
MK0500174

Л ЕТЕН СИМПОЗИУМ ЗА Е ЛЕКТРОНИКА
И О БРАБОТКА НА С ИГНАЛИ

$ UMMER E LECTRONICS AND $ IGNAL
Р ROCESSING SYMPOSIUM

ЛЕОС 2002

ОХРИД
21-23 ЈУНИ 2002

Спознори/Ѕропѕогѕ:

Македонската секција на ИЕЕЕ
lEEE-Repubic of Macedonia Section

co своите оддели/with its chapters
• IE/IA/PEL Joint Chapter (IE-013, IA-034, PEL-035)
• Signal Processing BG/MKD Joint Chapter (SP-001)
• Student Branch

Институт за Електроника, Електротехнички факултет,
Универзитет "Св. Ќирил и Методиј", Скопје, Македонија
Department of Electronics, Faculty of Electrical Engineering, SS.
Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia

ЕТАИ-Одделение за Електроника, Скопје
ETAl, Electronics Chapter, Skopje

Министерство за образование и наука на
Република Македонија
Ministry od Education and Science of the
Republic of Macedonia

ISBN 9989-638-32-1 UDC: 621.38(063)
004.383.3(063)





ЛЕТЕН СИМПОЗИУМ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ-ЛЕОС 2002, ОХРИД, 21-23 ЈУНИ 2002

Уредувачки одбор:
Д-р Љупчо Караџинов - уредник

М-р Зоран Ивановски- член

Организационен одбор:
Д-р Љупчо Караџинов - претседател

М-р Катерина Ралева - потпретседател за електроника
М-р Зоран Ивановски - потпретседател за обработкана сигнали

Програмски одбор:
Д-р Гоце Арсов

Д-р Момчило Богданов
Д-р Софија Богданов
М-р Зоран Ивановски
Д-р Љубен Јанев

Д-р Методија Камиловски
Д-р Љупчо Караџинов
М-р Марио Макрадули
М-р Драган Ничота
Д-р Лидија Ололовска-Гаговска
Д-р Љупчо Пановски

М-р Катерина Ралева
М-р Димитар Ташковски

Д-р Јосиф Ќосев
Д-р Томислав Џеков

Д-р Гоце Шутиноски

Адреса:
Доцент д-р Љупчо Караџинов
Електротехнички Факултет,
Карпош II, б.б., П. Фах 574,
1000 Скопје, Македонија.
Телефон: (02) 399-102
Факс: (02) 364-262
Мобилен: (070) 330-421
E-mail: L.Karadzinov@ieee.org i

CIP - Категоиризација во публикација
Народна и универзитетска библиотека"Св. Климен Охридски", Скопје

621.38(062.) 0

004.383.3 (06£)

ЛЕТЕН симпозиум за електроника и обработка на сигнали (2002 ; Охрид)
Летен симпозиум за електроника и обработка на сигнали - ЛЕОС 2002,

Охрид, 21-23 јуни 2002 / [уредувачки одбор Љупчо Караџинов, Зоран Ивановски],
Скопје : Електротехнички факултет, 2002. - 116 стр.: граф. прикази ; 29 cm

Summaries и библиографија кон трудовите

ISBN 9989-630-32-1
1. Караџинов, Љупчо 2. Ивановски, Зоран
а) Електроника - Собири б) Дигитална обработка на сигнали - Собири



ЛЕТЕН СИМПОЗИУМ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ-ЛЕОС 2002, ОХРИД, 21-23 ЈУНИ 2002 јјј

Добредојдовте на ЛЕОС 2002

Во име на Организациониот одбот, би сакал да Ви пожелам срдечно до-
бредојде на ЛЕОС 2002, првиот специјализиран македонски симпозиум за елек-
троника и обработка на сигнали. Потребата за ваков редовен годишен собир
произлезе од зголемениот интензитет на научно-истражувачка и апликативна
работа во овие подрачја на колегите од академската средина и индустријата во
Македонија во последните години.

Основна цел на симпозиумот е да претставува место за размена на ин-
формации и дружење на колегите кои работат во подрачјето на електрониката
и обработката на сигнали во нашата *држава. На работните пленарни и темат-
ски сесии, стручните состаноци и другџ погодни видови активности, учесниците
ќе имаат можност да ги презентираат своите научни, стручни и образовни
активности во периодот меѓу два симпозиума и да продискутираат за новите
идеи и концепти.

Се обидовме симпозиумот да биде организиран на завидно ниво и затоа
беа користени искуствата на IEEE (The Institute of Electrical and Electronics
Engineers, www.ieee.org) кој е најголемо техничко здружение во светот со
повеќе од 377.000 членови и кое издава повеќе од 30% од печатена литература
во областа на електротехниката во светот. Дисциплините кои ги покрива
симпозиумот се дефинирани според стручните профили на IEEE, a трудовите
подготвувани според Упатсвото за авторите на IEEE, и реценизрани од
најмалку два члена на Програмскиот одбор.

Во овој зборник се презентирани прифатените 21 труд, и тоа: 3 ори-
гинални научни трудови, 3 куси соопштенија, 1 преглед, 11 стручни трудови и 3
студентски трудови. Посебна чест ни претставува прифаќањето на поканото
предавање од светски реномираната д-р Љиљана Трајковиќ, професор на
School of Engineering Science, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia,
Canada.

Од името на учесниците искрено им се заблагодарувам на сите спонзори,
а посебно на Македонскта секција на ИЕЕЕ со своите оддели кои ги покриваат
дисциплинте електроника и обработка на сигнали, за финансиската поддршка
на симпозиумот и не помалку значајните пропратни активности кои
допринесуваат за запознавање и дружење на колегите. По интезивната и
напорна работа на сите членови на организациониот и програмскиот одбор, a
посебно пожртвуваната работа на колегите м-р Зоран Ивановски-Марс, проф.
д-р Љупчо Пановски и Благоја Богатиноски, се надевам дека нашиов прв
симпозиум ЛЕОС 2020, кој беше организиран во извонредно кратко време, ќе
биде успешен и ќе ни остане во пријатно сеќавање.

