------------------------------------------------------
% This function calculates the wavelet-transform of the vector signal,
% using the Fast-Convolution method. Because reconstruction can only take
% place in terms of energy, the signal has to be made zero-mean. However,
% de-meaning of the data can result in creating a stepfunction at the
% edges, introducing a disturbance, especially in the phase of the
% transformation. To avoid this problem, the signal is padded up with
% zeros at both sides, before de-meaning takes place. This way the
% disturbances are localized outside the studied window.
%-------------------------------------------------------------------------

ls=length(signal) ;
lc=fix(lsf2) ;
z=zeros(l,ls) ;

% ls = the number of samples

signal=[z(l:lc),signal,z(l:ls-lc)] ;
signal=[signal-mean(signal),z] ;
Fsignal=fft(signal) ;

% add ls zeros to the signal
% before de-meaning
% calculate the DFT

prepare output-matrix
calculate a time-base,
centered at t=O
Fast Convolution method

Fphi=fft (phi) ;

S=length(s) ;
y=zeros(S,ls); %
tau=-lc: (ls-lc-l) ; %
tau=-tau.ffs; %

%-------------------------------------------%
for n=l:S,

phi=conj (wavelet (taufs (n) ,fsf2)) .f ... % write wavelet-transform as
sqrt(s(n)); % a linear convolution

phi=[phi-mean(phi) ,z,z]; % de-mean and add zeros,
% so a cyclic convolution
% equals the linear convolution
% cyclic convolution in the
% timedomain = multiplication
% in the Fourier-domain
% correct the output

fconv=ifft(Fsignal.*Fphi) ;
y(n, :)=fconv(ls+l:ls+ls);

end;
end
%===========================================

%nrwaves.m
function n·-w-a-v-e-=-n-r-w-a-v-e-s"""'('""'f,....w-,-f;:-r-a-c--,-)-;-------

%-------------------------------------------
% This function calculates the eff. range
% of the wavelet = the number of the period,
% in which the max. is less than a fraction
% of the max. of the first period. The first
% period starts at t=O. The envelope of the
% wavelet is considered to be symmetrical
% round t=o.
%-------------------------------------------

t=linspace(O,lffw,25) ;
yl=max(max(abs(wavelet(t,fw)), ...

abs(wavelet(-t,fw)) ));
y2=max(max(abs(wavelet(t+lffw,fw)), ...

abs(wavelet(-t-lffw,fw)) ));
yn=yl*frac;
nwave=l;
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while yl>yn & y2<yl,
nwave=nwave+l;
yl=y2;
y2=max(max(abs(wavelet(t+nwave/fw,fw)), ...

abs(wavelet(-t-nwave/fw,fw)) ));
end;

end
%===========================================

%ident.m % returns identification code
function y=ident(file); % to distinguish different
%-------------------------------------------% versions of files

y=date;
end
%===========================================

% 0 = auto ranging
% --> 'transform'

%tmode . m_----,_---;----,,....----=-~----;------------_
function y=tmode(x,file); %
%-------------------------------------------%

if x>O, %
y=['Re-transform ',file,' .dat']; %

else,
y='Transform signal';

end;
%===========================================

%mode.m
._----.-,-----.,......------------

function y=mode(val); %
%-------------------------------------------%

if val==O,
y='off' ;

else,
y= 'on I;

end;
%===========================================

returns text for
transform-menu
1 = manual ranging

--> 're-transform'

returns 'off' for val=O
'on' for val=l

%inst ring . m-,-------,_.,-----,~,._;_-,....-----,---;-------.-----_
function y=instring(file,text,place); % checks first or last

% characters of
%-------------------------------------------% a textstring,

y=l; % returns 1 for equal to text
It=length(text) ; % 0 else

if place==O,
for n=l:lt,

check=find(file==text(n)) ;
if isempty(check),

y=O;
else,

if check-=n,
y=O;

end;
end;

end;
end;
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% A: found --> 1

% B: not found --> 0



% place=l checks last char.
% of 'file'
% look for text

% A: found --> 1

% B: not found --> 0
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if place==l,
x=length(file)-lt;
for n=l:lt,

check=find(file==text(n)) ;
if isempty(check),

y=O;
else,

if check-=x+n,
y=O;

end;
end;

end;
end;

end
%===========================================

%mant.m ~~--~------------------------__% reduces mantisse x
function y=mant(x,n); % to n numbers
%-------------------------------------------

if x-=O,
e=floor(loglO(x))+l;
m=round(x*10 A(n-e)) ;
y=m*lOA(e-n) ;

else,
y=O;

end;
end
%===========================================
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% find indices
% zero's and zero-crossings
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A3 USER-functions:

