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Digitale signaalverwerking wordt in toenemende mate gebruikt in allerlei gebieden. Bijvoor-
beeld in de consumentenelektronica heeft de Compact Disc speler zijn analoge voorganger, de
platenspeler, compleet verdrongen. Onze televisie is nog steeds analoog, maar er worden diverse
digitale technieken gebruikt om de kwaliteit van het beeld te verbeteren. Digitale technieken
spelen ook een steeds belangrijker rol in de procesindustrie, waar de computer wordt ingezet
voor het besturen van complexe industriële processen.

Een digitale besturingseenheid krijgt zijn informatie over het proces via sensoren. Sensoren
meten een fysische grootheid en zetten deze om in een elektrisch signaal. Omdat de meeste
grootheden van nature analoog zijn, zijn de betreffende signalen van dezelfde aard. Analoge
signalen zijn niet rechtstreeks te verwerken door een digitaal systeem, maar moeten vooraf om-
gezet worden naar een digitaal signaal. Dit proces heet Analoog/Digitaal-conversie of kortweg
A/D-conversie. De besturingssignalen worden doorgegeven aan het proces via actuatoren. Hier
speelt zich een omgekeerd proces af: digitale stuursignalen moeten vooraf worden omgezet in
analoge stuursignalen voor de actuatoren. Dit proces heet Digitaal/Analoog-conversie (D/A-
conversie). Het moge duidelijk zijn dat de kwaliteit van deze conversies bepalend is voor de
kwaliteit van de totale besturing.

A/D-conversie bestaat uit twee onderdelen: bemonstering en kwantisatie. Bemonstering is de
benadering van een signaal met een continue tijd-as door een signaal met een discrete tijd-as,
ofwel de benadering van een signaal door een rij getallen. Kwantisatie is een beperking van het
waardebereik van de getallen, zodat ze te representeren zijn in een computer. Ook D/A-conversie
is op een zelfde manier op te splitsen. We zullen ons in dit proefschrift verder concentreren op
bemonstering en zijn tegenhanger reconstructie.

Bemonstering leidt tot verlies van informatie. Een zorgvuldige keuze van de bemonsterings-
en reconstructieoperatoren kan dit verlies tot een minimum beperken. Een belangrijk resultaat
op dit gebied is het bemonsteringstheorema van Shannon. Dit theorema geeft een voorschrift
voor een perfecte reconstructie van een bandbegrensd signaal, dit is een signaal waarvan het fre-
kwentiespectrum onder een bepaalde maximum frekwentie blijft. Voorwaarde voor deze perfecte
reconstructie is dat er puntmetingen van het signaal worden genomen op regelmatige tijdstip-
pen gedurende oneindig lange tijd. Reconstructie van het signaal geschiedt door filteren met
een ideaal laagdoorlaatfilter.

In de praktijk kan niet geheel aan deze voorwaarde worden voldaan. Er wordt nooit oneindig
lang gemeten. Bovendien kan een praktisch meetinstrument geen echte puntmetingen uitvoeren,
maar zal het signaal altijd lokaal integreren. Ook de reconstructie is niet uitvoerbaar, want het
is niet mogelijk om een ideaal laagdoorlaatfilter te realiseren. Er is daarom een zekere kloof
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tussen de theorie en de praktijk. In dit proefschrift proberen we deze kloof te dichten, m.a.w. we
zoeken naar een soortgelijk theorema met voorwaarden waar in de praktijk (de procesindustrie)
aan voldaan kan worden, hetgeen moet leiden tot een alternatieve bemonsteringsmethode. Wil
deze methode geschikt zijn voor toepassingen in de procesindustrie, dan moet zij beschikken
over een zekere mate van ongevoeligheid voor ruis en andere verstoringen.

Om een alternatieve methode te vinden, wordt geabstraheerd van de gewone bemonstering en re-
constructie om zodoende tot de meest algemene operatoren te komen die aan onze eisen voldoen.
Daartoe beschouwen we een signaal als een vector in een lineaire vectorruimte. Bemonstering
wordt in deze context gezien als een operatie die een aantal getallen uit het signaal extraheert.
In de praktijk zal dit aantal eindig zijn. Als we de getallen koppelen aan een bepaalde basis
in de vectorruimte, dan representeren ze een signaal in de deelruimte opgespannen door deze
basis. Beschouwen we nu bemonstering en reconstructie samen als een enkele operatie, dan
reduceert het probleem zich tot een approximatieprobleem. De basis en de getallen moeten zo-
danig worden gekozen dat de vector in de deelruimte in de buurt ligt van de originele vector.
Alleen als die vector al in de deelruimte ligt, is perfecte reconstructie mogelijk.