Скопје, 19 јуни 2002 год. Претседател на
Организациониот одбор,

Доц. д-р Љупчо Караџинов,
Електротехнички факултет - Скопје
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Homotopy Algorithms for Finding
DC and Steady-State Solutions

of Nonlinear Circuits
Dr Ljiljana Trajkovic

School of Engineering Science, Simon Fraser University, Burnaby, BC, Canada

Abstract—DC operating points, steady state, and transient responses of electronic circuits are essential
tasks in electrical circuit simulation and involve solving nonlinear differential/algebraic equations.
Traditional methods for solving such systems of equations often fail, are difficult to converge, and, often
cannot find all the solutions.

We investigate the application of homotopy methods to solving nonlinear equations describing circuits
consisting of bipolar junction and MOS transistors that traditionally pose simulation difficulties. In this talk,
I will describe experiments with homotopies that led to better understanding of homotopy algorithms and
the behavior of nonlinear circuits, and, ultimately, to the development of better circuit simulation tools.

Biography-—Ljiljana Trajkovic (S78 - M'86 - SM'95) received the Dipl. Ing. Degree in her native
Yugoslavia in 1974, M.Sc. degrees in electrical engineering and computer engineering from Syracuse
University in 1979 and 1981, respectively, and a Ph.D. degree in electrical engineering from UCLA in
1986. Dr. Trajkovic is currently an Associate Professor in the School of Engineering Science at Simon
Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada. From 1995 to 1997, she was an NSF Visiting
Professor in the Electrical Engineering and Computer Sciences Department at UC Berkeley. She was a
Research Scientist at Bell Communications Research, Morristown, NJ from 1990 to 1997, and a Member of
the Technical Staff at AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ from 1988 to 1990.

Her research interests include high-performance communication networks, computer-aided circuit
analysis and design, and theory of nonlinear circuits and dynamical systems.

Dr. Trajkovic is currently serving on the IEEE Circuit and Systems Board of Governors. She is also an
Associate Editor of the IEEE Transactions on Circuit and Systems (Part II). She was Chair of the IEEE
Technical Committee on Nonlinear Circuits and Systems (1998), and an Associate Editor of the IEEE
Transactions on Circuits and Systems (Part I) from 1993 - 1995. She also serves on various technical
committees of IEEE conferences. She Is the Co-Vice General Chair and Technical Program Chair of the
upcoming IS CAS 2004, to be held in Vancouver, British Columbia.
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Вејвлет трансформација инваријантна на
транслација и скала ^ ^ _ _ _

Никола Цацков и Момчило Богданов МК0500176

UDC: 621.372.54: 004.383.3
Извадок ~ Цел на овој труд е да се изложи и примени
методот на Н. Xiong, T. Zhang и Y. S. Moon за добивање на
коефициенти на вејвлет трансформација на сигнал
неосетливи на скала (промена на днмензиите, односно
поддршката на сигналот) и транслација. За да се добијат
овие коефицненти, наречени адаптивни вејвлет
ннваријантни моменти (AWIM) потребно е на сигналот да
се изврши една подготвителна операцнја, наречена
ренормализација. Од аспект на дигиталното процесирање
на сигнали, оваа постапка е еквнвалентна со пропуштање
иа сигналот низ адаптивеи филтер, т.е. филтер чиј импулсен
одзив зависн од сигналот што се процесира. По извршената
ренормализација, врз сигиалот се применува
конвенционална дискретна вејвлет трансформација, со што
се добиваат коефициентите на трансформацијата на
саканата скала.

Клучни зборови—Вејвлет траисформација,
инваријатност на скала, инваријантност на транслација.

I. ВОВЕД

Познато е дека конвенционалната дискретна
вејвлет трансформација (DWT1) на дискретен

сигнал е осетлива на позицијата на сигналот и дека
енергетската дистрибуција на вејвлет коефициентите
на два сигнала може да биде доста различна дури и
ако тие се разликуваат само во временско или
просторно поместување. Овој недостаток може да
доведе до сериозни проблеми ако се сака вејвлет
мултирезолуциската претстава на сигналот да се
користи за препознавање на облици.

Идејата за неосетливост на поместување во
литературата најчесто се поврзува со процедури за
изнаоѓање на најдобро множество на DWT
коефициенти помеѓу сите временски или просторни
поместувања за претставување на сигналот. Меѓутоа,
овде се наметнува прашањето за тоа што би била
добра претстава на сигналот. Одговорот секако не е
еднозначен, зашто претставата зависи од целта,
односно примената. За постапките на компресија или
кодирање на податоци, добрата претстава би требало
да биде "компактна" за да се намали степенот на
корелација и редундантност на податоците и во исто
време енергетската дистрибуција на претставата да
биде концентрирана. Конвенционалната DWT
обезбедува идеална подлога за компресија на
податоците бидејќи редундантноста и корелацијата на
вејвлет коефициентите е многу мала. Меѓутоа,

соочувајќи се со проблемот на препознавање на
облици, пожелно е претставата на сигналот да биде
неосетлива на поместување и скалирање. Во ваков
случај не е битно дали претставата е компактна или
не.

Од претходнокажаното се наметнува заклучок
дека изнаоѓањето метод за вејвлет претстава на
сигнал, неосетлива на транслација и скала е повеќе од
потребно. Во текстот што следи ќе биде изнесена
постапка за одредување на коефициенти на вејвлет
трансформација неосетливи (инваријантни) на скала и
поместување, наречени адаптивни вејвлет
инваријантни моменти (AWIM2) [1].

II. ВЕЈВЛЕТТРАНСФОРМАЦИЈА

Познато е од теријата на Фуриеовата анализа дека
даден сигнал може да се изрази како сума, често
бесконечна, од простопериодични функции. Оваа сума
се нарекува и Фуриеов развој. Значаен недостаток на
Фуриеовиот развој е дека тој има само фреквенциска
резолуција, а нема никаква временска резолуција. Ова
значи дека иако постои можност да се одредат сите
фреквенции присутни во сигналот, не постои никаква
информација за тоа кога тие се појавуваат. За
надминување на овој проблем во изминатите декади
беа развиени повеќе решенија кои, повеќе или
помалку, се во можност да го претстават сигналот и
во временски и во фреквенциски домен во исто време
[2].