%chirp.m % complex sinuoid with linear
function y=chirp(t,t1,t2,f1,f2); % increasing frequency from
%-------------------------------------------% f1 at t1 to f2 at t2

w=2*pi*«t-t1)*(f2-f1)!(t2-t1)+f1) ;
y=exp(j*w.*t) ;

end
%===========================================

%delta.m % unity pulse at t=O and
function y=delta(t); % at zero-crossings
%-------------------------------------------

l=length(t) ;
y=zeros(l,l) ;
s=sign(t) ;
s=s(1:1-1)+s(2:1) ;
n=find(abs(s)<2);

if isempty(n)-=l,
n= [n (1) , n, n (length (n) )] ;
for i=2: (length(n)-l),

if n(i)==n(i-1)+l, %
if s(n(i))==O I t(n(i))==O, %

y(n(i))=l; %
end; %

else, %
if abs(t(n(i)))<=abs(t(n(i)+l)),%

y(n(i))=l; %
else, %

y(n(i)+l)=l; %
end; %

end; %
end; %

end; %
end
%===========================================

%gausse. m. ;-:---=.,.--- _

function g=gausse(t,T); %
%-------------------------------------------%

g=exp(-pi*(t!T) .A 2 ); %
end
%===========================================

if indices are equal
if detect zero

unity pulse
end

else
get zero-crossing
with lowest amplitude
and set pulse

end

gausse function
with ampl. exp(-pi)
at t=T

%haar.m
functio~n-y-=~h~a-a-r~(t~,~f7)-;--------------%haarfunction with
%-------------------------------------------% frequency f

y=-rect(f.*2*t+.5)+rect(f.*2*t-.5) ;
end
%===========================================

%morlet.m
._------:,.---,,.......,..,,----~----.-----------

function y = morlet(t,f,n); % morlet wavelet
%-------------------------------------------

w=2*pi*f;
y=gausse(t,n!f) .*exp(i*w*t);

end
%===========================================
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%ncos. m. .,....,...--,--=---:;:-----, _

function y = ncos(t,tO,f,n); % n perios of cosine
%-------------------------------------------% start at t=tO

y=rect(f.*(t-tO-.5) ./n) * % frequency f
cos (2*pi*f* (t-tO)) ;

end
%===========================================

%nsin.m._---.....,.---,-,-,..---:---=-.,....---------
·function y = nsin(t,tO,f,n); % n perios of sine
%-------------------------------------------% start at t=tO

y=rect((t-tO) .*f/n-.5) * % frequency f
sin(2*pi*f*(t-tO)) ;

end
%===========================================

%rect.m ~~-------------------------------%rectangular window from
function y=rect(t); % t=-O.5 to t=+.05
%-------------------------------------------

y=(sign(t+.5)-sign(t-.5)+2- ...
abs(sign(t+.5))-abs(sign(t-.5)))/2;

%===========================================

\sqwave . m ..,..,....----:--:----=__-=-:- _

function y=sqwave(t,tO,f,n,d); % n periods of squarewave
%-------------------------------------------% start at t=tO

y=zeros(l,length(t)); % frequency f
for p=O:n-l, % dutycycle d in %

y=y+step(t,tO+p/f)-.
step(t,tO+p/f+.Ol*d/f)

end;
end
%===========================================

%step . m -:-__~--.,.---:,...,...----------------------------
function y=step(t,tO); % untity step at t=tO
%-------------------------------------------

y=(sign(t-tO)+abs(sign(t-tO))) ./2;
%===========================================

%twindow.m
~---...,.--=------,-----------,...,.--------------------

function y=twindow(t,tl,t2) % time window from tl to t2
%-------------------------------------------

y=step(t,tl)-step(t,t2) j

end
%===========================================
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