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Samenvattingg / Dutch Summary 

Fourieranalysee is een beproefde methode om een indruk te krijgen van de aanwezige fre-
kwentiess in een tijdsafhankelijk signaal. Echter deze methode faalt bij het simultaan analy-
serenn van een signaal in tijd en frekwentie, hetgeen voor steeds meer toepassingen wenselijk 
is.. Het falen van de Fourieranalyse is te wijten aan het ontbreken van localizatie-eigen-
schappen.. Zo zullen veranderingen van het signaal in een specifiek tijdsinterval uitgesmeerd 
wordenn over het totale spectrum van frekwenties. 

Diversee methoden zijn in het verleden reeds aangedragen om met deze onvolkomenheid om 
tee gaan. Een natuurlijke oplossing voor dit probleem is het gebruik van Fourieranalyse op een 
doorr een windowfunctie uitgesneden stukje signaal. Door het verschuiven van deze window-
functiee wordt er steeds op een ander stukje signaal naar de aanwezige frekwenties gekeken. 
Eenn probleem bij deze methode, de windowed Fouriertransformatie (WFT), is echter dat de 
windowfunctiee vast gekozen dient te worden, terwijl het signaal zich wellicht beter zou lenen 
voorr een analyse middels een combinatie van kleinere en grotere stukken van het signaal. 

Eenn tweede veelgebruikte methode om signalen simultaan in tijd en frekwentie te kunnen 
bestuderenn is de zogenaamde Wignerdistributie. Dit is een bi-lineaire transformatie, die 
bestaatt uit een Fourieranalyse van een auto-correlatie function van het te bestuderen signaal 
rondomm een aan te geven tijdstip. Een nadeel van deze methode is de bi-lineariteit, waardoor 
dee analyse van een superpositie van signalen bemoeilijkt wordt. Zowel de Wignerdistributie 
alss de WFT zijn rechtstreeks te relateren aan de Heisenberggroep. Deze en andere eigen-
schappenn van de WFT en de Wignerdistributie worden besproken in Hoofdstuk 2. 

Recentelijkk is een transformatie aangedragen die een signaal in tijd en schalingsgedrag ana-
lyseert,, de continue wavelettransformatie (CWT). Het principe van deze transformatie lijkt 
opp de WFT, echter de Fouriertransformatie die optreedt bij de WFT is bij de CWT vervangen 
doorr een dilatatie van de windowfunctie, wavelet genaamd. Zo kan deze wavelet geschaald 
worden,, waardoor de transformatie zich met name locaal beter aan het signaal kan aanpassen. 
Eenn andere kijk op deze transformatie leert ons dat de CWT een signaal ontbindt in ge-
transleerdee en gedilateerde wavelets. Een discretisatie van de CWT resulteert in de discrete 
wavelettransformatiee (DWT). Voor het berekenen van deze DWT bestaat een snel algoritme, 
dee pyramide-algoritme. De wavelettransformatie en bijbehorende algoritmen komen aan bod 
inn Hoofdstuk 3. 

Hoofdstukk 4 borduurt voort op de DWT. Het concept multiresolutie-analyse dat leidt tot de 
pyramide-algoritmee wordt in dit hoofdstuk functionaalanalytisch beschreven voor 'signalen' 
inn een algemene Hilbertruimte. Hierbij wordt het probleem van het vinden van geschikte 
waveletfunctiess vertaald naar het vinden van basisvectoren in de ruimte /2(Z") en in een 
laterr stadium naar het vinden van functies op de n-dimensionale eenheidscirkel. 
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Inn Hoofdstuk 5 wordt een zeer recentelijk populair geworden tijd-frekwentie operator ingevo-
erd,, de fractionele Fouriertransformatie (FRFT). De kracht van deze FRFT blijkt uit het effect 
inn het fasevlak. Het blijkt namelijk, dat het uitvoeren van de FRFT op een signaal, gevolgd 
doorr het bepalen van de Wignerdistributie identiek is aan het bepalen van de Wignerdistribu-
tiee van een signaal, gevolgd door een rotatie in het fasevlak. Dit heeft geleid tot de vraag 
welkee transformaties leiden tot affiene transformaties in het fasevlak door uitvoering van de 
Wignerdistributie.. In Hoofdstuk 5 wordt een volledige klassifikatie van dergelijke transfor-
matiess gepresenteerd. 

Eenn deelklasse van de transformaties zoals deze beschreven zijn in Hoofdstuk 5 kunnen 
gezienn worden als generalizaties van de FRFT. Deze worden gebruikt om een tweetal con-
vexee geometrieën in het fasevlak, rechthoek en cirkel, d.m.v. een lineaire transformatie om 
tee vormen. Een toepassing van deze techniek wordt gegeven door het probleem van het con-
centrerenn van energie binnen een bepaalde geometrie in het fasevlak. In Hoofdstuk 6 wordt 
voorr beide geometrieën het klassieke probleem van energielocalizatie besproken, waarna de 
koppelingg met andere geometrieën gemaakt wordt d.m.v. de gegeneralizeerde FRFT. 

Hoofdstukk 7 bevat een praktisch probleem, waarbij de DWT gebruikt is. Het betreft het 
automatischh detecteren van zogenaamde S golven in seimische data. Deze S golven zijn 
normaliterr in een seismogram vermengd met andere significante golven gecombineerd met 
diversee typen ruis. Een op de DWT gebaseerd algoritme wordt ter oplossing van dit prob-
leemm gepresenteerd en op stabiliteit onderzocht. Verder worden testresultaten van de nieuwe 
algoritmee gepresenteerd. Het werk beschreven in dit hoofdstuk is uitgevoerd in nauwe samen-
werkingg met de afdeling Seismologie van het KNMI. 