Базичната идеја на овие временско-фреквенциски
репрезентации е да се пресече сигналот на повеќе
делови и да се анализира.ат деловите одделно. Јасно е
дека анализирајќи го сигналот на ваков начин се
добиваат повеќе информации за местото и времето на
различните фреквенциски компоненти, но во исто
време се јавува и еден фундаментален проблем: како
да се отсече сигналот? Познато е дека отсекувањето
на сигналот (пропуштање на сигналот низ прозорец)
кореспондира со множење на сигналот со прозорецот.
За добра временска резолуција потребно е
прозорецот да има што е можно помала ширина,
односно најдобра временска резолуција се постигнува
ако прозорецот има облик на Дираков импулс.
Бидејќи множењето во временски домен е идентично
со конволуција во фреквенциски домен и знаејќи дека
Фуриеовата трансформација на Дираков импулс ги
содржи сите можни фреквенции, спектарот на делот
од сигналот кој поминал низ прозорец во форма на

Акроним од англискиот назив Discrete Wavelet Transform Adaptive Wavelet Invariant Moments
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Дираков импулс е раширен низ целиот фреквенциски
опсег. Оваа ситуација е спротивна на стандардната
Фуриеова трансформација, бидејќи на ваков начин се
добива временска резолуција, но потполно се губи
фреквенциската резолуција.

Принципот на кој почива претходно опишаниот
феномен е познатиот Хајзенбергов принцип на
неопределеност. Тој, во областа на процесирање на
сигналите, тврди дека е невозможно да се знае
точната фреквенција и точниот временски момент на
појава на таа фреквенција во сигналот. Co други
зборови, даден сигнал не може да се претстави како
точка во рамнината време-фреквенција. Принципот
на неопределеност покажува дека е многу битно како
сигналот ќе се отсече.

Вејвлет трансформацијата или вејвлет анализата е
можеби едно од поновите решенија за надминување на
недостатоцита на Фуриеовата трансформација. Во
вејвлет трансформацијата употребата на модулирани
компресирани и проширени прозори го решава
проблемот на сечењето на сигналот. Прозорецот се
поместува по должината на сигналот и за секоја
позиција се пресметува спектарот. Понатаму овој
процес се повторува повеќе пати, со нешто подолг
(или пократок) прозорец во секој нов циклус. На крај
резултатот е множество од времнско-фреквенциски
претстави на сигналот, сите со различна резолуција.
Поради ваквото множество од претстави, може да се
зборува за мултирезолуциска анализа. Во случај на
вејвлет трансформацијата обично не се зборува за
претстава во рамнината време-фреквенција, туку за
претстава во рамнината време-скала, при што скалата
е на некој начин спротивна од фреквенцијата, која е
резервирана за Фуриеовата трансформација.

Заради јасност, овде може да се даде квалитативен
опис на голема и мала скала: голема скала значи
погруба апроксимација на сигналот, додека малата
скала ги дава деталите. Така, одењето од поголема
кон помала скала е еквивалентно на зумирање.

Вејвлет трансформацијата опишана погоре е
позната како континуирана вејвлет трансформација
(CWT3). Формално, таа може да се запише како

= \f(x)4/*ab(x)dx (2.1)

кадешто * означува комплексно конјугирана вредност
(ограничувајќи се на вејвлети кои се реални функции,
комплексната конјугација може да се испушти). Оваа

равенка покажува како функцијатаУ(х) се разложува

на множество од базични функции уо.*(х) наречени
вејвлети. Променливите а и b ce нови димензии, скала
и транслација, по извршената вејвлет трансформација.

Вејвлетите се генерираат од еден базичен вејвлет,
наречен основен вејвлет, со скалирање и
трансли"рање:

(2.2)

Bo горната релација a e скала, b e транслација, a
членот ат е за енергетска нормализација на
различните скали.

Битно е да се забележи дека во (2.1) и (2.2)
базичните вејвлет функции не се специфицирани. Ова
е друга битна разлика меѓу вејвлет и Фуриеовата
трансформација. Теоријата на вејвлет
трансформацијата се занимава со основните особини
на вејвлетите и вејвлет трансформацијата. Таа само
дефинира рамки во кои произволно може да се
дизајнираат вејвлети според потребите.

III. ИНВАРИЈАНТНИ ВЕЈВЛЕТ МОМЕНТИ

Под инваријантност на поместување и скала се
подразбира дека за сигнал fix) коефициентите на
трансформација на fix) се исти со коефициентите на
трансформација на fiax+b), каде што а>0 и b e
произволен реален број.

Од гледна точка на функционалната анализа,
коефициентите на вејвлет трансформацијата се
проекции на функцијата fix) на мултирезолуциските
потпростори УЈ и Wj (/eZ), каде што

Vj = span{<pJJc(x),keZ},

Wj = ѕрап{у/Jk(x),k е Z} [1], џ(х) е ортонормална

вејвлет функција, a <p(x) e соодветната функција на
скала. Моментите на сигналотДх) исто така може да
бидат разгледувани како проекции на функцијатаДл:)
на полиномските простори Pj (/eZ), каде што

РЈ = ѕрап{\,Х,Х2,...,Хј} (секако, базите на Vj и Wj ce

ортонормални, но базата на Рј не е). Така, на некој
начин вејвлет коефициентите може да се наречат
вејвлет моменти. Како и генералните моменти, и
вејвлет моментите не се инваријантни на скала и
поместување. Сепак, може да се конструираат вејвлет
коефициенти кои се инваријантни на скала и
поместување со имитирање на процедурата за
конструкција на инваријантни моменти од
генералните моменти.