In de driedimensionale ruimte is dit probleem niet moeilijk: door loodrechte projectie kan de
dichtstbijzijnde vector uit een deelruimte (bijvoorbeeld het grondvlak) worden gevonden. Lood-
rechte projectie kan niet zonder meer gegeneraliseerd worden naar abstracte vectorruimten. Dit
lukt echter wel voor de zgn. Hilbert-ruimten. In het bijzonder zijn de Hilbert-ruimten met een
reproducerende kern interessant voor ons probleem. Er wordt aangetoond dat zowel Shannons
theorema als een aantal generalisaties hiervan in deze context kunnen worden geformuleerd.

Bovenstaande visie op bemonstering en reconstructie is erg algemeen en levert veel alternatieven.
Om dit aantal te beperken worden enige voorwaarden ontleend aan de procesindustrie, te weten:

- De operatoren moeten lineair zijn,

- De procedure voor het bepalen van de getallen moet niet veranderen in de tijd,

- De getallen moeten op regelmatige tijdstippen worden bepaald.

Uitwerking van deze eisen levert het in dit proefschrift gedefinieerde gegeneraliseerde bemon-
steringsschema (GBS). Het schema is een model voor de samenstelling van bemonstering en
reconstructie en bestaat uit een lineair filter, ideale puntmetingen op regelmatige tijdstippen en
een reconstructiefilter. De bemonstering en reconstructie volgens Shannon zijn een bijzonder
geval van het GBS waarin beide filters het ideale laagdoorlaatfilter zijn. We zoeken nu naar al-
ternatieve filters zodanig dat het totale schema een optimale benadering geeft van een gegeven
signaal.

Terugvertalend naar de vectorruimte zoeken we naar deelruimten die opgespannen worden door
verschoven versies van een enkele functie. In de onlangs ontwikkelde theorie van wavelets en
multiresolutieanalyse (MRA) zijn zulke deelruimten in groten getale te vinden. MRA is een
methode voor een stapsgewijze benadering van functies, zodanig dat de benadering op een be-
paald niveau te reconstrueren is door detailinformatie toe te voegen aan een grovere benadering.
MRA’s worden gegenereerd door een enkele functie: de schalingsfunctie ofwel de vader-wavelet.

Het blijkt dat er een grote samenhang is tussen het GBS en orthogonale MRA’s. In principe
kunnen alle schalingsfuncties die een MRA genereren gebruikt worden als filters in het GBS.
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Ook Shannons theorema is te generaliseren tot een MRA en we kunnen zo spreken van de
Shannon schalingsfunctie en Shannon wavelets. De theorie van wavelets biedt echter een aantal
alternatieven, namelijk Daubechies en B-spline schalingsfuncties. Beiden hebben bijkomende
gunstige eigenschappen m.b.t. de afbreekfout bij het meten over eindige tijd en de gevoeligheid
voor ruis en andere verstoringen.

Afhankelijk van de gebruikte filters krijgen we zo verschillende schema’s die allemaal optimaal
zijn, d.w.z. allemaal een loodrechte projectie uitvoeren op een deelruimte. Het enige verschil
is de deelruimte zelf. Een specifiek schema is goed als de afstand tussen het te bemonsteren
signaal tot de deelruimte klein is. Het is dus moeilijk om de kwaliteit van de reconstructie te
voorspellen in het algemene geval, omdat de betreffende signalen overal in de signaalruimte
kunnen liggen.

De reconstructiekwaliteit van de verschillende schema’s is verder onderzocht aan de hand van
computersimulaties van het GBS. Hierbij zijn zowel synthetische als fysische testsignalen ge-
bruikt. Uit deze experimenten volgt dat de Daubechies en spline filters een reconstructiekwaliteit
geven vergelijkbaar met die van Shannons schema. Bovendien zijn deze filters minder gevoe-
lig voor lokale verstoringen, doordat ze ‘korter’ zijn dan het laagdoorlaatfilter. We mogen dus
concluderen dat de beide filters een goed alternatief vormen voor het ideale laagdoorlaatfilter.