Следејќи ја нотацијата во [3], {Vj, jeZ} e
мултирезолуциска анализа на L\R) така што

Ce претпоставува дека fix) e сигнал со конечна

енергија што задоволуваДд:)>0 и Г f(x)dx < +со (за
Ј-00

дигитален сигнал со конечна поддршка овие услови не
е тешко да се задоволат; на пример, акоДл:)<0 може да
се најде реален број ѕ таков што ДЈС)+^>0). Следуваат
неколку дефиниции што ќе бидат користени во
натамошното излагање:

mf = (3.2)
1 Continuous Wavelet Transform
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1 °°
Mf= \xf(x)dx

mf -00

V/=span{pJfk(x),keZ}

W{ = (j,keZ)

(3-3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

, лесноПоради ортонормалноста на у/(х) и на
може да се докаже следното тврдење.

Тврдење: <Рјк(х) (keZ) ce ортонормални бази на

VI, у/Јк (х) (/CGZ) ce ортонормални бази на Wf и

уште повеќе \JV( = L2 {R), V/_x = V/ 0 W/ .
Согласно со горното тврдење, fix) може да ce

разложи како

(3-9)

каде што

-°'/2)

(3.11)

Теорема: АкоДјс) > 0, Г f(x)dx < оо VL
Ј-00

постојат, g(x) =J(ax+b) (a>0, beR), тогаш

(3.12)

(3.13)

Доказ: Бидејќи Г (l/mf )f(x)dx = 1, /(х) > 0 ,

според теоријата на веројатност, постои случајна
променлива ^, чија функција на густина на
веројатност е (l/mf)f(x) и Еѓ; = /^, D^ = с̂ , каде што ££
и £>^ се математичкото очекување и варијансата на £,
соодветно. Понатаму

(3.10) = -J-

<7
f J (3.14)

За g(x) =j{ax+b), нека ЈЈ= (%—b)la. Лесно може да се
провери дека функцијата на густина на веројатност на
случајната променлива rj e (a/mf)f(ax+b), т.е. (l/mg)g(x) и
Ет]= fig, Drj=Gg. Тогаш
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g(x)dx

(3.15)

Бидејќи t,- arj+b, /jf= a/jg+b, as— aag, следува дека

-/i/)/q/-= (r]-/j.g)/os. Од (3.14) и (3-15), комбинирајќи

CO = amg
се добива

Слично се

g i I
= Сј,к ' -J&g •

докаже дека

Горната теорема кажува дека за ненегативен
сигнал ј[х) коефициентите на вејвлет
трансформацијата на "ренормализираниот" сигнал

f^ax+fJ) (индексите се испуштени) се инваријантни на
транслација и скала. Овие коефициенти можат да се
наречат адаптивни вејвлет инваријантни моменти
(AWIM).

За демонстрација на постапката за добивање, како и
за проверка на инваријантноста на скала и
транслација на AWIM направив експеримент кој се
состои во следното: Најпрвин, од оригиналната слика
Lenna co димензии 512x512, со промена на големината
на сликата, добив неколку варијанти на истата со
различни димензии (128x128, 144x144, 172x172 и
205x205) кои ги поставив во црна квадратна рамка со
димензии 256x256 пиксели. Секоја слика ја поставив
на различно место во рамката, како што може да се
види на сликата 4.1. Понатаму врз секоја слика (овде
под слика се подразбира целата рамка заедно со
вметнатата во неа слика Lenna) спроведов постапка на
ренормализација. Резултатот од ренормализацијата е
прикажан на сликата 4.2. Конечно, врз секоја
ренормализирана слика применив дводимензионална
DWT, одејќи до три нивоа на детали. Црно-белиот
приказ на коефициентите на деталите на сеќое ниво,
како и апроксимацијата на најголемата скала за секоја
слика поединечно е даден на сликата 4.3.

Суштината на постапката на ренормализација на
сликите може да се сфати ако се погледне наредната
слика, слика 4.2. Се забележува дека сите четири
слики ((а), (б), (в), (г) од слика 4.1), иако различни
меѓу себе, се доведени до исти (или приближно исти)
слики. Приближно, заради тоа што во процесот на
ренормализација доаѓа до промена на димензиите на
сликите, што неминовно повлекува апроксимации,
односно интерполации.

IV. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

Овој дел од трудот го реализирав со примена на
алатки од програмскиот пакет MATLAB. Програмата
за пресметување на AWIM ja направив со користење
на стандардни функции за работа со матрици, како и
елементи од делот на пакетот наменет за вејвлет
анализа (Wavelet Toolbox).

Слика 4.1. Четири слики Lenna co различни
димензии ((a) 128x128; (б) 144x144; (в) 172x172 и (г)
205x205) вметнати во црна рамка со димензии 256x256.

Слика 4.2. Слики добиени со ренормализација на
оригиналните слики прикажани погоре. Секоја
ренормализирана слика одговара на соодветниот
оригинал од слика 4.1.

Од последните два приказа може да се извлече
заклучок дека во процесот на ренормализација на
сликите доаѓа до унифицирање на нивните димензии и
положба во црната рамка. Притоа, димензиите се
однесуваат на делот кој ја носи содржината на
сликите, односно ненултиот (нецрниот) дел. Јасно е
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дека големината на рамката останува иста (во
конкретниов пример 256x256).

На наредната слика се дадени графички прикази на
коефициентите на вејвлет трансформацијата на
ренормализираните слики. Коефициентите на
апроксимацијата на најголемата скала се дадени во
нијанси на сиво, додека коефициентите на деталите се
дадени како бинарни (црно-бели) слики заради
подобар визуелен ефект.

Ако се погледне сликата 4.3. може да се забележи
дека коефициентите на вејвлет трансформацијата на
ренормализираните слики, односно AWIM се
разликуваат. Тие разлики, како што беше кажано
порано, се јавуваат поради менувањето на димензиите
на сликите. Меѓутоа, јасно е дека тие разлики се
незначителни во споредба со разликите кои би се
јавиле кога би се применила класична DWT директно
на оригиналните, а не на ренормализираните слики.

ц
.' 4

Џтџ
чЏ

ш
шШ

ч

т
Ш

I
ш

ш

ш
ц
1

(а)

(в)

Слика 4.3. Бинарни слики на AWIM за претходните
слики Lenna. Секоја слика на AWIM одговара на
соодветната слика Lenna.

V. ЗАКЛУЧОК

На крај, битна работа што би требало да се спомене
е областа на примена на оваа постапка. Иаке се уште
се смета за релативно нова, таа би можела да го најде
своето место во апликациите за препознавање и
класификација на текстури, за што во литературата
може да се најдат и конкретни експериментални
резултати.
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A Translation- and Scale- Invariant Wavelet
Transform

Nikola Cackov and Momcilo Bogdanov

Abstract— The purpose of this paper is to demonstrate the method of H. Xiong, T. Zhang and Y. S. Moon of obtaining
translation and scale invariant wavelet transform coefficients, that is, a transformation that is independent of signal's
support and position in time or space. For the computing of these coefficients, also called adaptive wavelet invariant
moments (AWIM), the signal needs to be renormalized. From the viewpoint of the signal processing, the renormalization
of the signal is equivalent to filtering the signal with an adaptive (signal dependent) filter. Once the signal is
renormalized, the process continues with a conventional discrete wavelet transform, which eventually produces the
transform coefficients (AWIM)-



НИКОЛА ЦАЦКОВ: ВЕЈВЛЕТ ТРАНСФОРМАЦИЈА ИНВАРИЈАНТНА НА ТРАНСЛАЦИЈА И -СКАЛА

99.

Index Terms— Wavelet transform, scale-invariance, translation-invariance.
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Visualization of Electromagnetic Fields in
Individuals Exposed to Radio Frequency

Electromagnetic Fields
MK0500177

Suzana Loskovska, Member, IEEE, Lidija Ololoska, Member, IEEE, Ljuben Janev

Abstract—Visualization of EMF effects in individual human
bodies is described in the paper. To calculate EMF parameters in
the region of interest, two-step computational method is applies.
A partly automatic procedure has been developed to generate
surface boundary model of tissues in the human body. All phases
from obtaining models for visualization from MRI scans, field
calculation and visualization using obtained models are presented.

Index Terms— high frequency electromagnetic fields,
modeling human body, visualization.

I. INTRODUCTION

n
TUDIES concerned with biological effects of

^electromagnetic fields (EMF) on humans [1] are carried
out to determine parameters useful for several different

purposes. One goal of the studies is setting standards and
developing protective procedures for human's health [2, 3] by
monitoring negative outcomes and possible health problems of
the human's exposure to residental EMF. Other studies are
aiming to find out usability of EMF effects for medical
treatments. These researches include determination of
equipment configuration, and methods and techniques to
achieve required effects [4].

However, to present complete picture about requested
negative and positive EMF effects, several problems have to
be solved. Problems include selection of representative
parameters, development of a human model, approximation of
electrical sources and environment, numerical calculation
method and results presentation. In general, generalized
specific absorption rate (SAR) values are calculated to
represent tissues and EMF interaction in almost all studies.
The SAR is the mass-normalized rate of EM energy absorbed
by the body and not necessary gives the complete picture about
possible problems. For example in MRI systems, used time
varying magnetic fields induce currents in patients that can be
associated with neuromuscular and peripheral nerve simu-
lation. Even more, regions around peaked boundaries between
tissues are places where electrical discharge in the surrounding
because of EMF is very likely. Taking into account that the
electric discharge can be more dangerous than thermal effects
from increased hitting of the body, parameters as field
distribution, induced charges and currents in human bodies are
relevant in one study, too.

Another important part of the studies is selection га
development of a human model used in numerical calculate
procedure. Digital anatomical models of a human and anirm
are available for use in numerical calculations. To use the
models, seems appropriate when systems calculate Efv
effects when setting standards and development of protecti
procedures and individual differences can be neglected,
many cases, the body model is usually modeled as a sphere
as a spheroid, and the additional approximation is made th
internal absorption is high enough for the rays not to 1
internally reflected, but completely absorbed. This approa
does not seem particularly suitable for individuals for medic
purposes where exact values are required, due to t
differences in physical dimensions and anatomical propertu
Therefore, when EMF effects are monitored for medic
purposes, individual characteristic are important to obta
accurate model.

We developed an integrated system for monitoring EN
effects on humans [3, 5]. The purpose of development su
system is to provide simulation tool for obtaining a detail
estimate for the EMF effects in a human body individual. T\
steps procedure is used to optimize calculation process ai
visualization engine is developed as the most арргорпг
approach to present results. The paper describes the process
visualization EMF distribution in individual human bodies.

II. CALCULATION METHOD

To determine electric and magnetic fields, human body
divided in regions with the same electrical characterise
Regions are separated by boundary surfaces described ws
triangles as most simple and suitable description form. T
influence of the field within separated body regions
calculated from electric and magnetic currents on the bounda
surfaces. Mathematical models that determine equivalc-
electric and magnetic current densities on boundary surfac
are obtained from boundary surfaces conditions, where fc
tangential components of electric and magnetic fields, a
normal components of electric and magnetic induction are t
same. Knowing densities of equivalent electric and magne
currents, the EMF distribution inside requested region E
calculated with following formulas

= - y
co eji
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н =
j

џ

A =

coeji
grad divF - j(oF

-dS ,

F = -s=-
An

- Y
-dS

(3)

(4)

where

Jsm are electric and magnetic

current density,

S A is magnetic vector potential,

S F is electric vector potential,
^ y is propagation constant,
S s is complex permittivity, and
S ц is permeability.

During calculation, the current density Js is taken as

constant on the triangle surface. Having the relation between
magnetic vector potential and current density in (3) and

because the assumption Js= const, the magnetic vector

potential A is given by

A =
An

\
(5)

Distance r is defined from the point where A is
calculated to the mass center of the correspondent triangle r0.
This point is treated as a center of the triangle surface.
Therefore (5) can be written as

- УГ o e - Y ( /• - ro )

A =
An I ds (6)

Because dimensions of the triangles are small comparing

to wavelength, the article e ^ ° M s developed in row (7)
and only the first three articles are included in calculation
process.

e-Y(r-ro) „ 1 _ у ( г . _ г •) + Y O *- ro ) (7)

On the same way, similar equations are determined for
the electric vector potential, too.