Ook in een gesloten regelsysteem speelt bemonstering en reconstructie een grote rol. De nadruk
ligt hierbij echter niet primair op een optimale reconstructie, maar op de respons van het regel-
systeem. Een betere signaalreconstructie kan hier mogelijk aan bijdragen. Literatuuronderzoek
naar dit effect leverde niets op. Daarom is een case-study met een simpel lineair teruggekop-
peld regelsysteem uitgevoerd. Om simulatie mogelijk te maken is het probleem vertaald naar
de discrete tijd. We hebben dan te maken met een Multirate Sampled Data System (MSDS).
Er wordt getoond dat een dergelijk systeem goed te analyseren is met behulp van bestaande
technieken voor discrete tijd systemen. Een gedeelte van het systeem is te beschrijven met een
enkele overdrachtsfunctie waarin een aantal eigenschappen van het systeem verborgen is.

Uit experimenten met spline-filters blijkt dat de positieve effecten van een betere reconstructie
teniet gedaan worden door een destabiliserend effect als gevolg van de extra vertraging die
optreedt bij ‘langere’ filters. Met andere woorden: vroegtijdige kennis van de toestand van
het proces is belangrijker dan meer gedetailleerde kennis op een later tijdstip. Maar als er
desondanks een filter nodig is om ‘aliasing’ effecten te vermijden, is de 0e-orde B-spline een
redelijk compromis tussen onderdrukking van de aliasing fout en de respons van het systeem.

Alternatieve operatoren zijn alleen nuttig als ze ook daadwerkelijk in hardware gerealiseerd
kunnen worden. Daarom wordt de implementeerbaarheid van het GBS onder de loep genomen.
Voor de Daubechies filters geldt dat ze alleen in digitale hardware gerealiseerd kunnen worden.
Dit betekent dat het geheel omgeven moet worden door gewone A/D- en D/A-converters die op
een hoge frekwentie werken. Dit brengt extra kosten met zich mee en er zal nader onderzocht
moeten worden of dergelijke kosten opwegen tegen een betere reconstructiekwaliteit. Het GBS
met spline filters van lagere orde kan rechtstreeks in analoge hardware worden geı̈mplementeerd.

Een bijzonder geval vormt het schema met 0e-orde B-splines. Hier is de combinatie van filteren
en puntmetingen niets meer dan het lokaal integreren van het signaal. Er is een hardware module
gebouwd om de kwaliteit van deze lokaal integrerende methode nader te onderzoeken, waaruit
blijkt dat de monsters van goede kwaliteit zijn. Daarnaast wordt besproken hoe het schema met



186 Samenvatting

0e-orde B-splines eenvoudig en goedkoop gerealiseerd kan worden met behulp van een Voltage-
to-Frequency Converter (VFC).

Een toepassing waar de reconstructie niet expliciet uitgevoerd wordt is de analyse van gas-
vloeistof chromatogrammen. Hier wordt het analoge signaal bemonsterd en worden de beno-
digde parameters rechtstreeks uit het digitale signaal bepaald. Desalniettemin is de in dit proef-
schrift ontwikkelde methode ook voor dit soort toepassingen van belang. Het blijkt dat een
impliciete reconstructie met een 2e-orde B-spline filter een representatie levert die de analyse
sterk vereenvoudigt. Er is een software pakket ontwikkeld dat op basis van deze representatie
chromatogrammen kan analyseren.

Er kan geconcludeerd worden dat de abstractie naar lineaire vectorruimten een vruchtbare con-
text is geweest voor het vinden van alternatieve bemonsteringsmethoden. Het resultaat is het
gegeneraliseerde bemonsteringsschema, dat een generalisatie is van Shannons theorema. Uit de
multiresolutieanalyse werd een tweetal families van filters gevonden, die gunstige eigenschap-
pen hebben. Experimenteel is vastgesteld dat deze filters een vergelijkbare reconstructiekwaliteit
hebben als het ideale laagdoorlaatfilter. Deze alternatieven zijn in hardware te realiseren, het-
geen de ontwikkeling van alternatieve A/D- en D/A-converters mogelijk maakt.