To qualify the biological effects of EMF fields, two-step
numerical procedure is developed. During the first step,
boundary current densities are calculated for human body
roughly divided on regions with the same electric
characteristics. In the second step, requested monitoring
parameters are calculated for refined models of regions of
special interests. In this step, previously calculated boundary
currents are used as EMF sources.

III. HUMAN MODEL

There exists several ways how to select human model for
calculation. However, a parallelepiped, a cylinder, a sphere or
a combination of several of them, have been used to serve as a
geometric model of a human form and its body tissues in

several research areas [6], On the other hand, three-
dimensional geometric models of the human body that closely
approximate actual body shapes have been developed, and
their databases for various sizes of the human body have been
disclosed. [6] Each of these models can be used for purpose of
determining standards and protective procedures, but many of
them are mostly non-usable for individuals.

Our system offers semiautomatic procedure for
development of individual human models. The system uses
several consecutive MRI images to create 3D model of a
specific person. User selects regions from a sequence of MRI
images, defines spatial resolution for the parameters and
participates in determining boundary surfaces. Having these
parameters, system alone performs triangulation and generates
surface models.

To increase the speed of making boundary models, the
system generates data files that contain all points for
boundaries between tissues in each slice. These data files are
used as a source when determining surface models with
different resolution (under resolution we understand a number
of triangles used to approximate surface between two
consecutive slices). The highest resolution of the generated
model is determined with a number of triangles that can be
formed for a slice with the maximal number of boundary
points.

Fig. 1 shows models of a human head

a)

b)

Fig. 1. Boundary models of human head and
brain

a) model of human head
b) model of human head and brain
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. The a) part of the figure represents skin boundary model of
the head where 60 triangles are used to approximate surface
between two slices. The b) part of the picture shows the model
that contains boundaries models for the brain and human head.

Fig. 2 presents developed boundary models of head and
brain.

Fig. 2. Boundary models of human head and
brain

IV. AN EXAMPLE

The system is used to calculate EMF effects in regions
surrounding tissues with peaked surface boundaries in the
human neck, when human head is exposed to radio frequency
EMF generated by cellular antenna. Fig.3 and Fig.4 present
calculated EMF distribution for two horizontal planes of the
human neck. The a) parts of the pictures represent tissues
considered during calculation, and The b) parts represent the
results. Cellular antenna is approximated by half wave dipole
that works on 1 GHz and the phone radiated a power of ImW.
The source is placed to be parallel to the vertical axis of the
head, and the distance between the antenna and the head is 2
cm. The amplitude of induced electric fields is selected as
most suitable parameter. The amplitude of induced electric
fields is selected as most suitable parameter for visualization
of EMF effects.

V. DISCUSSION

An advantage of the visualization using this system is to
show how EMF is distributed to areas inside body. The results
prove the model's usability for simulations in various
conditions for different individual users. The developed
algorithm provides reliable results and is usable for analysis
effects of high frequency EMF. This model is based on
assumption that wavelength is much greater than approximated
triangles and is not appropriate for visualization effects by low
frequencies EMF.

a)

b)
Fig. 3. Regions and EMF distribution

a) regions
b) EMF distribution

b)
Fig. 4. Regions and EMF distribution

a) regions
b) EMF distribution
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The ultimate goal is to develop a simulation system that would
quantify in detail the biological effects of EMF fields on
humans in real time. That considers having a dynamic model
of the human. For this aim, a procedure for developing human
model should be optimized to decrease time necessary to
develop surface model. Numerical calculation method should
be modified to reduce time for obtaining results too. Finally,
3D visualization with easy navigation through data becomes
also obvious requirement.

CONCLUSION

To provide detailed estimates of biological effects, an
integrated system for monitoring EMF effects on humans is
developed. The system provides a procedure for generating
rough and refined human models. Two-step numerical method
is developed to calculate EMF distribution. Advantages of the
systems include considering influences of all tissues in EMF
distribution in rough model, but values that are more specific
are obtained for refined model.
Advantages of using this approach are several. There is no
possibility of damage or health hazards on investigated
individuals and the same model of the regions of interest can

be used for different monitoring scenarios. Even more selected
calculation method does not require powerful computer
systems and enable system to be functional on standard
personal computers. Finally, the procedure can be repeated on
different human individuals, too.
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нмпулсните детектори за јонизирачко зрачење е број
импулси во единица време. За мерни цели неопходна е
обработка на тој сигнал. Се покажува дека просто усредну-
вање, наоѓање средна вредност (имп/ѕ) во фиксен интервал
на мерење, соодветствува на брзината на дозата на
јоннзирачкото зрачење. При ова, резултатот е дотолку
поточен доколку времето на усреднување е подолго. Но,
ова важи доколку се мери константна (споропроменлива)
брзина на доза. За побрзи промени на брзината на дозата,
резултатот добиен на ваков начин е неупотреблив. Од овне
причини неопходна е обработка на сигналот со усредну-
вање во иокусн временски интервали. Истовремено треба
да се контролира и релативната грешка на мерењето.

Во овој труд предложена е обработка на сигнал од суб-
мннијатурен импулсен детектор ZP1300PH во реални
услови.

Клучни зборови—импулсни детектори; брзина на доза;
јонизирачко зрачење; аквизиција на податоци.

I. ВОВЕД

Импулсните субминијатурни детектори од GM (Geiger-
Muller) - тип се често употребувани сетила за јонизи-
рачки зрачења во преносните дозиметриски уреди.
Пред се тоа се должи на фактот што овие типови
детектори се со прифатливи димензии (сл.1), не се
подложни на нагласено стареење, покажуваат стабил-
ност и при променливи услови на експлоатација и тоа
што за овој тип детектори е потребна наједноставна
придружна електроника.

Cathode —strap

5.2 "->•

1xO.13

T I— V —i
mm I j

•3 max

Сл. 1. Субминијатурен ГМ детектор
ZP1300PH, димензии во mm.

Недостатоците кај наведените детектори како што се
потребата од висок преднапон за обезбедување усло-
ви за работа, релативно лошата ефикасност, пробле-
мот на нагласено мртво време и ограниченото дина-
мичко подрачје, се проблеми присутни и кај полупро-
водничките детектори. Кај овој тип детектори, поради
големата амплитуда на импусите и отсуство на
зависност меѓу неа и енергијата на детектираното
зрачење, доволни се едноставни решенија за вообли-
чување на излезните импулси. Излезните импулси кои
го репрезентираат мерниот сигнал може да се екстра-
хираат или од анодата или од катодата на детекторот.
На сл. 2 е снимен осцилограм на единечен импулс
естрахиран од анодата, а на сл. 3 од катодата на
импулсниот детектор. Во двата случаја детекторот е

екситиран со извор на зрачење Со[1].

5.80 V/dlv 0.08 V . 18.0 џѕ/div -50.88 џв

ч ч
Л

г

• /

/

/

w«—:

Cn. 2 Облик на единечен излезен импулс
Естрахиран од анодата на ZP1300PH

Независно дали екстракцијата е од катодата или
анодата, потребно е импулсите да се вообличат во TTL
компатибилни, што не претставува некаков проблем.
На сл. 4 даден е осцилограмот на импулсот од сл.З по
третман со коло за вообличување.
Извесна предност е решението за земање сигнал од
катодата. Во овој случај се намалува паразитната
капацитивност во анодното коло, па значително се
подобрува брзината на работата на детекторот.
При детекција на јонизирачко зрачење на излезот од
импулсните детектори се добива поворка од импулси



9S ЦВЕТАН В. ГАВРОВСКИ: Обработка на сигвал од субмивијатурви импулсни детектори за јонизирчко зрачење

со константна амплитуда и зачестеност (фреквен-
ција) пропорционална со интензитетот на зрачењето.

-50.0000 «15 о.ооооо 50.0000 U%

Сл. 3 Облик на единечен излезен импулс
естрахиран од катодата на ZP1300PH

Информациски параметар на излезниот сигнал е
неговата фреквенција. Но, поради статистичката при-
рода на јонизирачкото зрачење потребна е обработка
на мерниот сигнал [2].

-250.000 U* 0.00000 «
30.0 U3/dlV

,00*

Сл. 4 TTL компатибилен единечен импулс
на излезот од коло за вообличување

Квалитетот на мерењето интензитет на јонизирачки
зрачења зависи од обработката на мерниот сигнал.
Јасно е дека обработка на сигналот со усреднување во
неограничен интервал би дал резултат со најмала
релативна грешка. Но, таквиот начин на мерење е
неприфатлив во практиката. Имено, при промени на
интензитетот на зрачењето усреднување во целиот
интервал дава резултат кој не соодветствува на
интензитетот на зрачење во актуелен момент. Тоа е
причината за потребите на обработка на сигналот од
импулсните детектори, особено кога истите се
употребуваат за дозиметриски цели.

И. ПОЈДОВНИ РЕЛАЦИИ ЗА ОБРАБОТКА
НА СИГНАЛОТ

При обработка на сигналот од импулсните детектори,
независно од применетата постапка, како критериум
за споредба најчесто се зема релативната грешка

Хк-т
(1)

во овој израз Хке средна вредност на конечен
интервал, a m e усреднет неограничен интервал.
Поради малата ефикасност на импулсните детектори
[3], нивниот излезен сигнал кој е како последица на
интеракцијата на зрачењето со активниот волумен на
детекторот е според Пуасоновата распределба [2]. Во
вакви услови може да се земе дека средната вредност
на импулсите X за неограничен интервал на усредну-
вање ќе биде со математичко очекување еднакво на

дисперзијата на стохастичниот сигнал: т = о' . До-

колку варијансата на примероците ѕ се замени со

варијансата <Т и се усвои интервал на доверба од 68%
(вообичаено за радиометријата), од изразот за
релативната стандардна грешка се добива [4]:

(2)

Според релацијата (2) произлегува дека релативната
грешка опаѓа со зголемување на бројот примероци к.
Изразот (2) може да се претстави и во друг облик.
Ако со п се означи средната вредност импулси во
единица време А7", а со Т = к- AT го означиме
времетраењето на мерењето ќе се добие

Т =
1

п-б1
(3)

Од изразот (3) е јасно дека времето на мерење зависи
од зададената релативна грешка. Тоа значи дека
времето на мерење за константна релативна грешка
треба да се продолжува доколку средната вредност
импулси во единица време п се намалува. Од
практична гледна точка тоа значи дека при мерење во
интензивни јонизирачки зони интервалот на мерење е
покус за иста релативна грешка. Додека, при мерење
во ниско интензивни зони времето на мерење треба да
се продолжува. Ваквата анализа сепак треба да се
земе условно. Имено, кога импулсните детектори се
користат за дозиметриски цели времето на мерење
мора да биде ограничено. Од овие причини обработ-
ката на сигналот е важна операција и компромисно
решение меѓу точноста со која се врши некое мерење
и времето на мерењето. Обработката на сигналот од
импулсните детектори поприма се поголемо значење
особено во преносните електронски дозиметриски
уреди кои се повеќе наоѓаат практична примена во
заштитата на човековата средина [5].

III. АДАПТИВНА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛОТ

Појдовен чекор при постапките за обработка на
сигналот е третманот на податочните двојки Nt (број
регистрирани импулси за време на /-ти мерен
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интервал), и АТ( (период на усредување). Третира-

њето на импулсите од детекторскиот блок е зависно
од одбраниот начин на работа на мерното коло:
одбројување во фиксен интервал на мерење или
усреднување на бројот импулси во предодреден про-
менлив интервал. Резултатот на усреднување има
статистичка неизвесност окарактеризирана со фрак-
циската релативна грешка (релативно стандардно от-
стапување) [6]. Значи при константна фреквенција на
влезните импулси, точноста се зголемува со зголе-
мување на времетраењето на интервалот на усредну-
вање. Во случај на променливи брзини на одбројување
моментот на промената на средната вредност на
сигналот, во принцип е несинхронизиран со интер-
валот на устреднување, што доведува првите резулта-
ти по промената на средната вредност на сигналот да
бидат оптоварени со дополнителна грешка. Пробле-
мот на синхронизација може да се минимизира со
избор на покуси интервали на усреднување (опти-
мирани во компромис со статистичката грешка на
резултатот), а решението да се бара со комбинирање
на повеќе поединечни резултати обработени со
соодветен алгоритам.
Суштината на предложената постапка е во продолжу-
вање на интервалот на усреднување се додека средна-
та фреквенција на влезните импулси е неизменета. На
овој начин се овозможува добивање резултат со
минимална статистичка грешка. Во случај на промена
на средната фреквенција, интервалот на усреднување
се прекинува, мерниот уред се ресетира и мерењето
започнува повторно. Ова е начин да се одбегне
преодниот процес при евентуална промена на средна-
та фреквенција на сигналот, со што се обезбедува
минимална инертност на мерната постапка.
Адаптивната обработка на сигналот во основа се
темели на една од двете можности. Првата е да се

регистрира бројот импулси TV, што се добива на
излезот од детекторската единица во еднакви интер-
вали на време AT. Ha тој начин се добива моментна-
та брзина на одбројување, дадена со изразот (4).

kN

ЕА^
(7)

Релациите (6) и (7) претставуваат основа за
анализираната варијанта за оценка на импулсниот
сигнал од детекторска единица на мерен уред за
мерење брзина на експозиција односно брзина на доза.

Општата блок структура за реализација на
алгоритмот за обработка на импулсниот сигнал од
детекторот е дадена на сл. 3.

БЛОК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
СРЕДНА ФРЕКВЕНЦИЈА

ОЦЕНКА НА

КРИТЕРИУМ ЗА OLIEHKA

Сл. 3. Обработка на сигналот по адитивна постапка

IV. АДАПТИВНА ОБРАБОТКА НА
СИГНАЛОТ CO ЕДНА ПРОВЕРКА
НА АПСОЛУТНАТА ВРЕДНОСТ
НА РЕЛАТИВНАТА ГРЕШКА

Обработка на информацискиот параметар од сигна-
лот со една проверка на апсолутната вредност на
релативната грешка на мерење се базира на донесу-
вање заклучок врз основа на значајна промена на
средната фреквенција на сигналот. Имено, ако рела-
тивната грешка no k изминати интервали на мерење се
означи со:

АГ
(4) (8)

асреднатаинтензивност Rk (имп/ѕ) no к ннтервали на м о ж е да с е з а к л у ч и д е к а с р е д н а т а фре К в е Н ц И ј а н а

мерење е: сигналот е значително изменета ако е исполнета
релацијата (9):

1 к 1
<5' ARk>5 (9)

Втората можност е да се определи времето AT] кое е к а Д е ш т о Ѕ(Ѕ < l) e однапред зададена вредност на
потребно да се досгигне едно исто, однапред максимално дозволена релативна грешка. Доколку е
дефинирано, количество импулси N. Во тој случај исполнета релацијата (9), системот се ресетира и
моментната интензивносг е: " о ч н У в а н о в *ИКЛУС н а м е Р е њ е ;

,Ј. Бидејки на почетокот на секоЈ мерен циклус средната

Ri = (6) вредност Rn (имп/ѕ) е подложна на големи варијации,

' усвоена е проверка на условот (9) да се врши по
а средната интензивност по к извршени мерења ќе и з м и н а т И 5 ОдНапред дефиниран број интервали к^ .
биде:
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V. ТЕСТСИГНАЛ

Co цел да се добие соодветен сигнал за тестирање на
алгоритмот за обработка на мерната информација
извршена е аквизиција на податоци од реални извори

на јонизирачко зрачење [7]. Co колимиран извор 60Со
експониран е импулсен детектор ZP1300PH и
аквизирани се две низи податоци кои соодвет-ствуваат
на различна геометриска поставеност на еден ист
импулсен детектор во однос на изворот. Двете низи од
податоци се добиени при исто експо-нирање. Првата

податочна низа е со средна вредност X =21,11 (имп/ѕ),
и стандардна девијација <т = 4,77 (имп/ѕ), а втората

со X =45,65 (имп/ѕ) и <т = 6,75 (имп/ѕ). Тест сигналот
е комбинација од двете низи на податоци со различни
средни вредности на одбро-јување. Поради скоковиот
облик на тест сигналот, се покажа дека тој е
соодветен и за тестирање на динамичките својства на
резултатите од обработката на сигналот. На сл. 4. е
даден тест сигналот добиен како комбинација од двете
аквизирани низи податоци.

Сл. 4 Тест сигнал

VI. РЕЗУЛТАТИ

На сл. 5, 6 и 7 прикажани се излезните резултати од
симулацијата за kmin =20, за три различни вредности

на релативната грешка б: 0,25; 0,50 и 0,75. Значи, во
трите случаи прикажани на сл. 5, 6 и 7 се работи за
усреднување при ист број примероци ( А: • =20).

Сл. 5 Адаптивна обработка на сигналот
критериум б =0,25; /Н20

Сл. 6 Адаптивна обработка на сигналот
критериум б =0,50; А=20

10.0'

ч«.о •

>••••

«...

Сл. 7 Адаптивна обработка на сигналот -
критериум б =0,75; £=20

Основен недостаток на оваа постапка е пробле-
мот на одредување критериум за значајно отстапу-
вање б од средната вредност. Имено, за мало б
мерниот систем не може да го разликува моментот на
промена на средната фреквенција како последица на
доближување до изворот на зрачење од промените на
вредностите на поединечните мерни примероци при
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Abstract—The number of pulses in a time unit is an information parameter of the pulse detector signal. For measurement purposes
the processing of this signal is necessary. It is evident that the simple average value of the signal, i.e. obtaining average value (pulse/s) in
fixed interval, corresponds to the dose rate of the ionizing radiation. In this way, the result is as much accurate as the time necessary for
the average value is longer. But, this is valid if the rate dose is constant or slow changeable. In the case of variable dose rates, such a
result is inapplicable. From these reasons the signal processing is necessary, determining the average value in shorter time intervals. In
the same time, the relative measurement error should be controlled. In this paper the signal processing from pulse subminiature
detector ZP1300PH is given in real conditions.
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